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Asigurarea furajelor- bara creșterii
producției in sectorul zootehnic
Semințe de plante furajere

• •în cantități cît mai mari
_ Pășunile și fînețele naturale ca 

și culturile de trifoliene și alte le
guminoase asigură hrana de bază 
pentru bovine și ovine. Țăranii co
lectiviști și lucrătorii din gospodă
riile de stat, îndrumați și sprijiniți 
de organele de partid și de stat, de 
consiliile agricole, au executat în 
ultimii ani o serie de lucrări de îm
bunătățire a pășunilor și fînețelor 
naturale.

Cercetările întreprinse de 
țiunile experimentale și 1_ 
fele obținute de unitățile agricole 
socialiste fruntașe dovedesc că pro
ducția de iarbă și calitatea ei cresc 
în mod corespunzător dacă se 
îmbunătățește și compoziția floris
tică a pajiștilor prin supraînsămîn- 
țare cu ierburi valoroase. Pentru a- 
ceasta este însă nevoie de cantități 
mari de semințe de ierburi. Canti- 
.tăți sporite de semințe sînt necesare 
în egală măsură și pentru lărgirea 
continuă a suprafețelor ocupate cu 
lucernă, trifoi, sparcetă și alte 
plante leguminoase de mare va
loare nutritivă pentru animale. Iată 
de ce producerea semințelor ele 
ierburi și de leguminoase constituie 
o parte integrantă a acțiunii de 
mare răspundere ce se desfășoară 
pentru asigurarea bazei furajere.

în acest an, numeroase gospodă
rii colective au contractat cu „Agro- 
semul“ producerea și livrarea unor 
cantități mari de semințe de plan
te furajere. Pentru a satisface ne
voile locale de semințe, consiliile 
agricole din numeroase raioane au 
organizat loturi semincere pe tere
nurile sfaturilor populare. De ase
menea, consiliile de conducere ale 
multor gospodării colective, convin- 
gîndu-se de foloasele îmbunătățirii 
compoziției floristice a pajiștilor, 
au organizat asemenea loturi se
mincere. Bună experiență în această 
direcție au gospodăriile colective 
Daia Romînâ, Drîmbaru, Pricaz, 
regiunea Hunedoara, ca și unele 
gospodării colective din raioanele 
Mediaș și Sibiu, regiunea Brașov, 
în raionul Medgidia, regiunea Do- 
brogea, aproape toate gospodăriile 
colective își asigură sămînța pentru 
plantele furajere din loturile pro
prii.

în zilele acestea, consiliile agri
cole, conducerile și specialiștii din 
unitățile agricole socialiste au da
toria să ia o serie de măsuri de 
cea mai mare importanță pentru 
asigurarea unei producții sporite de 
semințe de plante furajere. Culturi
le de ierburi trebuie bine îngrijite 
pentru a li se crea cele mai bune 
condiții de creștere. în cele mai 
multe locuri, aceasta constituie 
o preocupare de seamă. Lotul se- 
mincer organizat la Ghimbav, re
giunea Brașov, a fost prășit în în
tregime — cultura prezentîndu-se 
foarte bine. Este necesar ca peste 
tot, paralel cu măsurile ce se iau 
în vederea reținerii pentru sămînță 
a suprafețelor planificate, să se exe
cute lucrările de îngrijire recoman
date de specialiști.

Nu peste multă vreme va începe 
recoltatul și treieratul ierburilor 
cultivate pentru semințe. Timpul de 
recoltare la aceste plante este foar
te scurt și orice întîrziere poate 
duce la scuturare, deci la pierderi 
însemnate de recoltă. lata de ce 
este necesar ca recoltării loturilor 
rezervate pentru producția de se
mințe de ierburi să i se acorde

: sta- 
rezulta-

(Slpunînd șantier, te gîndești la 
clădirile zvelte ce miros încă 

a mortar, la furnicarul de construc
tori, la schelele ce încing trupul 
semețelor edificii, la brațele în
tinse, puternice, ale macaralelor. 
Iată însă că în Valea Jiului, oame
nii s-au deprins să vorbească des
pre două feluri de șantiere: unele 
de la suprafață, iar altele — apro
piate de acestea — care se găsesc 
la cîteva sute de metri sub pămînt.

Sectoarele de investiții ale ex
ploatărilor miniere sînt adevărate 
șantiere. Prin ele se asigură dez
voltarea în perspectivă a minelor, 
a producției de cărbune.

...Petrila. Colivia urcă vertiginos 
cu 12 metri pe secundă. Ajunsă „la 
zi“, din cele patru etaje ale ei sînt 
scoase unul după altul vagonete- 
le; unele sînt pline cu cărbune, iar 
altele poartă în ele piatră. Blocu
rile mari de piatră din vagonete 
sînt expediate de minerii ce lu
crează „pe șantier“. Sub pachetul 
stratelor de cărbuni, la orizontul 
XIV — cel mai adînc de la mina 
Petrila — brigăzi iscusite de mineri 
au țesut un adevărat păienjeniș de 
galerii. Minerii „șantierului" subte
ran sînt nu numai cercetași ai unor 
drumuri neexplorate. La o jumă
tate de kilometru adîncime, ei cro. 
iese prin stîncă dură căi noi spre 
bogatele zăcăminte de cărbuni. De 
munca sectoarelor de investiții de
pind în cea mai mare măsură crea
rea la timp a liniei de fronturi de 
lucru, darea în exploatare a abata
jelor productive ale minei.

In ultimii trei ani, în întrecerea 
cu celelalte sectoare de investiții 
din exploatările miniere ale Văii 
Jiului, pe baza rezultatelor obținu
te în muncă, sectorul din Petrila a

ce-aceeași atenție ca și recoltării 
realelor.

Consiliile agricole, organele „Agro- 
sem“ și conducerea fiecărei unități 
agricole trebuie să acorde o mare 
atenție loturilor semincere pentru 
lucernă, trifoi și alte plante legu
minoase. De mare însemnătate este 
ca în aceste zile să se facă trata
mentele împotriva dăunătorilor la 
lucernă și trifoi și înlăturarea ace
lor buruieni care ar putea deprecia 
calitatea seminței și diminua pro
ducția la hectar. Peste tot va trebui 
să se controleze tarlalele pentru a 
se identifica și distruge cuscuta — 
una din cele mai dăunătoare buru
ieni parazitare pentru trifoliene.