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caută®îmbunătățirea continuă a calității minereului constituie obiectivul principal al întrecerii socialiste ce se desfășoară între minerii din bazinul Domelor. Eforturile lor sînt îndreptate în direcția obținerii unui minereu cît mai bogat în conținut de metal, care să. satisfacă pe deplin cerințele siderurgiștilor. în cursul anului trecut, ca urmare a strădaniilor întregului colectiv de muncă și prin îmbunătățirea conținutului de metal al minereului cu 1,3 la sută la carbonatul prăjit și cu 1,5 la sută la minereul concentrat, s-au livrat în plus, față de plan, peste 600 tone mangan metalic.Aceste realizări au fost posibile datorită măsurilor luate pentru perfecționarea procesului tehnologic. Anul trecut, la sfîrșitul trimestrului al II-lea, noi am făcut o analiză temeinică a întregului flux tehnologic, începînd cu operațiile din abataj și terminînd cu cele de expediție. Au fost stabilite locurile unde se poate acționa cu cele mai mari rezultate pentru creșterea conținutului de metal și reducerea conținutului de siliciu, precum și măsuri concrete menite să contribuie la îmbunătățirea calității minereului.Una din cauzele care duceau la diminuarea conținutului de metal al minereului și la creșterea conținutului de siliciu o constituia procentul ridicat al minereului mărunt. Dacă din minereul-bulgări sterilul poate fi ușor recunoscut și îndepărtat, selecționarea minereului mărunt este practic aproape imposibilă. Deci, o primă măsură a fost să se reducă proporția de minereu mărunt și am recurs la folosirea unor explozivi cu putere de sfărîmare mai mică. Am înlocuit dinamita cu astralita. Această măsură, combinată cu altele, ca pușcarea selectivă a minereului, __ amplasarea corectă a-găurilor de valoare de peste 200 000 lei, mină, selecționarea mai atentă a minereului în abataj, ne-a permis să obținem un minereu brut de calitate mai bună. Pentru minereul brut destinat prăjirii s-a mai introdus și o selecționare înainte de prăjire, măsură care, în condițiile de lumină de la suprafață, a permis înlăturarea unor cantități importante de steril.O particularitate a minereurilor din bazinul Domelor o constituie marea asemănare a minereului util cu sterilul. De aceea selecționarea minereului brut impune o atenție deosebită și multă pricepere. După prăjire însă, sterilul se distinge foarte ușor de minereul util. Avînd în vedere acest lucru, am introdus o selecționare și în această fază. Selecționarea se face odată cu descărcarea cuptoarelor, după răcirea cu apă și sfărîmarea minereului. în vederea îmbunătățirii procesului de producție la cuptoare, pe lîngă selecționarea de la descărcare, au mai fost luate și alte măsuri : introducerea tirajului artificial, descărcarea mecanică și în șarje mici, umplerea cuptoarelor odată cu descărcarea pentru creșterea înălțimii zonei de prăjire etc. Toate acestea au contribuit la creșterea productivității muncii și la îmbunătățirea calității minereului, în ultimele 10 luni nu am avut nici un fel de obiecții din partea beneficiarilor.Un sprijin prețios în eforturile noastre dé a da minereu de calitate superioară am primit din partea comitetului de partid din cadrul întreprinderii și organizațiilor de bază din secții. Organizațiile de bază au instruit în mod periodic pe agitatori asupra celor mai importante probleme privind producția. La instructaje s-a arătat în mod concret agitatorilor importanța ^economică a acțiunii de îmbunătățire

a calității minereului. Agitatorii au organizat la locul de muncă convorbiri în care au arătat că fiecare procent de mangan dat peste plan și fiecare procent de siliciu înlăturat din minereu aduce întreprinderii însemnate venituri suplimentare. în anul 1962, prin îmbunătățirea calității minereului, s-au obținut venituri suplimentare de aproape 500000 lei. Agitatorii au arătat muncitorilor că, prin expedierea către furnale a unui minereu de calitate superioară, dăm posibilitate siderurgiștilor să reducă consumul specific de cocs și calcar și aceasta aduce patriei însemnate economii. Deseori agitatorii Dumitru Ape- troaie, Dionise Pentelescu, de la mina Dealul Rusului, Petru Măriu- ța, Ion Bodea, de la mina Napomi- ceni, S. Buburu-- zan, de la mina Arșița, și mulți alții au discutat, cu tovarășii lor de muncă despre di-- ferite aspecte ale îmbunătățirii procesului tehnologic, și treptat a crescut spiritul de răspundere pentru calitatea minereului livrat siderurgiștilor.Birourile organizațiilor de bază au analizat în mai multe rînduri cum se ocupă conducerile secțiilor de îmbunătățirea calității minereului. în urma unei ședințe, Ia stația de preparare a minereului de la Ia- cobeni s-a propus conducerii întreprinderii ca minerii de la Arșița să expedieze la prelucrat oxizii puri separat și carbonatul separat. Ana- lizînd propunerea și găsind-o întemeiată, am pus-o în discuția muncitorilor de la mina Arșița, iar apoi s-a trecut la aplicarea ei. Minerii de aci au început să expedieze minereul format din oxizi complet separat de minereul compus din carbonat în amestec cu oxizi. A crescut mult extracția în greutate și extracția în metal, rea- lizînd, pe această bază, în primele patru luni ale anului, economii înComitetul sindicatului s-a ocupat și se ocupă îndeaproape de organizarea întrecerii în cadrul minelor, întrecerea socialistă a avut ca obiectiv principal calitatea. Consfătuirile de producție au dezbătut și ele pe larg problema calității. S-au ținut expuneri legate de aebastă problemă, s-a desfășurat o muncă intensă pentru popularizarea muncitorilor și echipelor evidențiate în producerea unui minereu de calitate superioară.Aportul cadrelor tehnice la îmbunătățirea calității a constat. în asigurarea celor mai bune condiții tehnico-organizatorice și perfecționarea continuă a procesului de producție.Activitatea desfășurată în acest an de întregul nostru colectiv nu a întîrziat să-și arate roadele. în primele patru luni ale anului, minereul livrat de. minerii dorneni a avut un conținut de mangan metalic cu 1,6 la sută mai mare decît prevedea planul. Pe această bază am realizat beneficii peste cifra prevăzută în plan, în valoare de mai bine de 250 000 lei.Sînt cunoscute în cadrul întreprinderii pentru rezultatele lor brigăzile conduse de tov. Ion Pave- lescu, de la mina Dealul Rusului, tov. Minodor Moroșan, de la mina Napomiceni, și Vasile Cușmir, de la Arșița, ca și echipa de prăjitori condusă de tov. Dumitru Păduraru de la mina Napomiceni.în prezent muncim stăruitor pentru a dezvolta rezultatele obținute; sîntem hotărîți ca lună de lună să îmbunătățim munca trimițînd siderurgiștilor minereu mai mult și de o
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Ritm intens
h întreținerea culturilorTIMIȘOARA. - în raioanele Arad, Deta, Timișoara, Sînnicolau Mare și Lugoj, mecanizatorii și colectiviștii au prășit pentru a doua oară mai mult de 25 la sută din terenurile însămînțate cu porumb. De asemenea, la floarea-soarelui această lucrare a fost executată în proporție de peste 50 la sută.într-un ritm intens se desfășoară și prășitul la sfecla de zahăr. Gospodăriile agricole colective din raioanele Sînnicolau Mare și Arad, de exemplu, au prășit pentru a treia oară mai mult de 70 la sută din

PLOIEȘTI. - în regiunea Ploiești 300 de gospodării agricole colective au terminat prima prașilă la porumb. în raioanele de șes ale regiunii multe gospodării de stat și gospodării colective au terminat și cea de-a doua prașilă la această cultură. Mecanizatorii și colectiviștii din regiune continuă acum intens prașila a doua la porumb, sfecla de zahăr și cartofi. Totodată, se desfășoară intens lucrările de îngrijire a viilor.

Colectiviștii din Ciochina, regiunea București, cu spri. 
ținui mecanizatorilor de la S.M.T. Andrășești lucrează 
la cea de-a doua prașilă a porumbului. în iotografie : 
tractoristul Alexandru Comșa, din brigada a IlI-a de 
mecanizatori.
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(Foto : Gh. Vințilă)

Prima promoție
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 

Zilele trecute, la Institutul pedagogic 
din Tg. Mureș a avut loc sărbătorirea 
primei promoții a institutului. Cei 
112 tineri profesori au fost, felicitați, 
cu acest prilej, de cadrele didactice și 
de părinții invitați la adunarea festivă, 
de reprezentanți ai comitetului regio
nal U.T.M., care le-au urat spor la 
muncă și succes în noua lor activitate.

Ciclu de lecții pentru 
maiștrii constructori

ONEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Din 
inițiativa conducerii întreprinderii 
șantier construcții și montaje Onești și 
a comitetului sindicatului din cadrul 
complexului de șantiere Onești, zilele 
trecute s-a deschis un ciclu de lec
ții pentru maiștrii constructori, mon- 
tori și instalatori de pe toate șantie
rele Oneștiului. Lecțiile tratează teme 
ca: „Maistrul — organizatorul și con
ducătorul direct al procesului de pro
ducție“, „Procedee tehnologice noi în 
construcții“, „Căile creșterii produc
tivității muncii în construcții“ și altele. 
Expunerile se țin diferențiat pe cele 3 
specialități : construcții, montaj și in
stalații.

calitate tot mai ridicată.
Ing, DÄNILÄ PETRACHE 

directorul întreprinderii miniere 
Vatra Dornei

La linia de încărcare de la preparația cărbunelui —Lupeni.

Mașini și instalații moderne3 5 5

întreprinderile industriale din regiunea Oltenia au 
fost dotate anul acesta cu noi mașini și instalații 
destinate mecanizării transportului între secții și ope
rațiilor de încărcare-descărcaie. In sectorul de cons
trucții navale al Uzinelor mecanice din Turnu Seve
rin s-au dat în folosință două macarale portale de 
6 tone și un pod rulant, care alături de alte utilaje 
au contribuit la reducerea ciclului de staționare a 
navelor pe cala de montaj în medie cu 5 zile, iai 
secția mecanică a fost înzestrată cu două macarale 
mobile. La uzina „Electroputere“-Craiova, în secțiile 
constructoare de mașini electrice rotative și strungă- 
rie au fost montate două poduri rulante de cîte 5 
tone fiecare.

Pentru modernizarea transportului jnteroperații, în 
uzină s-au realizat 6 cărucioare cu ridicător hidrau
lic și un dispozitiv special pentru manipularea car
casei motorului de tracțiune de la locomotiva Diesel- 
electrică în timpul prelucrăiii. De asemenea, uzina a 
fo3t dotată cu 10 macarale acționate pneumatic și cu 
o nouă automacara. La uzina „7 
Noiembrie“ s-a realizat un dispozitiv 
pentru ridicarea pieselor grele pe 
mașinile de prelucrat.

Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a delegației de activiști ai P.C.U.S._ după-amiazăLuni _ după-amiază tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- cretar al C.C. al P.M.R., a primit pe membrii delegației de activiști ai P.C.U.S., în frunte cu tovarășul N. V. Podgornîi.La primire au luat parte tovarășii : Ion Gheorghe Maurer, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., activiști de partid.A fost de față I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice R. P. Romînă.Tovarășul N. V. Podgornîi a părtășit impresiile delegației vizita făcută în țară.Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a vorbit oaspeților despre preocupările și activitatea partidului în diferite domenii.Seara a avut loc o masă în cinstea delegației de activiști ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

în

Au participat tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- ghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., activiști de partid.A luat parte I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice în R. P. Romînă.Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și N. V. Podgornîi au rostit toasturi în cinstea prieteniei frățești dintre poporul romîn și poporul sovietic, dintre Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice.Masa s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și caldă prietenie. (Agerpres)
25 000 de tone laminate peste planHUNEDOARA (coresp. „Scînteii“). — Colectivele laminoarelor de 650 și 800 milimetri de la Hunedoara au aplicat în cursul acestui an o seamă de măsuri tehnico- organizatorice care au dus la sporirea productivității muncii. Așa, de pildă, au fost îmbunătățite regimul termic al cuptoarelor adînci și cu propulsie și schemele de laminare

a diferitelor profile, s-a mărit viteza de laminare la caja de 800 milimetri, a laminorului de 650.Datorită aplicării acestui complex de măsuri, laminatorii celor două secții au reușit să realizeze de la începutul anului și pînă acum peste 25 000 tone laminate de bună calitate peste prevederile planului.

Itinerar de vacanță
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 

Anul acesta, numeroși școlari din re
giunea Maramureș își vor petrece o 
parte a vacanței de vară în tabere or
ganizate la Vișeu, Baia Sprie și Izvoa
rele. Un grup de 600 de elevi din cla
sele 1—VII vor pleca pe litoral la Nă
vodari și Schitu.

Pentru tineretul școlar se vor or
ganiza, în perioada vacanței, intere
sante excursii, la care vor participa 
peste 10 000 de elevi. Itinerarul aces
tora va cuprinde litoralul Mării Ne
gre, Bucureștiul, obiective industriale 
și culturale, localități pitorești din 
țară. Conducerile școlilor vor organiza 
drumeții de 1—2 zile pentru vizitarea 
întreprinderilor industriale și gospo
dăriilor agricole colective din împreju
rimile școlilor.

Electrificări rurale
Extinderea rețelelor elec

trice de înaltă tensiune pe 
sute de kilometri a creat 
posibilitatea înlocuirii trep
tate a centralelor locale 
mici din unele localități, 
în regiunile Suceava, Plo
iești, Banat, Cluj, Dobrogea 
și altele au fost racordate 
recent la sistemul energe
tic national peste 25 de 
localități rurale care erau 
electrificate cu mici gru
puri electrogene proprii. 
Grupurile electrogene ră
mase disponibile vor fi fo-

losite în continuare în sa
tele sau comunele de mun
te îndepărtate de rejelele 
electrice de înaltă tensiu
ne. Paralel, în numeroase 
localităfi se execută dife
rite alte lucrări menite să 
ducă la o aprovizionare 
mai bună cu curent elec
tric. in peste 180 de loca
lități au 
anul
refele, iar 
case ale 
fost introdusă lumina elec
trică. (Agerpres)

fost executate 
acesta extinderi de 

în 25 000 de 
colectiviștilor a

Expoziție 
de artă 
plastică
CLUJ (coresp. 

„Scînteii"). — 
In sălile Muzeu
lui de artă din 
Cluj s-a deschis 
expoziția de artă 
plastică a picto
rului Nagy Imre, 
maestru emerit 
al artei, cu oca
zia aniversării a 
70 de ani de via
ță. Expoziția cu
prinde peste 200 
de lucrări de 
pictură și grafi
că realizate în 
perioada 1914— 
1963. Ea se 
bucură de _ipțe- 
res în rîndul iu
bitorilor de artă.

Cautînd o adresă
Căutam strada Nicolae Filimon. 

Am întrebat un milițian din piața 
Bălcescu. N-auzise de ea. Și nici in
dicator de străzi n-avea. M-a îndru
mat amabil la un coleg de la circu
lație. Era opt și un sfert și mă gră
beam. Colegul de la circulație a fost 
și el foarte amabil. Dar nu cunoștea 
strada. M-a îndreptat spre șoferii de 
la getaxuri. — ...Ei știu tot —m-a asi
gurat. Primul șofer, plin de bună
voință, m-a corectat.

— Nicolae Filipescu, vreți să spu
neți. E la doi pași.

Al doilea șofer s-a consultat cu al 
treilea. Nu știau. N-aveau nici ei un 
ghid, un indicator. Al patrulea bă
nuia ceva, dar nu putea să fure. Au 
intervenit și alți getaxiști. A urmat o 
discuție amicală. Oameni cumseca
de, voiau să fie de folos unui cetă
țean. In fine, unii au recomandat să 
încercăm la sfatul popular. Alții opi
nau mai ales pentru oficiul poștal. 
Au sigur nomenclator.

Mulți dintre 
colectiviști și 
G.A.S., își amintesc desigur 
de mulgătorul fruntaș de la 
G.A.C. Cîlnic, regiunea Hu
nedoara, care a luat cuvin- * 
tul la consfătuirea pe țară 
a țăranilor colectiviști din 
decembrie 1961. încheindu-și 
cuvîntarea, Simion Uscat a 
spus: „Tovarăși, eu, ca 
simplu membru al gospodă
riei, îmi iau angajamentul 
aici, în fața dumneavoastră, 
în fața consfătuirii, că în 
1965 voi ajunge la o produc
ție de 5 000’litri de lapte pe 
cap de vacă furajată".

A părăsit tribuna în aplau
zele miilor de participanți 
ța consfătuire. Pe unii dintre 
ei cifra de 5 000 de litri i-a 
făcut să zîmbească. Cei mai 
mulți, din contră, l-au crezut 
și aprobat. A trecut de a- 
tunci un an și jumătate. își 
ține tovarășul Uscat angaja
mentul, ce face pentru în
deplinirea lui ? Pentru a ve
dea aceasta am poposit zile
le trecute pe plaiurile hune- 
dorene, la Cîlnic.

Sectorul zootehnic al gos
podăriei se află tocmai la 
marginea satului. La ora a- 
ceea cireada de vaci era la 
pășunat pe izlaz. îngrijitorii, 
unii erau plecați cu vacile, 
alții transportau de la cîmp 
furaje verzi. Pînă la reîntoar
cerea lor, responsabilul sec
torului zootehnic, singurul om
care putea fi găsit la ora care vacă și, odată pe lună, 
aceea la grajduri, s-a de-. să se analizeze și procentul 
clarat gata să ne prezinte de grăsime. Din carnetul mul-

cititorii noștri, 
lucrători din O experiență valoroasă in creșterea producției de lapte

Mistria lai Sbuqs Bsnl
cele 123 de „izvoare de lapte" 
ale gospodăriei. El deschide 
registrul genealogic în care 
sînt descrise foarte amănun
țit toate vacile. Bineînțeles, 
ne interesează în primul rînd 
cele îngrijite de tovarășul 
Simion Uscat. Una dintre ele, 
„Stînca“ este chiar pe pri
ma pagină a registrului. Ală
turi de fotografia ei, sînt tre
cute o mulțime de date: anul 
nașterii, proveniența, măsu
rători în lung și-n lat și, bi
neînțeles, producția de lap
te. De aci se vede că „Stîn
ca“ are 8 ani și că dă pro
ducții mari de lapte : 4 392
litri în 1962. întoarcem file
le. între 4 000—5 000 litri de 
lapte și chiar mai mult dau' 
și vacile Bela și Volga. Res
ponsabilul sectorului zoo
tehnic prezintă și alte regis
tre de evidență apreciate de 
specialiști a fi dintre cele 
mai bune în regiune. Pe 
baza însemnărilor de aci se 
face selecția, oprindu-se pen
tru prăeilă cele mai valoroa
se vițele.

La Cîlnic a intrat în obiș
nuință să se măsoare sepa
rat laptele realizat de la fie-

gătoiului, aceste date sînt 
trecute în registrul de evi
dență. Dar interesează și 
partea economică: cît costă 
laptele. De aceea tot aci, pe 
baza registrului de rații, se 
stabilește costul furajelor

în cursul unei luni 
vacă.

consumate 
de fiecare

Cineva ne-a atras atenția 
că vine Simion Uscat. Adu
cea de la cîmp o căruță în
cărcată cu furaje 
sărit sprinten 
a început să 
După cîteva 
și tov. Ion 
gadierul zootehnic. Toți sînt

verzi. A 
din căruță și 
le descarce, 
minute sosi 

Dăncilă, bri-

grăbiți pentru că nu peste 
multă vreme vor veni vacile 
de la pășune.

După descărcarea furaje
lor, am putut sta de vorbă 
pe îndelete cu Simion Us
cat.

Cum stă cu angajamen
tul de a obține în medie o 
producție de 5 000 litri de 
lapte de fiecare vacă? El se 
menține fruntaș în gospodă
rie între mulgători. Anul tre
cut a obținut în medie cîte 
3 500 litri de lapte de la 
fiecare vacă. în registrul de 
evidență este consemnat 
faptul că în acest an, pînă la 
1 mai, a realizat în medie 
de la vacile pe care le are 
în primire cîte 1 300 litri, cu 
aproape 400 litri mai mult 
decît producția medie pe 
gospodărie în această peri
oadă.

Cu fiecare litru de lapte 
Simion Uscat se apropie de 
realizarea angajamentului. 
Lui nu i s-au creat condiții 
deosebite față de ceilalți 
mulgători. Are în primire a- 
celeași vaci pe care le în
grijește de la început, pre
cum și juninci provenite de 
la aceste vaci. în 1965, cînd 
Simion Uscat va raporta în
deplinirea angajamentului,

în grupa lui vor fi mai mul
te vaci tinere, dar în ace
lași timp de mare producție. 
La selecționarea acestora îl 
ajută registrul genealogic și 
celelalte despre care am 
vorbit la început.

în afară de selecție mai 
este ceva: hrana și buna în
grijire. Acum, pe timp de 
vară, vacile pasc pe o pă
șune bine îngrijită și tarlali- 
zată. Totodată colectiviștii 
pregătesc furaje pentru mai 
tîrziu. De la cîmp vin me
reu spre sectorul zootehnic 
căruțe încărcate cu secară 
furajeră, care este tocată și 
așezată straturi-straturi în 
silozuri. Este furajul pentru 
a doua perioadă a verii, 
cînd pășunea dă puțină iar
bă și vacile au totuși nevoie 
de o hrană suculentă.

Pentru iarnă, așa cum a- 
flăm de la tov. Ion Dăncilă, 
brigadier zootehnic și se
cretarul organizației de 
bază, gospodăria va strînge 
fînul de lucernă, trifoi și bor- 
ceag de pe 70 de hectare, de 
pe 90 hectare finețe naturale 
și va însiloza porumbul de pe 
60 de hectare. La toate a- 
cestea, trebuie adăugat că 
fiecare îngrijitor gospodă
rește cu atenție furajele.

Am arătat că lui Simion 
Uscat nu i-au fost create 
condiții mai deosebite decît 
celorlalți îngrijitori. Și tre-

I. HERȚEG

Instantanee

(Continuare în pag. II-a)

Se făcuse nouă fără un sfert. Ca 
să-mi economisesc un drum, am in
trat într-un debit, un chioșc de răco
ritoare, un magazin de artizanat, al
tul cu autoservire. Toți vînzătorii — 
îndatoritori. Da, auziseră de scriito
rul Nicolae Filimon, de opera lui Ni
colae Filimon, dar de strada Nicolae 
Filimon n-aveau știre. încolo, foarte 
serviabili.

Dar, se pare că numai serviabili- 
tatea nu e de-ajuns. E nevoie de ghi
dări și indicatoare. Există un ghid 
voluminos al Capitalei, există up în
drumător turistic cu străzile .mai cu
noscute. Buciireșteafiul are însă ne
voie de un indicator simplu. în genul 
celui de la sfîrșitul ghidului pomenit, 
accesibil tuturor, cu numele străzilor 
și cu traseele autobuzelor și tramva
ielor. Este, evident, o problemă de 
interes cetățenesc, care-și așteaptă 
rezolvarea.

Meditînd la aceste lucruri am a- 
juns la poștă, am consultat nomen
clatorul, am descoperit numărul ofi
ciului poștal (care nu-mi spunea ni
mic) și cartierul. încă patru pietoni 
interpelați și am rezolvat problema 
mijloacelor de transport. în autobuz, 
precaut, un nou sondai de masă, ca 
să aflu unde să mă dau jos. Bine am 
făcut. Am cohorît numai c.u trei sta
ții mai departe. Am făcut calea în
toarsă. La 10 și 10 eram la destina
ție.

în ultima clipă, aflăm că la nu
mărul de telefon 14 70 45 se poate da 
de orice stradă căutată. Cum numă
rul nu e prea cunoscut, n-ar fi bine 
să-l vedem, pînă la apariția indica
toarelor, măcar pe postamentul cea
surilor publice ?

V. SEBASTIAN
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Pe șantiere-munca politică eficace

INCaragiale EDITURA MUZICALAsiLviAN losiFEscu: „Momentul
Manual de vioară

Spre deosebire de alte sectoare industriale, în construcții există o mare răspîndire a șantierelor, a punctelor de lucru. în același timp, în organizarea formațiilor de lucru intervin schimbări impuse de continua îmbunătățire a organizării muncii, de trecerea la aplicarea unor metode avansaté de execuție etc. întreprinderea de construcții-mon- taj nr. 1 a T.R.C. Argeș, care își desfășoară activitatea în raza orașului Pitești, are deschise în prezent 9 șantiere, urmînd ca în lunile viitoare numărul lor să crească. Această situație ridică unele probleme deosebite privind organizarea, controlul și îndrumarea muncii politice pe șantiere și în general urmărirea activității constructorilor, desfășurarea activității de partid.în asemenea condiții este necesară o grijă permanentă din partea organizației de partid din întreprindere pentru repartizarea judicioasă 
a forțelor sale. încă la începutul anului biroul organizației de bază a propus conducerii întreprinderii .să repartizeze pe membrii și candidații de partid în locurile cheie ale procesului de producție. în prezent, pe fiecare șantier lucrează membri și candidați de partid, care — avînd pregătirea corespunzătoare — conduc în marea lor majoritate brigăzi și echipe de constructori.Munca de repartizare a forțelor organizației de bază nu s-a oprit însă aici. Un număr de membri și candidați de partid cu experiență în producție au fost trecuți să muncească acolo unde se execută operații mai dificile și lucrări care trebuie făcute în cele mai bune condiții de calitate — fundații, finisaje, montarea tîmplăriei etc. Mulți dintre membrii de partid, printre care Dumitru Angelescu, Aurel Pușcașu, Mircea Șerban, Marin Velea și alții, ajută pe muncitorii cu mai puțină experiență, desfășoară o activitate obștească susținută, exemplul lor în muncă fiind urmat de tot mai mulți constructori din întreprindere.

Cuprinderea mai bună a activită
ții șantierelor a creat posibilitatea 
ca organizația de bază să dea un 
ajutor eficace în bunul mers al 
lucrărilor, să intervină mai opera
tiv în rezolvarea unor probleme. Un exemplu. Colectivul șantierului de- pozit-C.L.D.C. a avut în primul trimestru rămîneri în urmă în îndeplinirea planului. După discutarea a- cestei situații, biroul a propus conducerii întreprinderii ca inginerul Constantin Popescu, membru de partid, să ajute efectiv acest șantier. La propunerea organizației de bază au mai fost repartizați pe acest șantier și trei membri de partid, șefi de echipe — Stan M. Constantin, Alexandru Dobre, secretarul comitetului U.T.M., și Dumitru Constantin. Măsurile tehnico-organizato- rice luate pe șantier, munca politică desfășurată de comuniști în rîndurile constructorilor au contribuit la îndeplinirea planului pe lunile următoare.Odată cu repartizarea mai judicioasă a forțelor organizației, membrilor și candidaților de partid le-au fost încredințate sarcini concrete.

legate de activitatea de zi cu zi a șantierelor — gospodărirea materialelor, urmărirea graficelor de execuție, calificarea unor muncitori etc. Periodic, aceștia arată în fața adunării generale a organizației de bază cum și-au îndeplinit sarcinile.Pentru ca discuțiile purtate în cadrul adunărilor generale să se încheie cu măsuri cît mai eficiente, analiza îndeplinirii sarcinilor se face separat atît pe șantiere cît și pe ganizația meserii. în mai, adunarea gene- "------rală a organizației de bază a analizat mersul îndeplinirii sarcinilor de plan. Analiza era determinată de necesitatea urgentării unor lucrări rămase în urmă. Discuțiile purtate cu acest prilej au avut ca urmare creșterea răspunderii comuniștilor față de sarcinile încredințate de organizația de bază, stabilirea unor măsuri politice și organizatorice

de partid au primit sarcini concrete la locurile lor de muncă, în cadrul organizațiilor obștești din întreprindere ; comuniști cu experiență au primit sarcina de a-i ajuta să-și dezvolte cunoștințele politice și profesionale. Periodic, membrii biroului discută cu candi- dații de munca șiO cale

VIAȚA DE PARTIDpentru intensificarea ritmului de execuție pe șantiere. O scară a blocului 8 din cartierul Ceair cu 20 de apartamente a fost dată în folosință înainte de termen, iar la alte 120 apartamente care se pregătesc pentru recepție lucrările sînt în grafic ; pe alte șantiere din oraș au fost recuperate rămînerile în urmă.Sarcinile sporite care stau în fața întreprinderii, lărgirea activității ei necesită o muncă sistematică pentru întărirea rîndurilor organizației 
de bază și ridicarea continuă a cali
tății membrilor săi. Organizația de bază a îmbunătățit munca cu activul fără partid, din care fac parte muncitori, maiștri, ingineri — constructori cu autoritate pe șantiere, evidențiați în producție și în activitatea obștească. A crescut nivelul de conștiință al tovarășilor din activul fără partid și mulți au cerut să fie primiți în partid. De la începutul anului curent au fost primiți în rîndul candidaților de partid 40 de tovarăși, dintre cei mai buni constructori. Printre ei se numără inginerii Gh. Stanciu și Ion Alexan- drescu, maistrul Ion Ioniță, muncitorii Marin Chițu, Ion Eftimie, Maria Diaconu și alții, oameni care se bucură de prestigiu și de dragostea colectivului. Datorită meritelor deosebite în muncă și în activitatea obștească, pregătirii sale ideologice, muncitorului fierar-betonist Ilie Dumitru i s-a redus stagiul de candidat.Organizația de bază se ocupă de educarea partinică a noilor membri și candidați de partid. Prin diferite acțiuni inițiate pe șantiere — conferințe, expuneri pe marginea unor hotărîri ale partidului etc. — s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea calităților politice, morale și profesionale ale membrilor și candidaților de partid. în ultimul timp au fost prezentate expuneri pe teme privind politica partidului nostru, pe probleme economice privind creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității lucrărilor și reducerea prețului de cost. Candidații de partid și noii membri

partid, interesîndu-se de preocupările lor. importantă prin care or- de bază influențează întreaga activitate a întreprinderii este exercitarea sistematică a 
drentului de control asupra condu
cerii tehnico-administrative. Este bine că organizația de bază a întreprinderii cere periodic conducerii tehnico-administrative rapoarte asupra activității sale. Dar a te opri numai la rapoarte și ședințe de analiză este încă prea puțin. Esențial în exercitarea dreptului de control este ajutorul concret dat conducerii întreprinderii, și mai ales șantierelor, în organizarea temeinică a muncii, în mobilizarea tuturor constructorilor prin exemplul comuniștilor pentru respectarea graficelor de execuție și îmbunătățirea calității lucrărilor.Este adevărat că membrii biroului. fiind repartizați pe șantiere, au o strînsă legătură cu muncitorii, cunosc în cea mai mare parte situația de la punctele de lucru. Totuși, biroul nu intervine întotdeauna operativ pentru înlăturarea unor deficiențe. La blocul 13 din cartierul Ceair, echipa de zidari condusă de Ion Gealapu a executat unele lucrări necorespunzătoare și din această cauză au fost demolați și refăcuți 19 m.c. de zidărie. La blocurile 8 și 9 unele radiatoare n-au fost montate la nivelul cerut. Deficiențele au fost sesizate, ce-i drept, de controlul tehnic de calitate. Era însă bine ca biroul organizației de bază să fi organizat o discuție largă pe șantier, în care să fi fost criticați cei ce fac lucru de mîntuială.în mică măsură se ocupă biroul organizației de bază de îndrumarea comitetului de sindicat pentru răs- pîndirea experienței șantierelor fruntașe, a echipelor care obțin cele mai bune realizări în producție. Munca politică desfășurată la club e unilaterală, nu se folosesc forme mai atractive și interesante. Mult mai mult ar trebui să se ocupe biroul și de crearea pe șantiere a unei agitații vizuale vii, mobilizatoare, strîns legată de sarcinile constructorilor.Numărul mare de apartamente și alte construcții care trebuie terminate în acest an necesită mobilizarea largă a forțelor organizației de bază, folosirea celor : tode în desfășurarea litico-organizatorice Urmărind sistematic șantier, exercitînd cu competență dreptul desfășurînd o temeinică muncă politică și educativă în rîndurile muncitorilor constructori, organizația dc bază a I.C.M. nr. 1 Pitești poate aduce o contribuție tot mai însemnată la îmbunătățirea activității șantierelor.

mai bune me- activității pope șantiere, viața fiecărui ; mai multă de control,

După o monografie închinată lui săvîrșită, de o profundă originali- 
I. L. Caragiale, apărută cu cîțiva täte artistică, a căutărilor și ten
ant în urmă, Silvian Iosifescu a dințelor literare realiste — îndeo- 
continuat studierea vieții și operei sebi pe linia satirei — dinaintea lui. 
marelui scriitor. Reluînd unele pro. Silvian Iosifescu definește opera 
bleme mai puțin aprofundate în 
vechea sa lucrare,' explorînd un 
material documentar mai bogat, 
criticul a fost în măsură să elabo
reze, treptat, cîteva noi studii care 
contribuie la con'urarea fizionomiei 
scriitorului, la precizarea locului pe 
care Caragiale îl ocupă în evoluția 
literaturii romîne. Aceste studii, 
reunite în volumul „Momentul Ca
ragiale", apărut recent în Editura 
pentru literatură, își propun să dez
bată probleme importante.

Un substanțial studiu de istorie 
literară intitulat „Momentul Cara
giale“ analizează locul pe care îl 
ocupă în dezvoltarea literaturii 
noastre marele scriitor. Plasînd o- 
pera în complexul peisajului literar 
al vremii, autorul studiului trage 
concluzia că I. L. Caragiale, prin 
creația sa, a realizat o sinteză de-

lui' Caragiale ca o expresie carac. 
terisțică a realismului critic în lite
ratura romînă.

într-un alt studiu, autorul cerce
tează concepțiile ideologico-este- 
tice ale lui Caragiale, oprindu-se 
asupra raporturilor acestuia cu re
prezentanții și ideologia Junimii 
(«Caragiale și Junimea»). Relevînd 
concepțiile realiste înaintate ale 
lui Caragiale, poziția sa opusă es
tetismului, luările lui de atitudine 
în sprijinul unei literaturi ou pro
nunțat caracter social, criticul 
aduce exemple convingătoare, 
extrase, pe de o 
cercetarea biografiei 
lui, iar pe de alta din 
cintă dar edificatoare 
fundamentale ale operei sale lite
rare și publicistice. Autorul volu
mului ar fi putut lărgi însă uneori

parte, din 
dramaturgu- 
analiza suc- 
a tendințelor

sfera argumentației sale bogate, 
prin discutarea mai amănunțită a 
opiniilor despre artă ale lui Cara
giale, cuprinse în schimbul de scri
sori cu A. Vlahuță „Politică și li
teratură" sau în articole ca „Notițe 
risipite" și „Cîteva păreri anonime".

Alte aspecte sînt analizate cu 
pătrundere în studiile „Clasicismul 
lui Caragiale“, „Sensul unei schim” 
bări, Tematica „Schițelor nouă“, 
„Diversitate și unitate comică“. Nu 
toate studiile sînt însă la fel de in
teresante. Cel intitulat: „Berlin, 
1904“, de pildă, este în mare parte 
o reconstituire biografică, pe baza 
unor elemente în general cunos
cute.

Volumu] „Momentul Caragiale“ 
contribuie la definirea mai com
plexă a vieții și operei lui I. L. Ca
ragiale. El se înscrie ca un aport 
competent la studierea moștenirii 
unuia din marii clasici ai literatu
rii romîne.

A. apărut a doua ediție — revă
zută și adăugită — a Manualului de 
vioară (vol. I) elaborat de Ionel 
Geantă și George Manoliu, profesori 
la Conservatoru1 „Ciprian Porum- 
bescu” din București. Lucrarea se a- 
dresează elevilor din învățămîntul 
elementar. In 96 de lecții sînt prezen
tate noțiuni teoretice însoțite de 
exerciții necesare formării unui vio
lonist.

Culegeri de folclor muzical

Vasile D. Nicolescu și Constantin 
Gh. Prichioi semnează antologia in- 
fifulafă „Cîntece și jocuri populare 
din Moldova”. Culegerea înmănun
chează 162 cîntece păstorești, doine, 
balade, cîntece haiducești, cîntece de 
leagăn și alte cîntece și jocuri popu
lare moldovenești.

Lucrarea „Cîntece populare din re
pertoriul lui Dan Moisescu” reunește 
36 cînfece populare preluale de in
terpret din diferite culegeri vechi și 
noi, prelucrări, și creajii ale cînfăre- 
fului.

N. CUCUI

Ambalaje garnituri și chiar capace. 
(De la Maria Vasile, 
casnică).

PITEȘTI. Noul cartier Ceair își 
proiilează de pe acum înfățișa
rea. Aici se ridică blocuri cu 
1 700 de apartamente.

(Foto : M. Andreescu)

La gradina 
de vară

De la primele pagini, 
romanul „Viață în mor- 
mînt" de Stratis Mirivi
lis, apărut în Editura 
pentru literatură univer
sală, teamintește citito
rului o epocă istorică 
abordată frecvent de 
scriitori în perioada din
tre cele două războaie. 
E vorba de drama u- 
nui tînăr intelectual că
ruia ororile primului 
război mondial îi dezvă
luie crudul adevăr des
pre societatea în care 
trăiește.

„Viață în mormînt" 
este un roman de răz
boi, aspru, dur, un do
cument și un rechizito
riu împotriva politicia
nismului, a celor care, 
dezlănțuind conflagra
ția mondială pentru 
meschine dorințe de ex
pansiune, rup milioane de 
oameni de la preocupă
rile lor pașnice. Autorul 
— unul din prozatorii 
cei mai valoroși ai litera
turii grecești contempo
rane — a cunoscut bine 
viața tranșeelor, această 
veritabilă „viață în mor
mînt“. El denunță cu ve
hemență mistificarea na
ționalistă, demagogia po
liticienilor — ilustrată 
de Garigalu, „oratorul 
național“, manevrele cli
cii militariste care-și află 
prototipul în generalul 
Balafaras — un moș 
Teacă ceva mai evoluat.

Romanul e alcătuit din- 
tr-o suită de scrisori ale

edoarie pentru pace 
dar, nemergînd la cauze
le care-l generează, n-are 
curajul să-l demaște în 
gura mare. „E prea des
tul — notează Kostulas 
în însemnările sale — o- 
dată și odată trebuie să 
ia sfîrșit această criză 
nefastă prin care trece 
conștiința omenească... 
Poate că atunci va 
ieși la lumina zilei și un 
glas ostășesc care va a- 
vea curajul să spună a- 
devărul fără teamă de 
Curtea Marțială și de o- 
cară, deoarece va fi gla
sul unui mort“.

Această reflecție ara
tă și limitele concepției 
lui Miripilis. Eroul său se 
mărginește la constatări, 
la. critica sistemului de 
gîndire și a eticii bur
gheze, dar nu pășește 
dincolo de acest prag, 
nu ajunge la o pozi
ție militantă. Necerce- 
tînd și deci nedezvăluind 
cauzele profunde ale 
războiului. Mirivilis se 
menține în cadrele li
mitate ale pacifismului.

Scriitor realist, prieten 
al poporului nostru față 
de care și-a manifestat 
simpatia — printre alte
le — prefațând o cule
gere din proza sadove- 
niană, Stratis Mirivilis 
se dovedește în opera 
sa un umanist, receptiv 
la durerile oamenilor 
simpli, împărtășindu-le 
aspirațiile de pace.

sergentului Antonis Kos- 
tulas către logodnica sa. 
De la entuziasmul a- 
dolescenței, de la be
ția patriotardă de care 
e cuprins la înrolarea în 
rîndul luptătorilor, Kos- 
tulas ajunge să se îndo
iască și apoi — matur și 
lucid — să 
contradicțiile 
societății, pe 
boiul i le 
Tînărul student care cre
dea în lozincile gău
noase ale burgheziei des
pre „libertate", „frater
nitate", vede și înțelege 
în contact cu realitățile 
războiului, cît de amar
nic s-a înșelat. împreu
nă cu eroul său, Mirivi
lis își manifestă dezapro
barea fată de ura între 
popoare („A amuțit un 
glas“)! disprețul pentru 
demagogia naționalistă. 
(„Defilarea", „Cum a 
murit Zafirin") dragos
tea fî'entru frumusețea 
morală a omului simplu 
(„Biată maiko"), senti
mentul solidarității u- 
mane („Mamele soldați- 
lor"), repulsia față de 
războiul imperialist, care 
oferă teren propice pen
tru dezvoltarea bestiali
tății, a josniciei și cupi
dității. („Doi eroi", 
„Meșterul"). Pe Mirivilis 
îl emoționează suferințe
le oamenilor mărunți. E- 
roul romanului socotește 
că trebuie pus capăt 
războiului imperialist,

descopere 
și urîțenia 

care răz- 
dezvăluie.

AL. GÎRNEAȚA

Din nou despre calitatea
In „Scînteia“ din 28.V.1963, a fost 

publicată scrisoarea too. Petre Raio- 
vici, cu privire la deficiențele existen
te în execuția grafică a unei cărți teh
nice. Cititorii ne semnalează și alte 
lipsuri în ceea ce privește tipărirea u- 
nor opere literare.

Astfel, în Editura tineretului a apă
rut volumul de poezii „Leopardi“. Pa
ginația volumului e greșită la o serie 
de exemplare. După pagina 30 ur
mează pag 17 ș.a. (Tiparul: Întreprin
derea poligrafică „13 Decembrie 
1918“).

«Am cumpărat cartea lui Petru Vin- 
tilă „Drumul dragostei“ (Editura ti
neretului). Volumul avea, în interior, 
pagini rupte — ne scrie un corespon
dent voluntar. Tot în Editura tinere
tului a apărut monografia lui Radu

tipăriturilor
Albala „Antim Ivireanu“; în exempla
rul pe care l-am văzut, 26 de pagini 
sînt invers tipărite. Intr-un volum „Vi
nul de viață lungă" de N. D. Cocea, 
am găsit peste 30 pagini de text 
lipsă». Tiparul acestor trei lucrări a 
fost executat la Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii".

Deficiențe asemănătoare întîlnim și 
în alte volume. De pildă, într-un exem
plar din cartea „Romanul monu
mental și secolul XX“ de I. la- 
noși, paginile 358-359, 362-363, 366-367 
sînt... albe. (Tiparul executat la Între
prinderea poligrafică „13 Decembrie 
1918“).

Credem că întreprinderile amintite 
și editurile trebuie să ia măsuri pen
tru înlăturarea unor asemenea negli
jențe.

In multe magazine din 
centrele muncitorești ale 
raionului Marghita lip
sește cîteodală liîrtia 
pentru ambalarea mărfu
rilor alimentare. Ar fi 
bine ca Uniunea regio
nală a cooperativelor de 
consum — Crișana să a- 
sigure o mai bună apro
vizionare a unităților sale 
cu hîrtie de ambalai. 
(De la Vasile Cosac, mi
ner).

Editarea din vreme 
a unei broșuri 

folositoare

Garnituri pentru 
borcanele 

de conserve

Ministerul Invățămîn- 
tului a editat anul tre
cut, la sfîrșitul lunii au
gust, broșura „Admite
rea în învățămîntul su
perior". Propun ca anul 
acesta broșura să fie 
editată în luna iunie. în 
felul acesta vom putea 
să ne pregătim mai bine 
pentru admiterea în în
vățămîntul superior. (De 
la Ion Popesou, elev).

ultimii 
cartierul Bucureștii Noi 
s-a dezvoltat simțitor. 
Cartierul dispune însă 
numai de un singur ci
nematograf. Propunem 
de aceea ca acum, în 
lunile de vară, să ruleze 
filme și la Teatrul de 
vară din parcul „Nico
lae Bălcescu“. Bineînțe
les, în zilele cînd pe 
scena teatrului nu au loc 
spectacole. (De la Du
mitru Toboc, fochist).

ies
lui Simion Uscat

a

TEODOR VÎRGOLICI

Editura pentru literatură a început să tipareasca într-o formă 
nouă piese de teatru originale. Fiecare volum cuprinde textul unei 
piese aparținînd unui autor contemporan și jucată pe scenele teatre
lor noastre. Textul 
tribuția premierei,

Iată coperțile 
tac“ de Al. Voitin, 
de Dorel Dorian,

este însoțit de indicații privind data, locul și dis- 
de fotografii reprezentînd scene din specfacole. 
primelor patru volume apărute : „Oameni care 
„Prietena mea Pix" de V. Em. Galan, „Secunda 58"

.Ferestre deschise" de Paul Everac.

TIEÆT1R1E • (£ □□acs agasa • ^/e/eiz/z/ufve
(Urmare din pag. I-a)

să se lină bine, pentru că la 
de fruntaș pe gospodărie as- 
și Vasile Ghibescu, Gheorghe

Se apropie sezonul 
pregătirii conservelor. 
Multe gospodine avem 
acasă borcane de tip 
Turda sau Week, de 
cîte 1-2 kg capacitate. 
Nu le putem însă folosi 
deoarece, cu timpul, 
garniturile de cauciuc 
cu care se ermetizează, 
s-au stricat. Propun fa
bricarea și desfacerea pe 
piață a unor cantități 
suficiente de asemenea

Cutii poștale 
la parter

Preparate utile

în ultimele luni, nu
meroși oameni ai mun
cii din Galafi s-au mutat 
în blocuri noi. Aceste 
blocuri nu au însă, la 
parter, cutii poștale, ceea 
ce îngreunează distribui
rea corespondenței. So
licităm ca sfatul popular 
orășenesc și Direcția re
gională P.T.T.R. Galafi 
să ia măsurile corespun
zătoare. (De la Ștefan 
Gheorghișanu, factor 
poștal).

Constat că în ultima 
vreme, în magazinele 
de specialitate din Ca
pitală se găsesc greu 
dezodorizantele „Ideal“ 
și „Nivoza”, produse 
care se bucură de apre
cierea cumpărătorilor, 
îndeosebi produsul „1- 
deal” mi se pare foarte 
reușit. Propun ca fo
rurile de resort să ia 
măsuri pentru aprovizio
narea magazinelor cu a- 
ceste produse. (De la I. 
Teodorescu, funcționar).

buie 
titlul 
piră 
Bărbuș, Schuster Mihai și alții. Dai
angajamentul lui i-a stimulat și pe 
îngrijitorii de vaci din gospodăriile 
vecine care și-au propus să ajungă 
și chiar să întreacă pe cea din Cîl- 
nic în ce privește producția de lapte. 
Colectiviștii din Apoldu. de Sus le-au 
luat-o înainte celor din Cîlnic 
peste 100 litri de lapte în 
fiecare vacă socotit pînă 
Iată deci că din această 
cîștigă șj unii și alții.

Intre timp, ciieada a 
pășune iar în grajduri 
așezat fiecare la locul
gătesc gălețile care sînt clătite încă 
odată cu apă rece, se spală ugerul 
vacilor și începe mulsul. La Consfă
tuirea pe țară a țăranilor colectiviști, 
tovarășul Simion Uscat a amintit, 
printre altele, că în timpul mulsului 
în grajduri este o liniște deplină. In
tr-adevăr așa stau lucrurile. El în
cepe mulsul cu vaca Stînca, care dă 
cea mai mare producție de lapte (în

CU 
medie pe 
la 1 mai. 
întrecere

sosit de la 
vacile s-au 

lor. Se pre-

aprilie a dat 1 000 de litri). S-a așe
zat de partea dreaptă a vacii. Pri
mele țîșnituri de lapte scurte și re
pezi fac să vibreze subțire fundul 
găleții, întocmai ca sunetele cele 
mai ridicate ale viorii. Mișcările mîi- 
nif devin mai repezi, iar laptele care 
începe să urce în găleată, face ca 
aceasta să vibreze altfel, mai pro
fund. Cînd găleata începe să se 
umple și spuma e3te de un lat de 
mină, răpăitul laptelui pare vuietul 
unuj torent. Mulge cu amîndouă mîl- 
nile odată. Aceasta, așa cum spun 
mulgătorii, presupune putere. Mîna 
lui Simion Uscat are degetele puter
nice, podul palmei lat. Pînă mulge 
cele 10 vaci, pe care le are în grijă, 
el face mii de mișcări. Și nu oricum. 
Cu forță, finețe Și precizie pentru că, 
așa cum obișnuiește să spună el, 
ugerul e partea cea mai sensibilă 
din organismul vacii.

La fiecare mulsoare, găleata se 
umple cu laptele alb și spumos care 
apoi eete măsurat Și vărsat în bi
doanele argintii. Și cu fișcare zi e 
tot mai mult, mai mult. Așa mun
cește Simion Uscat pentru realiza- 
îea angajamentului.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romîne : Faust — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Pa
ganini — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Vizita 
bătrînei doamne — (orele 20). (Sala Stu
dio) ; Mașina de scris — (orele 20). Tea
trul „C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Antoniu și Cleopatra — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Scandaloasa legătură din
tre domnul Kettle șl doamna Moon — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
O singură viață — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76 a) : 
Menajeria de sticlă — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala C. 
Millej : Cliirlța în provincie — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : A 
fugit un tren — (orele 10).

CINEMATOGRAFE : Cerul n-are gra
tii : rulează la cinematograful Libertății 
(10; 12,15; 14; 16,45; 19 — grădină 20,30).
Niciodată : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena 
Pavel (10,15; 12; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45). 
Floreasca (16; 18.15; 20,30). Căpitanul
Fracasse — cinemascop : Patria (9; 11,30: 
14; 16,30; 19; 21,15), București (8,30; 10,45. 
13; 15 ....... ................... — - ‘ "
11,30; 
12,45; 
11,15; 
20,45). , . ....... .
grădină 20). Arenele Libertății (orele 20). 
Stadionul Dinamo (orele 20), G. Coșbuc 
(9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30). Plaja : ru
lează la cinematografele : Republica 
(9,30; 11,45; 14; 16.45: 19; 21,15), I. C. Frimu 
(9; 11.15; 13,30; 16,15; 18,45: 21,15 — gră
dină 20,15), Ștefan cel Mare (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Miorița (11; 13,15; 15,30; 
17.45; 20,15). Grivița (9.45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Stadionul Giulești (orele 20,15). 
Grădina Progresul (orele 20). Descope
rirea Iu! Julian Boli : rulează la cine 
matografelç V. Alecsandri (10,30; 16, 
18,15; 20,30), Tineretului (10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20.30), înfrățirea între 
popoare (15,45; 18; 20,15), Pînă mtine :
Lumina (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amiază 16;

: 17,15; 19,30; 21,30). Gh. Doja (9: 
14; 16,30; 19; 21,30), 1 Mai (10,15;
15,15; 17.45; 20,15), Alex. Sahia (9: 
13,30; 16; 18,15; 21,15 — grădină
Arta (10; 12,15; 15; 17.15; 19,30 -

18,15; 20,30). Mila regească : Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 23 August 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 — grădină 
20), V. Roaită (10; 12; 16; 18,15 — gră
dină 20,15). Noaptea pe autostradă : Cen
tral (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), Volga (10; 
12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21), B. Delavrancea 
(16; 18; 20). Certificatul de naștere : ru
lează la cinematograful Alex. Popov 
(orele 9,15). Mamelucul : rulează în con
tinuare de la orele 11 pînă la 
cinematograful Alex. Popov. 
Maxim Gorki (15; 17; 19, 21). 
lui Maiakovski : 8 Martie (16;
— grădină 20), Luceafărul (15;
Floarea de fier : Olga Bancic (15,30; 18
— grădină 20,30). Balada husarilor : Dru
mul Serii (15; 17; 19, 21). Idiotul : ru
lează la cinematograful Aurel Vlaicu. 
(15,30; 18; 20,30). O viață : Unirea (16; 
18,15 — grădină 20,30). Cînd comedia era 
rege — Vîrsta de aur a comediei : Cultu
ral (10,15; 13 30; 16,45; 20). Vîrsta dragos
tei : Giulești (10; 12; 14; 16; ----- -----
Toată lumea e nevinovată : 
cinematografele Ilie Pintilie 
grădină 20,30) C-tin David 
20,30). Salut viață ! : Moșilor _ 
grădină 20,30). G. Baçovia (15.30; 18; 20,15). 
Cartouche — cinemascop : Popular (10,30; 
15; 17; 19; 21), Grădina T. Vladlmirescu 
(orele 20,15). Omul amflbie : Munca (16: 
18,15; 20,30). Raidul vărgat : 16 Februarie 
(16; 18; 20). Expresul de seară : T. Vladi- 
mirescu (16; 18; 20). Țarcul : Flacăra (16; 
18,15; 20.30). Vacanța la mare — cine
mascop : Grădina 13 Septembrie (orele 
20). Mongolii — cinemascop : Patinoarul
,23 August“ (orele 20,30). Umbre albe — 

cinemascop : Grădina Elena Pavel (20,15). 
Festivalul Chaplin : 13 Septembrie (11,30: 
13,45; 16; 18,15: 20,30). Program special
pentru copii la orele 10 la cinematograful 
13 Septembrie Cetatea Hurramzamin — 
cinemascop . - - - — -
20). Rocco și 
30 Decembrie
(16; 19,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — 
sitatea tehnică la televiziune. 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — 
desenați, copil ? 19,40 — Șah.

Popov 
orele 21 la 

Camelia : 
Tinerețea 

18,15; 20,30 
17; 19; 21).

Emisiune de știință. 20,10 — Mozaic de 
scurt metraje. Orele 21 — Transmisie de 
Ia Praga ; Concertul de închidere a 
Festivalului „Primăvara la Praga". Inter
pretează Orchestra și Corul Filarmonicii 
de stat 
(India), 
buletin

din Praga. Dirijor : Zubin Metha 
In încheiere ; Buletin de știri, 
meteorologic.

va fi ç 
vremea l 

x 1 "■ *

18,15; 20,30). 
rulează la 

(16; 18.15 - 
(16,30; 18,15; 
(16; 18.15 —

Grădina Luceafărul (orele 
frații săi — ambele serii : 
(10; 15; 18,30), M. Eminescu

Unlver- 
19,00 - 
Știți sä 
19,50 —

Ieri în țară : Vremea s-a menținut în 
general umedă cu cer variabil în vestul 
țării și mai mult noros în rest. Au căzut, 
ploi locale, iar în Oltenia s-a semnalat 
burniță Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului la orele 14 
înregistra valori cuprinse între 22 grade 
la Moldova Veche și Berzasca și 10 grade 
la Cîmpulung Muscel și Cimpulung Mol
dova.

In București : Vremea s-a menținut 
umedă cu cerul mai mult acoperit. Vîn
tul a suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura maximă a atins 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 
7 iunie. In țară : Vremea rămine 
Instabilă cu cer variabil, tempo.rar aco
perit. Vor cădea ploi sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Vînt potrivit cu unele intensificări din 
sectorul nord vestic. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 5—15 grade tar maximele între 16-26 
grade.

In București : Vremea rămîne Instabilă 
cu cer variabil și temporar acoperit, vor 
cădea ploi sub formă de averse mai ales 
după-amiaza. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară.
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Curaj de neinfrînt
AMĂNUNTE DESPRE ULTIMELE CLIPE ALE LUI JULIAN GRIMAU

F E L E G R A M E X T E R bl EInformațieLa mesajul de simpatie trimis de președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în legătură cu erupția vulcanului Agung din insula Bali, președintele Republicii Indonezia, dr. Sukarno, a răspuns exprimînd sincere mulțumiri în numele poporului indonezian și al său personal.
Membri ai delegației 

de activiști ai P. C U. S« 
în vizită Ia C revediaLuni dimineața membri ai delegației de activiști ai P.C.U.S. au vizitat Combinatul avicol Crevedia din regiunea București. La combinat oaspeții au fost întîmpinați de tovarășii Gheorghe Necula, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional de partid București, și Vasile Mateescu, membru supleant al C.C. al P.M.R., președintele sfatului popular regional.Ing. Petre Bădulescu, directorul combinatului, a înfățișat oaspeților aspecte privind organizarea și profilul combinatului. Apoi au fost vizitate stația de incubație și clădirile crescătoriilor de păsări. Membrii delegației s-au interesat de metodele folosite pentru creșterea păsărilor, de capacitatea de producție a combinatului. (Agerpres)

Pe scurt
DIN TOATA TARA
SUCCESELE STICLARILOR. De la în

ceputul anului și pînă în prezent, co
lectivele aparjinînd sectorului indus
triei sticlei au produs peste plan 
5 650 000 bucăți articole de sticlărie 
de menaj și ambalaj (în afară de fiole), 
87 000 bucăji articole de faianță și 
peste 20 000 articole din porțelan. In 
aceeași perioadă au intrat în fabrica
ție sule de noi produse : diverse ser
viri'. bibelouri etc.

SPECTACOL IN CINSTEA CO
LECTIVIȘTILOR FRUNTAȘI. Re
cent. numeroși colectiviști fruntași din 
gospodăriile agricole colective Har
man, Hălchiti, Bod și altele din raio
nul Sf. Gheorghe au asistat la un spec
tacol cu opera „Trandafirii Doftanei“ 
prezentat în cinstea lor de artiștii Tea
trului muzical „Gheorghe 
Brașov. Spectacolul s-a 
succes-

PENTRU RIDICAREA 
La spitalul 'clinic Fundeni 
se acordă o atenție deosebită ridicării 
nivelulu: profesional a! cadrelor medii, 
în aces' scop, în fiecare clinică au fost 
înființate cercuri pe specialități, în care 
cadrele medi: prezintă referate lunare 
urmate de seminari' și discuții.

Dima“ din 
bucurat, de

CALIFICĂRII.
din Capitală

Un grup de elevi de la școala de 8 ani nr. 20 din Capitală 
Grădina Botanică. (”'

vizltă la
(Foto : M. CIOC)

Sesiunea Comitetului internațional 
pentru cercetareaVARȘOVIA 3 (Agerpres). — La 3 iunie s-a deschis la Varșovia sub președinția lui Maurice Roy (Franța) cea de-a 6-a sesiune anuală a Comitetului Internațional pentru cercetarea spațiului cosmic de pe lîngă Consiliul Internațional al asociațiilor științifice (COSPAR) și cel de-al patrulea simpozion internațional pentru cercetarea spațiului cosmic. La lucrări participă cîteva sute de oameni de știință din 30 de țări. în calitate de observatori participă reprezentanți ai secretariatului O.N.U., ai U.N.É.S.C.O., ai Federației internaționale de astronautică și Consiliului internațional al asociațiilor științifice.Lucrările simpozionului internațional pentru cercetarea spațiului cosmic se desfășoară în secțiile pentru : atmosfera superioară și ionosferă, magnetosferă, radiații

solare, pentru mediul interplanetar, plapete și radiația galactică, pentru particule de mare energie.Totodată, au început lucrările simpozionului special pentru studiul posibilității vieții în spațiul cosmic și simpozionul pentru biologia cosmică.La 3 iunie acad. A. A. Blagonravov a prezentat raportul „Cercetări privind păturile superioare ale atmosferei și spațiul cosmic, efectuate în U.R.S.S. în 1962’’.Au prezentat, de asemenea, referate, reprezentanții S.U.A. și Franței.în cadrul sesiunii și la simpozioane, care vor dura zece zile, vor fi prezentate în total peste 100 de referate științifice consacrate diferitelor probleme ale cercetării Cosmosului.
Intre 27 și la București fanților organelor centrale de informare în construcții ale țărilor membre ale C.A.E.R.La lucrările consfătuirii au luat parte reprezentanți ai : R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R.D. Germane, R.P. Polone, R.P. Romîne, R. P. Ungare și U.R.S.S. și observatori din partea: R.P. Chineze, R.P.D. Coreene și R. D. Vietnam.La consfătuire s-au analizat realizările țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul informării tehnico-științi- fice în construcții, rezultatele po-

31 mai 1963 a avut loc consfătuirea reprezen-

Luni dimineață la Muzeul de istorie 
naturală „Grigore Antipa“ din Capita
lă s-au deschis lucrările celei de-a Il-a 
sesiuni de comunicări a Institutului de 
cercetări și proiectări piscicole al Minis
terului Industriei Alimentare.

La sesiune participă lucrători 
institutele și secțiile de cercetări
specialitate, cadre didactice,’ingineri și 
tehnicieni din întreprinderile piscicole, 
brigadieri din unele gospodării agrico
le colective.

Timp de trei zile vor fi prezentate 
diferite comunicări de specialitate.

(Agerpres)

din 
de

în de s-auzitive obținute pînă în prezent colaborarea organelor centrale informare în construcții și propus măsuri de îmbunătățire și dezvoltare în continuare a colaborării cu privire la schimburile de literatură tehnică de construcții, expoziții, filme, precum și cu privire la elaborarea unui dicționar internațional al termenilor folosiți în construcții.Lucrările consfătuirii s-au desfășurat într-o atmosferă de colaborare prietenească. (Agerpres )

în ajunul deschiderii sesiunii Adunării parlamentare a U.E.O.

Agențiile de presa anunță noi disensiuni 
între țările Pieței comune

In zorii zilei de 20 a- 
prilie o salvă a plutonu
lui de execuție a pus ca
păt vieții lui Julian Gri
mau, eminent patriot 
spaniol, comunist, lup- cite. N-am 
tător neclintit pen
tru libertatea poporului. 
Comportarea curajoasă a 
lui Grimau în închisoare 
și în fața tribunalului 
fascist a trezit o profun
dă admirație în inimile 
oamenilor. La fel de ne
înfricat a rămas acest 
om pînă în ultimele 
clipe ale vieții sale. Des
pre aceasta a relatat re
cent postul de radio 
„Spania independentă“. 
Noile amănunte, mărtu
rie a curajului acestui 
fiu glorios al poporului 
spaniol, sînt publicate 
de ziarul „lzvestia". Iată 
ce scrie ziarul :

Înainte de a-l duce 
pe Julian Grimau la lo
cul execuției, un soldat 
a încercat să-l lege la 
ochi.

— Nu-mi lega ochii 
— a spus cu hotărîre 
Grimau. Sînt comunist

și întotdeauna am pri
vit fără frică moartea în 
față. Nici acum nu mi-e 
frică. Crimele de care 
sînt acuzat sînt născo- 

comis nici
odată nici un fel de cri
me. Sînt condamnai 
fiindcă mi-am consacrat 
toată viața apărării in
tereselor poporului.

Nervii soldatului 
rezistat : legătura 
scăpat de trei ori 
mîini.

Transportat la locul 
execuției într-un furgon 
închis, Julian Grimau, cu 
cătușe la mîini, a pășit 
calm spre locul care i-a 
fost arătat. Stăpîhirea de 
sine, neînfricarea și dis
prețul său au semănat 
spaimă printre călăii 
franchiști. Înnebunit, ți
nui din ei s-a năpustit 
asupra lui Grimau. Pier- 
zîndu-și echilibrul, a că
zut în groapă.

Franco nu s-a decis să 
încredințeze soldaților 
săi execuția lui Grimau. 
Crima sîngeroasă a fost 
săvîrșită de bandiți-mer- 
cenari. Dar pînă și aceș-

tia s-au cutremurat în 
fața voinței de oțel a co
munistului. Cele 27 de 
gloanțe n-au oprit bătaia 
inimii înflăcărate a e- 
rOului. Încă 3 focuri de 
armă a tras în el coman
dantul mercenarilor, un 
locotenent al siguranței 
franchiste.

Lîngă mormîntul lui 
Grimau din cimitirul Ca- 
rabanchel fac de gardă, 
zi și noapte, doi soldați 
înarmați. Ei nu permit 
nimănui să se apropie de 
acest loc. In apropiere 
staționează în permanen
ță o mașină a poliției, iar 
un polițist anchetează 
orice persoană care în
cearcă să se apropie de 
mormînt.

Chiar după ce l-ati 
ucis pe Grimau, călăii so 
tem de el. Se tem f iindcă 
se poate ucide un om, 
dar nu se pot ucide idei
le de libertate pentru 
care el a trăit, a luptat și 
a murit. Tocmai de a- 
ceea Julian Grimau este 
nemuritor.

★
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). Ieri

s-au încheiat la Suceava lucrările se
siunii științifice de arheologie medie
vală organizate de Institutul de Arheo
logie al Academiei R.P.R. Au fost pre
zentate 9 comunicări științifice despre 
rezultatele cercetărilor privind cunoaș
terea culturii medievale pe teritoriul 
Moldovei de nord, elemente noi de ar
hitectură apărute cu ocazia restaurărilor 
de la Dragomirna, Sucevița, Tazlău și 
Voronet, fortificațiile din Moldova, ce
ramica orășenească din Moldova la sfîr- 
șitul secolului al XIV-lea etc.

In cadrul sesiunii prof. Paul Grimm 
din R. D. Germană, prof. Witold Hen
sel din R. P. Polonă și dr. Cveta Rei- 
chetova din R. S. Cehoslovacă au pre
zentat comunicări științifice deșpre 
unele rezultate ale cercetărilor de ar
heologie medievală în țările lor.

PARIS 3 (Agerpres). — Criza declarată din nou în Piața comună la ultima sesiune a Consiliului ministerial al acestui organism economic va domina, după aprecierea comentatorilor de presă, și sesiunea adunării parlamentare a „Uniunii Europei occidentale“. Agenția Reuter, într-un comentariu în ajunul deschiderii sesiunii — care se va desfășura la Paris între 4 și 7 iunie — scrie că la discuțiile din . acest for, unde se reunesc parlamentari din cele șase țări membre ale Pieței comune și din Marea Britanie, se vor manifesta fără îndoială noi conflicte ca urmare a atitudinii anunțate de pe acum a deputaților francezi. Reprezentanții Franței nu au ascuns că vor reafirma și aici obiecțiile guvernului de la Paris față de încercările partenerilor din Piața

comună de a Se ajunge la stabilirea unor contacte oficiale periodice între Piața comună și Anglia. Pentru moment, tocmai ca urmare a opoziției Franței, legăturile dintre Piața comună și Marea Britanie sînt „nesatisfăcătoare“, cum declara recent ministrul de externe al Luxemburgului, Schaus, și aceasta provoacă, tot potrivit declarațiilor acestuia „o criză serioasă în comunitatea Pieței comune“.Agenția Reuter relatează, de altfel, că în cadrul sesiunii adunării parlamentare U.E.O. au și fost anunțate recomandări din partea Belgiei și Olandei pentru stabilirea unor modalități de contact între Piața comună și Anglia. Dar, adaugă agenția, „deputății gaulliști francezi vor ridica obiecții“.
Cercetările pentru găsirea epavei 
submarinului „Thresher“ continuă

Acțiuni în sprijinul unității clasei muncitoare
Italiadin ale muncitorilor unde au fost adoptate rezoluții care cereau să se discute pe larg căile întăririi continue a unității clasei muncitoare.La Uzinele „Fiat S.P.A.“, „Alpina- Fichet di Avigliano“, la depoul de tramvaie, precum și la alte întreprinderi din Torino muncitorii socialiști și comuniști au adoptat rezoluții în care se subliniază uriașa

ROMA 3 (Agerpres). — După cum anunță ziarul „Unita“ după succesul partidelor de stînga în alegerile parlamentare din 28 aprilie, în colectivele de muncitori din orașul și provincia Torino s-au discutat pe larg problemele unității clasei muncitoare. „Inițiativa a pornit de la muncitorii uzinei „Fiat Mirafiori“ a societății de automobile „Fiat“. La uzină au avut loc cîteva adunări importanță a unității muncitorilor.
Poetul Nazim Hikmet a încetat din viată5 sale progresiste. Din anul 1951, el trăia în Uniunea Sovietică.Pe lîngă numeroase volume de versuri care îl situează printre poeții lirici contemporani de mare valoare, Hikmet a scris piese de teatru jucate pe scenele multor țări. Hikmet a vizitat în două rînduri Republica Populară Romînă, unde opera sa este cunoscută din numeroase traduceri și prețuită.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — în urma unei crize de cord a din viață la 3 iunie poetul Nazim Hikmet, în vîrstă de 61 ani, laureat al premiului internațional „Pentru întărirea păcii între poare“. Hikmet, unul dintre cei mai de seamă scriitori turci contemporani, a fost întemnițat timp de 12 ani în patria sa pentru activitatea sa politică și pentru convingerile

încetat
Leninpo-

LONDRA 3 (Agerpres). — Luni 
s-a dat startul, din orașul Blackpool 
în Turul ciclist al Angliei, la care 
participă alergători din R.P. Romînă, 
Danemarca, R.P. Polonă, R.S. Ceho
slovacă, Elveția, Spania și Anglia. în 
prima etapă, disputată pe traseul 
Blackpool-Nottingham (221 km), ci
cliștii romîni au ocupat locuri frunta
șe și locul doi pe echipe. Clasamen
tul etapei : 1. Chisman (Anglia)

al Angliei
6h32’59” ; 2. Bangsborg (Danemar
ca) 6h 42’ 22” ; 3. G. Moiceanu
(R.P.R.) 6h42’23” ; 4. C. Dumi
trescu (R.P.R.) 6h 43’ 47”. I. Stoica 
s-a clasat pe locul 9, W. Ziegler pe 
locul 11, Gh. Rădulescu pe locul 12. 
Clasamentul pe echipe : 1. Anglia 
201101’ 15” ; ~ ~ ~ - - -
20h 10’ 18” ;
21” etc.

Astăzi se desfășoară etapa a Il-a, 
Nottingham-Cheltenham (183 km).

Simpozion

cadrul concursului 
canotaj academic,

a

2. R. P. Romînă
3. Danemarca 20h 14’

Luni seara a avut loc în Capitală un 
simpozion cu tema „Anul internațional 
al Soarelui calm“, organizat de Consi
liul pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Cu acest prilej au vorbit prof, univ. 
Călin Popovici despre cercetările care 
se vor întreprinde pe plan internațio
nal anul acesta privind ionosfera și ac
tivitatea solară, și prof. univ. Constan
tin Șorodoc, directorul Institutului 
Meteorologic București, despre cercetă
rile care se vor face în domeniul meteo
rologic în cadrul acestui an internațio
nal. Expunerile au fost însoțite de pro
iecții de diafilme. (Agerpres)

WASHINGTON 3 (Agerpres). — După ce autoritățile americane au anunțat oficial la 30 mai că a fost găsită epava submarinului atomic american „Thresher”, scufundat la 10 aprilie cu 129 persoane la bord, Ministerul Marinei al S.U.A. a declarat că epava găsită pe fundul Atlanticului „nu poate fi identificată definitiv ca fiind aceea a submarinului dispărut”.Un comunicat al Ministerului Marinei al S.U.A. relevă că „după un studiu aprofundat făcut la Washington de experții marinei, clișeele luate la 30 mai de nava oceanogra- fică „Conrad” nu au confirmat că fotografiile reprezintă epava submarinului „Thresher”.

Oficialitățile din Washington au anunțat că în urma acestor constatări, cercetările pentru căutarea submarinului vor continua. S-a a- nunțat că în regiunea unde s-a scufundat „Thresher” urmează să sosească nava de cercetări oceano- grafiçe „Gillis”, care va avea la bord o cameră de televiziune construită special pentru operațiuni la mare adîncime. în același timp, s-a anunțat că batiscaful „Trieste” va continua să rămînă în portul Boston „pînă ce va fi obținută o dovadă mai concludentă a locului exact unde se află epava submarinului”.
CANOTAJ. In 

international de 
desfășurat pe rîul Sava (in Iugosla
via), vîslașii romîni au obținut două 
victorii : Ia dublu yîsle, prin Larion 
șl Ciocoi — și Ia doi fără cîrmaci, 
prin Tudose și Stratan,

Selecționata de fotbal a 
viitorul adversar (la 23

FOTBAL.
Danemarcei, 
iunie) al echipei romîne în prelimi
nariile turneului olimpic a susținut 
la Copenhaga un meci de verificare 
cu reprezentativa Finlandei. întîlni- 
rea s-a terminat cu rezultatul de 1—1. 
Finlandezii au condus cu 1—0 pînă
in minutul 86, cînd unul din jucătorii 
danezi a reușit să egaleze printr-un 
șut de la 40 de metri.

ȘAH. Turneul International de șah 
de la Soci a continuat cu disputarea 
partidelor din runda a doua. Maestrul 
romîn Victor Ciocîltea a avut ca par
tener pe șahistul cehoslovac Julius 
Kozma. într-o variantă a apărării sici-

liene, Ciocîltea a sacrificat îndrăzneț 
o figură și, după ce a pătruns cu pie
sele grele în poziția adversarului, a 
obținut victoria la mutarea 25-a.

Marele maestru bulgar Boboțov a 
cîștigat cu albele în 34 de mutări la 
Haag (R.P. Ungară). S-au terminat 
remiză partidele Polugaevski—Smîslov 
și Krogius—Bikici. Au totalizat pînă 
acum cite un punct și jumătate : 
Smîslov, Polugaevski, Ciocîltea, Bobo- 
țov și Krogius.

GIMNASTICĂ. în absența campio
nului olimpic B. Șahlin și a campio
nului mondial I. Titov, „Cupa U.R.S.S.” 
la gimnastică, disputată la Kaunas, a 
fost cîștigată de Valeri Kerdemelidi 
cu 111,1 puncte. Pe locul doi s-a 
clasat Eduard Gromov (110,95 puncte).

RUGBI. In finala campionatului de 
rugbi al Franței, echipa Mont de 
Marsan a învins cu scorul de 9—6 
(6—3) pe U.S. Dax.

De la corespondentul nostru

(Agerpres)

N Q_T E

De la 7 metri
Atrași de frumuse

țea jocului de handbal, 
tot mai mulți iubitori ai 
sportului se îndreaptă 
spre terenurile unde au 
loc asemenea meciuri, 
urmăresc cu interes evo
luția jucătorilor. Ei a- 
plaudă fazele spectacu
loase, golurile marcate 
cu măiestrie și își în
curajează favoriții. Vizio- 
nînd în ultima vreme 
o serie de partide din 
eadrul returului campio
natelor republicane, 
spectatorii au avut însă 
ocazia ca, pe lîngă nu
meroase întîlniri de bună 
calitate, să asiste uneori 
și la slabe execuții teh
nice, inadmisibile pentru 
jucătorii care activea
ză în prima categorie, 
mai cu seamă că mulți 
dintre ei fac parte chiar 
din loturile reprezentati
ve ale tării noastre (Mo- 
zer, M. Costache 1, 
Irina Hector și alții). In 
mod deosebit s-a făcut 
remarcat, spre regretul 
spectatorilor, numărul

mare de lovituri ratate 
de la 7 
urmare 
inutile 
care le 
datorită pripelii și a lip
sei de exersare în cadrul 
antrenamentelor. De pil
dă, în întîlnirea din
tre formațiile mascu
line Dinamo și Știința, 
în timp ce Costache 1 
a ratat o lovitură de la 
7 m, coechipierul său 
Bogolea (portar), ptofi- 
tînd de plasamentul gre
șit al portarului echipei 
adverse, a marcat un gol 
expediind mingea chiar 
din interiorul semicercu
lui porții pe care o a- 
păra (I). în meciul cu 
echipa Progresul, ratînd 
o lovitură de la 7 m, ju
cătoarele formației Știin
ța au părăsit terenul în
vinse la diferență de un 
punct, în timp ce cole
gii lor de club, ratînd 
două lovituri de la 7 m 
(dintre care una în ulti
mul minut), au pierdut 
întîlnirea cu formația

metri, unele ca 
a unor artificii 
ale jucătorilor 
execută, altele

se-

la 
mai

Rapidului tot la diferen
ță de un punct, ceea ce 
i-a costat însă retrogra
darea în categoria 
cundă...

Pe lingă aspectul 
care ne-am referit
sus, ar mai trebui spus 
că multe dintre forma
țiile de handbal nu fo
losesc cu regularitate 
contra-atacurile rapide 
(aceasta din cauza insu
ficientei pregătiri fizice 
și a nesiguranței mani
festate de unii jucători 
în trimiterea și receptio
narea paselor de la dis
tanță) fapt pentru care 
pierd, bineînțeles, nume
roase ocazii favorabile 
de a înscrie puncte. Fă
ră îndoială că, de-a lun
gul campionatului, an
trenorii și-au notat aces
te lipsuri manifestate în 
ultima vreme și vor cău
ta să le înlăture din jo
cul formațiilor pe care 
le îndrumă.

A. CONSTANTIN

ale navelor. Pe 
„sudorii" automați 
clipită două plăci

Qwtîln&i la JLzainqjfad
Maiștri

cu „mîinile de aur"
Citisem undeva despre „Elektrosi

la", așa cum era în anii 1922—1923. 
Văzusem și o fotografie : într-o hală 
muncitorii salutau cu fetele radiind 
de bucurie, fluturîndu-și șepcile, pri
mul generator ele.ctric construit pen
tru centrala hidroelectrică de la Vol- 
hov — cel dintîi obiectiv al planului 
GOELRO inițiat de Lenin. Pe car
casa de metal muncitorii scrise
seră cifra 7 500 ; aceasta era puterea 
generatorului.

Cu atîf mai furtunoasă îți apare e- 
voluția acestei uzine în anii puterii 
sovietice, cînd privești acum la ge
neratoarele a căror putere se soco
tește în sute de mii de kilowați. Cu 
cinci ani în urmă, la expoziția mon
dială de la Bruxelles, „Elektrosila" 
primea marele premiu pentru un ge
nerator de 200 000 kW și nu puțini 
dintre cei care priveau la uriașul ex
ponat erau ispitiți să creadă că a- 
ceasta e limita. De curînd, cei de la 
„Elektrosila" au construit un gene
rator de 320 000 kW și proiectează în 
prezent unul de 500 000 kW.

La uzină l-am cunoscut printre alții 
și pe maistrul Ustimenko, despre 
care auzisem vorbindu-se mult. 
Maistrul m-a condus mai întîi la a- 
telierul de izolare a cablurilor și 
mi-a făcut „cunoștință“ cu o mașină 
care îndoaie cablurile. înainte, pen
tru o treabă ca asta un muncitor își 
punea în joc toată puterea mușchi
lor. Acum, la mașinile respective lu
crează femei. Cîteva mișcări pentru 
fixarea cablului, o apăsare pe bu
ton și cablul iese gata îndoit.

— E inovația 
menko î

— Nu, — mi-a 
— e o realizare 
muncitori.

Ne oprim în fața unei mașini de 
tăiat. Cablul intră în „gura" mașinii, 
unde e măsurat milimetric, tăiat, sor
tat și adunat. Alături, pe un perete, 
un aparat electric conduce întreaga 
instalație, măsoară și calculează

bucățile de cablu tăiate. Nu mai fa
cem socoteala brațelor de muncă e- 
conomisite. E deajuns să privești în 
jur : lîngă mașinile care zumzăie so
cotind aidoma unor contabili cufun
dați în gînduri, se agită... o singură 
muncitoare.

— Este inovația tehnicianului 
Reabov, mi-a spus maistrul.

Apoi, tovarășul Ustimenko, numit în 
uzină maistrul „cu mîinile de aur", 
mi-a relatat, cu modestie, și des
pre cîteva din realizările sale. Mi-a 
și făcut cunoștință cu una dintre ele 
în hala de montare. E vorba de un 
„pat electric“, care elimină interven
ția a zeci de brațe, precum și a maca
ralei —• o mașină care dă putința 
muncitorului să întoarcă rotorul în 
orice poziție ar dori. Am aflat mai 
tîrziu că maistrul Ustimenko a con
ceput multe dintre mașinile și insta
lațiile noi de la „Elektrosila“. El 
nu este însă singurul. Faptul nu este 
întîmplător. Fiecare al șaptelea mun
citor din uzină posedă o diplomă de 
inginer sau tehnician.

Venisem să cunosc un maistru cu 
„mîinile de aur" șj am găsit o mie.

Printre constructorii
de nave

d-tale, tov. Usti-

răspuns el zîmbind 
colectivă, a zece

pornit în 1917 detașamente înarmate 
la asaltul Palatului de iarnă.

Ivan Vasilievici mă conduce apoi 
în halele uriașe unde pășim pe table 
metalice lungi de sute de metri — 
viitoarele corpuri 
lîngă noi alunecă 
care „cos" într-o 
groase de metal.

M-am întrebat cu curiozitate cum 
or fi oare „croite" aceste plăci ? 
Răspunsul l-am căpătat cînd maistrul 
Smirnov m-a condus în hala vecină. 
Acolo ne aștepta o priveliște neobiș
nuită: de-a lungul unor mes.e uriașe 
lucrau „tăietorii" automați. Doar la 
capătul halei am descoperit cîțiva 
muncitori care întrețineau instalații
le. Intr-o cabină alăturată, la 
sele de comandă" stăteau < 
muncitoare îmbrăcate în halate 
gre cu gulere albe. Păreau mai 
grabă niște școlărițe.

— Toată operația de tăiere 
hală — ne explică Ana Gherasimov- 
na, — este dirijată de aici. Priviți a- 
ceastă mașină. Ochiul ei se deschi
de asupra unei schițe de pe o plan
șetă inginerească, copiind cu exacti. 
fate desenul. Mașina transmite prin 
cablu iiecare detaliu „tăietorilor" 
din hală, comandîndu-le cu exacti
tate mișcările.

— Și lucrează bine automatul ?
— Calculează cu precizia unui a- 

cademician — răspunde Ana Ghe- 
rasimovna.

Am urcat mai tîrziu pe un vas cu 
un deplasament de 45 000 de tone. 
Cînd privești de la bordul lui în jos, 
spre valurile Nevei, parcă ai privi 
într-o prăpastie. „Automatizarea a 
urcat și pe puntea vasului* — spu
ne zîmbind tov. Smirnov. Ea a pus 
stăpînire pe aparatele de bord ; toa
te comenzile sînt automatizate.

?— An de an crește capacitatea 
vaselor pe care le construim. Anul 
trecut — îmi explică amabil însoți
torul — produceam vase de 40 000 
de tone, anul acesta de 45 000 și 
proiectăm unul de 60 000. Intr-un an 
un progres de 20 000 de tone. Ds

t „me- 
cîteva

ne- 
de-

din

Aspect dintr-o secție producătoare de turbogeneratoare de la uzi
nele „Elektrosila".

Gîndiți-vă, vasul înaintează cu cîțiva 
metri pe secundă, iar cîrmaciul tre
buie să aibă o deosebită iscusință 
ca să-l îndrume pe cursul apei și să 
nu se izbească de malul celălalt.

Spunea bine unul din ziarele lenin. 
grădene : uzinele „Baltika" sînt un 
șantier al navelor în continuă creș
tere.

— Feodor Kuzmici Gordeev ? 
exclamat redactorul-șef. 
să nu-1 cunosc, doar e 
fabrica noastră.

...E seară. La sediul

a
— Păi cum 
muncitor în

Muncitori -scriitori

gazetei de 
uzină are loc obișnuita ședință a co
legiului de redacție. Cîțiva oameni, 
cu fetele concentrate, pregătesc 
schemele pentru numerele viitoare. 
Sînt ziariști de meserie ? Nu. Sînt 
muncitori — scriitori și qazetari. Sînt 
prezenți qproape în fiecqre număr, 
aducînd cu ei tumultul vieții cotidie
ne. Răsfoind ziarul îi vezi pe cei de 
la „Skorohod" cu qîndurile si fapte
le lor. Aici am cunoscut-o pe richtui- 
toarea Galina Sterjqnova. A scris 
pînă acum cîteva schițe și pteqă- 
tește o povestire de oroporții mai 
mari. Eroul principal e tnaislra Ana 
Semionovna Andreeva, prima udar- 
nică a muncii comuniste din fabrică. 
Piotr Maximovici Efimov briqadier 
mecanic, mînuiește cu pricepere ver
sul ; poezii ale Iul au apărut și în 
revista .Tînărul leningrădean“ ; Pioti 
Bocikov descrie în versurile sale fru
musețile Leningradului ; munci'orul 
Furman își închină versurile luptei 
pentru pace.

...în viata leningrădenilor. ca și a 
tuturor oamenilor sovietici care-și 
consaciă eforturile cauzei construc
ției comuniste, apar tot mai puternic 
trăsăturile viitorului.

Intr-o librărie de pe Moskovski 
Prospect m-am oprit să privesc căr
țile nou apărute. Am cumpărat una 
cu titlul „Din zilele înaripate". Este 
o culegere de povestiri scrise de 
Feodor Kuzmici Gordeev. M-am așe
zat pe o bancă de pe același bule
vard și, paicurgînd-o, mi-am dat 
seama că e de-a dreptul captivantă. 
Din filele cărții mi-a apărut vechiul 
Petrograd cu căsuțele lui scunde, 
muncitorești, cu vechea fabrică de 
piele „Skorohod" unde clocotea 
spiritul revoluționar al muncitorilor. 
Povestea mă purta chiar pe locul 
unde mă aflam și parcă îi vedeam 
pe cei de la „Skorohod" cu viața și 
frămîntările lor.

în aceeași zi, abătîndu-mă pe la 
„Skorohod". l-am întrebat oe tov. 
Mironov, redactorul-șef al. qazetei 
de uzină, dacă-1 cunoaște pe scriito
rul Gordeev, care descrie atît de

Pe insula Vasilievski, pe 
Nevei, se adună deseori mii 
meni care marchează de 
dată, cu însuflețire, un anumit eve
niment... In cîntecele fanfarelor șl în 
uralele mulțimii pe apele fluviului își 
face apariția silueta de metal a unui 
nou vas, lansat de șantierele navale 
„Baltika".

Am stat de vorbă ou unul dintre 
constructorii de nave. 11 cheamă 
Ivan Vasilievici Smirnov ; e maistru, 
„Erou al muncii socialiste". Mi-a în
fățișat în cîteva cuvinte istoria aces
tei uzine, care acum șapte ani, cu 
ocazia centenarului, a fost decorată 
cu ordinul „Lenin". Aici a vorbit în 
1906 Vladimir Ilici. De aici, ca și din aceea ă devenit o treabă giea să palpitant viata bătrînilor muncitori 
alte locuri ala Petrogiadulul, au lansezi un vas pe valurile Nevei. pislari.

malul 
de oa- 
iiecare

A. MUNTEANU
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Acțiuni pentru dezarmare și pace Prezențe romînești peste hotare

TOKIO 3 (Agerpres). — Participanții la marșul „Nagasaki-Hiro- șima“ pentru pace și interzicerea armei nucleare, organizat de preoții japonezi au intrat la 3 iunie în Hi- roșima sub o ploaie torențială. Pe parcursul celor 700 km pînă la Hiro- șima au participat la marș 90 000 de oameni, iar la mitingurile și demonstrațiile care au avut loc în diferite orașe pe unde au trecut participanții la marș, au luat parte a- proximativ 900 000 de oameni.în ciuda ploii torențiale, mii de locuitori ai Hiroșimei au venit în întîmpinarea participanților la marș și s-au alăturat coloanei lor. în „Parcul păcii“ din centrul orașului unde se află monumentul înălțat în memoria celor care au pierit de pe urma bombei atomice, a avut loc un mare miting. Participanții la miting s-au pronunțat în unanimitate pentru unirea tuturor detașamentelor mișcării japoneze și internaționale în apărarea păcii, pentru interzicerea armei atomice. Ei și-au exprimat hotărîrea de a lupta împotriva transformării Japoniei într-o bază nucleară, de a obține interzicerea neîntîrziată a experiențelor nucleare, precum și a armei nucleare.TOKIO 3 (Agerpres)__ Adunareaorășenească din Simonoseki a adoptat în cadrul unei ședințe plenare o rezoluție de protest împotriva folosirii porturilor japoneze de către submarinele atomice ale S.U.A. și a staționării pe teritoriul Japoniei a . avioanelor de bombardament americane „F-105“ purtătoare de bombe nucleare. Această rezoluție a fost prezentată spre examinare adunării din inițiativa Consiliului local de luptă împotriva tratatului de securitate, în apărarea păcii și democrației.După cum anunță ziarul „Akaha- ta“, o rezoluție similară de protest a adresat guvernului și adunarea municipală a orașului Ikeda fectura Osaka).
BIRMAN IA

(Pre-
RANGOON 3 (Agerpres). — La Rangoon au avut loc demonstrații ale luptătorilor pentru dezarmare și pace. Demonstrațiile au fost conduse de U Ko Ko Ciji, U Tei Pe Mint, fruntași ai vieții publice și oameni politici de seamă din Bir- mania. Demonstranții purtau pancarte pe care erau scrise cuvinte de protest împotriva manevrelor militare ale S.E.A.T.O., împotriva atentării imperialiștilor la pace și securitate în Asia de sud-est.Astfel a început campania împotriva acțiunilor S.E.A.T.O., desfășurată potrivit hotărîrii Consiliului birman pentru dezarmare și pace.Consiliul consideră că lupta pentru pace în Asia de sud-est este în strînsă legătură cu lupta pentru dezarmarea generală și totală, pentru rezolvarea principalelor probleme internaționale. Iată de ce, paralel cu protestul împotriva planurilor militare ale S.E.A.T.O., Consiliul luptă pentru o cît mai grabnică încheiere a Tratatului de pace german, protestează împotriva înzestrării N.A.T.O. cu arma nucleară,Argentina în preaj

a-
de

de

Timp de 24 de ore Argentina a 
fost paralizată de o grevă generală 
declarată în semn de protest împo
triva ofensivei cercurilor reacționare 
asupra drepturilor democratice și ni
velului de trai al oamenilor muncii; La 
grevă au participat peste 2 milioane 
de muncitori și funcționari, A înce
tat lucru' în uzine, fabrici, porturi, 
transporturi, magazine, și-au întrerupt 
apariția ziarele.

Actualele acțiuni de luptă ale oa
menilor muncii sînt o nouă manifes
tare a nemulțumirii lor profunde fafă 
de politica reacționară a guvernului 
impus și susfinut de cercurile militare 
de dreapta. Orientarea antipopulară a 
conducătorilor Argentinei iese și mai 
mult în evidentă pe măsură ce se 
propie alegerile fixate pentru ziua 
7 iulie.

Se știe că alegerile precedente,
la 18 martie anul trecut, care urmau 
să înnoiască complet componenta ad
ministrației provinciale și jumătate din 
cea a Congresului national, s-au des
fășurat în condițiile unui avînt al miș
cării muncitorești și ale unității fot mai 
accentuate a forțelor populare. Succe
sul în alegeri ai| peroniștilor, sprijiniți 
de comuniști și celelalte for(e de stin
gă, a reprezentat o condamnare evi
dentă a politicii antidemocratice și de 
subordonare a tării față de monopolu
rile străine, politică promovată de 
fostul președinte Frondizi. Șefii mili
tari reacționari l-au silit pe Frondizi 
să anuleze alegerile provinciale, să 
instituie controlul guvernamental în 
cinci provincii, iar în cele din urmă 
l-au răsturnat, înlocuindu-l cu actualul 
președinte, Guido. Guvernul lui Fron
dizi a fost înlăturat de cercurile cele 
mai reacționare pentru că nu s-a do
vedit în stare să împiedice mișcarea 
maselor pe calea spre unitate, lupta 
lor pentru eliberare și progres social.

Prin aducerea la putere a președin
telui Guido s-a urmărit camuflarea poli
ticii cercurilor militare de dreapta, 
mai ales în condițiile cînd nu 
numai masele populare, ci și o bună 
parte a armatei se opunea dictaturii 
militare fățișe. în fapt, guvernul Guido 
a urmat calea falimentară a predeceso
rilor săi. Cu toată experiența nefastă a 
trecutului, actualii guvernanți ai Argen
tinei —• arată presa din această țară 

împotriva amestecului S.U.A. în treburile interne ale Laosului și ale Vietnamului de sud, cere înfăptuirea de îndată a dezarmării generale și totale.Comitetul birman de solidaritate cu țările Asiei și Africii a protestat, de asemenea, împotriva manevrelor militare ale S.E.A.T.O.
ANGLIALONDRA 3 (Agerpres). — Consiliul britanic pentru apărarea păcii a dat publicității o declarație în care protestează împotriva apropiatei vizite în Marea Britanie a generalului vest-german Speidel. în declarație se subliniază că „primirea oficială în Anglia a generalului Speidel, care împărtășește răspunderea pentru atrocitățile comise de naziști în constituie dații care împotriva atrage atenția asupra faptului că împotriva lui Speidel au fost formulate acuzații precise pentru crime de război, acuzații pe care acesta nici nu și-a dat osteneala să le combată. După cum se știe, Speidel urmează să viziteze Anglia între 5 și 8 iunie ca invitat al generalului major nice.

timpul ocupației Franței, o insultă pentru toți sol- și-au dat viața în lupta fascismului“. Declarația

Richard Full, șeful statului imperial al armatei brita-

BONN 3 (Agerpres). — în Germania occidentală au început adunările membrilor așa-numitelor „uniuni camaraderești" — organizații revanșarde ale strămutaților. Aceste adunări se desfășoară ’ sub lozinca anexării unor teritorii străine.La 1 iunie, la Stuttgart, a început adunarea „Uniunii camaraderești a germanilor sudeți“. Adunarea are un caracter oficial : alături de conducătorii revanșarzilor, la adunare participă activ reprezentanți sus- puși ai Bonnului, printre care ministrul de război von Hassel, ministrul transporturilor, Seebohm, președintele Bundesratului, Kisin- ger, primul ministru al Bavariei, Goppel.Luînd re, von cuvîntul la această aduna- Hassel a sprijinit preten-
Hotărîrea Consiliului superior al Universității 

din Buenos AiresBUENOS AIRES 3 (Agerpres). - Consiliul superior al Universității din Buenos Aires a criticat cu asprime decretul guvernamental anticomunist adoptat recent. Potrivit acestui decret, persoanele acuzate de „comunism“ sînt aspru pedepsite cu închisoare, fiind private de drepturi civile și interzicîndu-li-se să o- cupe posturi de conducere în sindicate, să desfășoare activitate didactică etc.Decrete de acest gen nu reprezintă o noutate în Argentina și duc mată din cinci persoane „pentru a- la represiuni împotriva celor care nalizarea decretului respectiv“.

luptă pentru reînnoirea vechiului sistem economic, dezvoltarea culturii și progresul social, a declarat Rolando Garcia, decanul facultății de științe exacte. Universitatea, a declarat el, nu va face discriminări ideologice după cum prevede decretul respectiv.Consiliul superior al universității, considerînd că baza necesară a unei vieți normale în țară o reprezintă/„dreptul deplin al cetățenilor ei la libertatea exprimării gîndirii“, a ho- tărit să se instituie o comisie for-

— continuă politica de aservire a eco
nomiei fată de interesele monopolurilor 
nord-americane, politica de înghețare 
a salariilor în condifiile creșterii nestă
vilite a prețurilor. Drept urmare, Ar
gentina frece în prezent „printr-una 
din cele mai grave crize economice 
înregistrate vreodată” — după cum 
subliniază ziaru, „Financial Times”. 
După publicațiile economice argenli- 
niene, numărul șomerilor totali și par
țiali se ridică la peste 2 300 000. 
Un comunicat al ministrului econo
miei din Argentina arăta că datoria 
externă a țării, în cursul anului trecut, 
s-a cifrat la 2 500 000 000 de dolari. în 
același timp, deficitul bugetar a! tării 
era de 38 miliarde de pesos. în că detmujii politici sînt trimiși în 
ultimii doi ani în Argentina costul 
viefii a crescut cu 63,4 la sută, fără 
a se include în calcule și o serie de 
majorări ale tarifelor la gaz, electri
citate, transporturi etc, care au avut loc 
în aceeași perioadă. Pe de altă parte, 
printr-un decret al guvernului argenti
nian au fost înghețate salariile mun
citorilor și funcționarilor din întreprin
derile și instituțiile de stat.

In același timp, regimul actual fa
vorizează exploatarea avuțiilor tării

BUENOS AIRES : Greviști atacați de poliție cu gaze lacrimogene

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii” Tel. 17,60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, .factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

Presa franceză despre 
succesul spectacolului 

„Cavalerul rozelor“

Presa franceză a continuat să pu
blice cronici elogioase, după ce seria 
spectacolelor date la Paris de Teatrul 
de Operă și Balet din București s-a 
încheiat. Astfel, cronicarul muzical al 
cotidianului „Figaro“, referindu-se la 
spectacolul prezentat la teatrul 
„Champs Elysées“ de Opera din 
București cu „Cavalerul rozelor“ a 
scris : „Cînd am ieșit de la acest 
spectacol căutînd in zadar ce critică 
i s-ar putea aduce, m-am convins că 
este vorba de un model de pregătire 
și de execuție. In această lumină 
mi-a apărut „Cavalerul rozelor“ în 
interpretarea Operei din București : 
cîntăreți excelenți, decoruri și costu
me pline de gust și de armonie, o 
orchestră bună, condusă ferm și 
nuanțat de dirijorul Mihai Bredi- 
ceanti, sînt caracteristicile acestui 
spectacol plin de frumusețe și fină 
sensibilitate, unde au strălucit în 
mod deosebit Elena Cernei, absolut 
remarcabilă, Magda lanculcscu, Oc- 
tav Enîgărescu și alții. Fiecare ar
tist și lucru la locul său, timp de trei 
ore și jumătate au încintat pe spec
tatori. Spectacolul merită să fie elo
giat“.

țiile organizațiilor revanșarde asupra teritoriului care aparține Cehoslovaciei, anunță agenția A.D.N. El a dat de înțeles că guvernul R.F.G. se pronunță ca și pînă acum pentru „dreptul“ membrilor asociațiilor vest-germane de a se întoarce pe teritoriile răsăritene pe care le-au ocupat în perioada dominației hitleriste.Ministrul de război de la Bonn a repetat cererea insolentă a Bonnului privind lichidarea orînduirii socialiste în Cehoslovacia.Cancelarul R.F.G., Adenauer, a trimis participanților la această în- tîlnire revanșardă o telegramă de salut.Adunări similare ale altor „uniuni camaraderești" vor avea loc la Darmstadt și Dinkelsbuhl.

încă la 
guvernul a 

pătrun- 
unele 

permite 
și mai

de către trusturile 
sfîrșiful anului trecut, 
adoptat măsuri care înlesnesc 
derea capitalului străin în 
ramuri ale economiei, ceea ce 
monopolurilor să-și sporească 
mult profiturile. Conform datelor Băn
cii centrale argentiniene, profiturile 
monopoliste se cifrează |a aproximativ 
100 de milioane de dolari anual.

Paralel cu aceasta, se duce o adevă
rată campanie de represiuni împotriva 
forțelor democratice. Comuniști, pero- 
niști, cefă(eni de alte orientări sînt 
aruncați în închisori pentru „vina“ de 
a fi desfășurat activitate politică potriv
nică regimului. Ziarul „Mundo“ scrie 

.................. ' ’ „ade
vărate lagăre de concentrare“ și că 
„nici unui dejinuf politic nu i s-a adus 
la cunoștință motivul pentru care se 
află în închisoare“.

După anunțarea datei alegerilor ge
nerale, s-au accentuat și mai mult ma
nevrele reacționare ale autorități
lor. lată ce scrie în această 
privinfă ziarul vest-german „Frankfur
ter Allgemeine” : „Ministrul de in
terne a intrat în legătură, nu fără 
abilitate, cu conducătorii partidelor po-

Sesiiïriëâ Consiliului de administrație 
al O. I. M.

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI R. P. ROMÎNEGENEVA 3 (Agerpres).— în zilele de 31 mai și 1 iunie au avut loc la Geneva lucrările celei de-a 155-a sesiuni a Consiliului de administrație al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.j. în cadrul discuțiilor asupra ordinei de zi a Conferinței 1965, Iacob tanța greșul social și economic al țărilor pe cale de dezvoltare. El a cerut ca această problemă, cît și alte probleme majore, ca repercusiunile sociale ale progresului tehnic și

Internaționale a Muncii din reprezentantul R.P. Romîne, Ionașcu, a subliniat impcr- reformei agrare pentru pro-

Scopul vizitei lui Ricketts la LondraLONDRA 3 (Agerpres)__ La 3 iunie a sosit la Londra amiralul american Claude Ricketts, care urmează să discute cu reprezentanții guvernului englez dificultățile pe care le întîmpină traducerea în viață a planului american de creare a forțelor nucleare multilaterale N.A.T.O. După cum se știe, în această problemă există neînțelegeri între Washington și Londra și agențiile occidentale de presă consideră chiar că ele ar putea duce la paralizarea planului american. Guvernul conservator formulează „rezerve tot mai serioase“ — după cum scrie agenția Reuter — față de acest program al Washingtonului și vizita lui Ricketts urmărește, după cum se recunoaște deschis la Washington, să influențeze atitudinea Londrei. A- miralul american este însoțit de altfel de o serie de experți militari care vor desfășura — scrie agenția Reuter — „o adevărată campanie fie revizuit, după pentru a obține adeziunea Angliei“, agenția France Presse.
(ine intensifică «corelarea in Asia de sud-estBANGKOK 3 (Agerpres). — în Tailanda continuă să sosească unități ale armatei americane care urmează să ia parte la manevrele militare ale blocului S.E.A.T.O. care vor începe la 11 iunie. în ultimele zile au sosit cîteva transporturi de trupe americane. Se apreciază că la manevre vor lua parte peste .7 000 de soldați și ofițeri americani. A- genția Associated’ Press precizează că manevrele vor cuprinde o operațiune împotriva unui „atac din Laos“ urmată de o contraofensivă.’ Agenția arată că manevrele vor fi cele mai mari de acest gen ale blocului S.E.A.T.O. Trupele americane sînt încartiruite în localitățile din nord-estul Tailandei, în apropiere de granița laoțiană.în Tailanda au început să ■ sosească, de asemenea, primele unități din cadrul brigăzii 28 de infanterie a Commonwealthului cu un efectiv de 1 300 de militari.în același timp, luni a avut loc inaugurarea aeroportului militar de la Nakorn Panom, construit de americani. Această localitate se află în imediata apropiere a teritoriului Laosului, fiind situată pe malul

reaefionare 
că „în mo- 
unor alegeri 
libere chiar 

— N. R.) nu

pentru a crea, în pofida situației 
atîf de confuze, premize în vederea 
unor alegeri normale. Prin „alegeri 
normale’’, generalii înțeleg acel rezul
tat al alegerilor, care corespunde în 
linii mari dorinfelor lor proprii și care 
exclude surprize”. Același ziar, expri- 
mînd temerea cercurilor 
occidentale, menționează 
mentul de fafă, tinerea 
lipsite de restricții (adică 
în accepțiunea burgheză 
ar putea duce decît la un periculos gu
vern de front popular”. Guvernul ac
tual a adoptat o serie de măsuri pentru 
a împiedica participarea la alegeri a 
forfeior democratice. Astfel, partidul 
Uniunea populară (peronisf) nu va avea 
dreptul să prezinte candidați pentru 
posturile de președinte, vicepreședinte, 
guvernatori ai provinciilor și senatori 
naționali. Acest partid va putea pre
zenta candidați numai, la alegerile pen
tru camera deputajilor și consiliile muni
cipale. Un decret emis de guvern pre
vede pentru propagarea ideologiei co
muniste și antiimperialiste pedeapsa 
cu închisoarea pînă la 10 ani și amen
dă pînă la 1 000 000 de pesos. Asupra 
sindicatelor s-a instaurat controlul gu
vernamental. în sfîrșit, ca o încununare 
a măsurilor abuzive, la 25 mai, prin- 
tr-un decret al președintelui Guido, s-a 
luat măsura samavolnică de a pune 
Partidul Comunist din Argentina în afa
ra legii. Această măsură arbitrară a 
trezit o puternică indignare în rîndul 
opiniei publice democrate.

Totodată se pun la cale diferite com
binații electorale menite să micșoreze 
șansele forțelor democratice. Astfel, se 

de a aranja o în- 
între partidele radical in- 

Frondizi și radical 

fac încercări 
felegere 
transigent a! lu' 
popular al lui Bailbin — în speranja 
că această formulă electorală s-ar 
putea să cucerească majoritatea abso
lută. Recent, pe arena luptei electo
rale a apărut figura unui mare indus
triaș, Perez Companc, a cărui candi
datură a fost „sugerată“ dé cercurile 
clericale.

în faja manevrelor coaliției gu
vernamentale, sprijinite de șefii mi
litari, partidele de sfînga cheamă toate 
forjele patriotice ca la viitoarele ale
geri să bareze calea reaejiunii și să 
creeze un guvern de front popular, în 
stare să asigure dezvoltarea indepen
dentă a jării pe calea progresului eco
nomic și democrației.

V. OROS

rolul cooperativelor în dezvoltarea economico-socială a țărilor pe cale- de dezvoltare, să fie incluse pe ordinea de zi discutată.Delegații R. P. Bulgaria, R. P. Romîne și U.R.S.S. au criticat politica de discriminare față de țările socialiste și cele pe cale de dezvoltare, practicată în recrutarea personalului O.I.M. Reprezentantul R.P. Romîne a arătat că în timp ce 3 țări occidentale dețin peste 50 la sută din posturile secretariatului, aproape 60 de țări nu sînt de fel reprezentate sau sînt foarte slab reprezentate în aparatul O.I.M.
După cum reiese_ dintr-un comentariu al citează ziarelor penlru mare

agenției France Presse, care în acest sens și opiniile britanice, sprijinul Angliei planul american este de importanță, deoarece dacă Anglia refuză să participe la aceste faimoase forțe, singurul partener sigur al S.U.A. în aceste unități ar fi doar Germania Federală. Constituirea unor asemenea unități militare care ar urma să fie înzestrate cu arma nucleară numai cu participare vest-germană ar trezi însă o îngrijorare explicabilă în rîndul celorlalți parteneri ai S.U.A. din cadrul alianței atlantice. Tratativele pe care Ricketts le va desfășura în capitala Angliei, cu începere de la 4 iunie, constituie din acest punct de vedere „o piatră de încercare“ pentru planul american care — în eventualitatea unor rezerve britanice prea accentuate — va trebui să cum consideră 

fluviului Mekong, care desparte cele două țări, în fața orașului laoțian Thakkek. Construcția unor importante șosele strategice în regiunile de nord, precum și în sudul și sud-vestul țării urmează să înceapă în curînd. în acest scop guvernul tailandez a obținut un împrumut de 35 milioane dolari din partea Băncii Internaționale de Reconstrucție.
Lippmann despre vizita în Europa 

a președintelui KennedyNEW YORK 3 (Agerpres). — în comentariile anticipate despre vizita pe care președintele Kennedy o va face în curînd în Europa occidentală, ziariștii americani subliniază ideea că această vizită va contribui la sporirea influenței R.F. Germane în cadrul N.A.T.O. și la întărirea preponderenței militare a acestei țări în vestul Europei.Walter Lippmann atrage atenția asupra faptului că toate amănuntele organizării călătoriei președintelui Kennedy în Germania occidentală — vizitele pe care le va face în numeroase orașe vest-germane etc — creează impresia că are loc o competiție între S.U.A. și Franța pentru a-și atrage bunăvoința R.F.G. - „O asemenea întrecere, pentru a obține favoarea germanilor (vest-germanilor—N.R.) sau aparența unei asemenea întreceri, ar fi nu numai nepotrivită, dar și neînțeleaptă, scrie. Lippmann. Ea va fi interpretată în Europa ca însemnînd că S.U.A. consideră R.F.G. drept principalul lor aliat și drept conducătoarea Europei. Această interpretare a fost confirmată mult în ochii europenilor de presiunea noastră (a S.U.A.) greșit orientată asupra ger-

CAIRO. Ziarul „Al Gumhuria" rela
tează că, cu cîteva zile în urmă în 
orașul Najd din Arabia Saudită a avut 
loc o răscoală condusă de ofițerul Said 
al Zahrani. Trupele guvernamentale au 
reușit să înăbușe răscoala. Al Zahrani 
a fost executat.

NEW YORK. După cum transmite 
agenția U.P.I., în pădurile din statul 
New Mexico s-au semnalat în ultimele 
două zile incendii ca urmare a pră
bușirii resturilor unei rachete de tipul 
„Nike-Zeus” lansată de la baza mili
tară White Sands. Potrivit agenției, 
racheta a fost distrusă în zbor, de
oarece a deviat mult de la traiectorie. 
„Ministerul forțelor terestre — scrie 
agenția — care a dat publicității co
municate după experiențele desfășu
rate în bune condiții cu acest tip de 
rachetă, nu a publicat nici o informa
ție asupra ultimului eșec”.

VIENA. în capitala Austriei a sosit 
într-o vizită neoficială, Sukarno, pre
ședintele Republicii Indonezia.

WELLINGTON. Averell Harriman, 
subsecretar de stat al S.U.A. pentru 
problemele politice, a sosit la 3 iunie 
în Noua Zeelandă. El urmează să ia 
parte la sesiunea Consiliului blocului 
militar A.N.Z.U.S., care urmează să 
aibă loc miercuri și joi la Wellington.

LONDRA. Legiunea britanică — 
organizație a foștilor militari — a

Atacuri ale patnoților-sud-vietnamezi 
împotriva trupelor diemisteSAIGON 3 (Agerpres). — în timp împiedicat pe partizani să lanseze : oficialitățile americane fac re- la sfîrșitul săptămînii trecute 8ce oficialitățile americane fac reclamă mior pretinse succese ale trupelor diemiste în operațiunile lor împotriva partizanilor, din Vietnamul de sud sosesc știri care dovedesc contrariul. Agenția Associated Press relatează că în ultima vreme trupele diemiste nu au fost în stare să execute nici o operațiune importantă împotriva partizanilor. Autoritățile diemiste pun aceasta pe seama timpului ploios. Agenția subliniază însă că acest timp nu a
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La New York a avui loc recent o demonstrație de protest împotriva 
„războiului nedeclarat" din Vietnamul de Sud. Manifestanții au cerut 
retragerea trupelor americane care sprijină regimul dictatorial diemist.

Ilegalitățile autorităților Federației Rhodesiei 
și hlyassalandului provoacă indignarea populațieiSALYSBURY 3 (Agerpres). — Autoritățile rasiste ale Federației Rhodesiei și Nyassalandului au a- restat la 1 iunie pe liderul refugia- ților politici sud-africani din Rhodesia de nord, Zola Ngaba. El a fost adus în fața unui tribunal care a considerat, însă, arestarea sa ilegală. Cu toate acestea, în momentul în care Ngaba părăsea clădirea tribunalului, autoritățile au încercat să-l aresteze din nou, dar au fost împiedicate de un grup de africani. El a reușit să se ascundă. Importante unități de poliție au împînzit cartierele africane din Lusaka, dar nu l-au putut găsi pînă în prezent pe Ngaba.Aceste acțiuni ilegale ale autorităților federale au provocat o vie inâignare în rîndul populației africane și a partidelor africane. Secretarul Partidului unit al independenței naționale din Rhodesia de nord, Mainze Chona, a declarat că Roy Welensky, primul ministru al Federației Rhodesiei și Nyassalandului,

manilor (vest-germanilor), pentru a-și asuma un rol de frunte în treburile nucleare.Lippmann avertizează că „stabilirea unor relații speciale americano- vest-germahe ar fi ûn vin prea puternic care li se poate sui germanilor (vesLgermanilor) la cap“. El își exprimă speranța că „masa preponderentă a opiniei publice germane a învățat suficient din experiența acestui secol pentru a ști că acest vin este otrăvit... El ar reînvia naționalismul, șovinismul și militarismul care au provocat două războaie îngrozitoare". Ziaristul american consideră că „pe calea pe care președintele intenționează să călătorească luna viitoare există o capcană periculoasă". El subliniază că ziarele americane nu ar trebui să amăgească opinia publică prezen- tînd călătoria ca o simplă expresie a prieteniei dintre popoarele celor două țări : „Americanii care doresc să facă din Germania occidentală principalul nostru aliat din Europa nu sînt călăuziți de prietenie pentru națiunea germană. Ei sînt oameni duri, care își caută auxiliari duri“.

cerut guvernului, în cadrul conferinței 
sale din 2 iunie, să ia măsuri hotărîte 
împotriva ațîțării urii de rasă. Dele
gații la conferință au subliniat inten
sificarea activității desfășurate de or
ganizațiile fasciste din Anglia.

TOKIO. 40 000 de mineri de pe 
insula Hokkaido au organizat la 3 
iunie o grevă cerînd majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Greva a fost declarată după 
ce administrația minelor a refuzat să 
satisfacă revendicările muncitorilor. 
Munca a încetat la minele de pe 
insulă.

CAIRO. La 2 iunie în cursul trata
tivelor dintre președintele R.A.U., 
Nasser și președintele R. A. Yemen 
— Sallal au fost discutate probleme 
privind unitatea arabă și ultimele 
evenimente din Yemen. în comunica
tul oficial se spune că de la începerea 
revoluției din Yemen între cele două 
țări există o colaborare trainică. în 
cursul tratativelor s-a căzut de acord 
asupra creării unor comitete mixte 
pentru examinarea problemelor legate 
de întărirea continuă a colaborării 
între cele două state.

BOGOTA. Participanții la Aduna
rea reprezentanților opiniei publice 
din Columbia au adresat guvernului 
Venezuelei un mesaj de protest îm
potriva anulării garanțiilor constituțio
nale și împotriva persecutării patrio- 

atacuri încununate de succes împotriva forțelor diemiste. Agenția relevă că unul din motivele pentru care trupele diemiste au fost inactive este concentrarea lor în diferite orașe pentru a face față situației explozive create în urma conflictului dintre biserica budistă și autoritățile diemîste. Desigur, însă, că principalul motiv este lipsa de dorință a soldaților diemiști de a lupta împotriva partizanilor.

fi declarat persoană interzisă înva ti declarat persoana interzisa in Rhodesia de nord, după desființarea federației. Harry Nkumbula, președintele partidului Congresul național african și membru al guvernului Rhodesiei de nord, a declarat că Welensky încearcă să provoace haos în Rhodesia de nord. Dacă el persistă în această atitudine, a spus Nkumbula, Rhodesia de nord va trebui să rupă legăturile cu Rhodesia de sud, dominată de rasiștii albi.
ZanziDarul ccrc acoröarca 

independenței deplineZANZIBAR 3 (Agerpres). — Agenția Reuter relatează că Consiliul legislativ din Zanzibar a adoptat o nouă lege constituțională care consfințește cucerirea autonomiei interne de către Zanzibar. în cadrul dezbaterilor a fost prezentat un amendament care cere Marii Britanii să facă „o declarație imediată și categorică cu privire la fixarea unei date precise pentru acordarea independenței depline Zanzibaru- lui“. Amendamentul urmează să fie dezbătut de Consiliul legislativ în cursul viitoarei ședințe, care va avea loc la 4 iunie. După cum subliniază agenția, între partidul de gu- vernămînt și partidele de opoziție s-au manifestat anumite divergențe în legătură cu formularea acestui amendament, deși ele sînt de acord asupra necesității ca guvernul englez să facă o declarație precisă în problema acordării independenței Zanzibarului. Partidele de opoziție doresc ca Marea Britanie să fixeze data de 30 septembrie a.c. pentru acordarea independenței.
Papa Joan al XXSBS-îea 

a încetat din viațăROMA 3 (Agerpres).— Postul de radio Vatican a anunțat în seara zilei de 3 iunie că Papa loan al XXIII-lea a încetat din viață.Papa loan al XXIII-lea a fost a- les în fruntea Bisericii Catolice în anul 1958. El s-a pronunțat în sprijinul înțelegerii reciproce între popoare și al menținerii păcii. De curînd el a lansat o enciclică îndreptată spre înlăturarea primejdiei războiului.loan al XXIII-lea era în vîrstă de peste 81 de ani.

ților și democraților venezueleni. Ei 
salută lupta poporului din Venezuela 
împotriva regimului lui Betancourt, 
luptă care „face parte din marea luptă 
a popoarelor din America Latină îm
potriva sistemului de asuprire și a 
nedreptății sociale, pentru formarea 
unor guverne cu adevărat naționale și 
populare”. în cadrul adunării s-a a- 
doptat hotărîrea de a se constitui un 
comitet columbian de solidaritate cu 
poporul luptător al Venezuelei.

NEW YORK. La 2 iunie a sosit Ia 
New York președintele Indiei, S. 
Radhakrishnan. El va face în S.U.A. 
o vizită oficială de stat, de zece zile, 
la invitația președintelui S.U.A., Ken
nedy.

ALGER. Potrivit unui decret cu pri
vire la reorganizarea împărțirii terito
riale, Algeria va fi împărțită în 630 de 
comune, față de 1 590 cite existau an
terior, cuprinse în 15 provincii.

NEW YORK. Mulți dintre contra
revoluționarii cubani, care și-au găsit 
azil în S.U.A., au comis în ultimul 
timp numeroase infracțiuni. La Miami 
(Statul Florida) a fost arestat recent 
emigrantul Cuban Carlos Castagneda 
acuzat de a fi jefuit o bancă. Cu pu
țin timp înainte de arestare, el a vi
zitat o serie de țări latino-americane, 
unde a îndemnat la crearea „Fron
tului de luptă“ împotriva Cubei revo
luționare.


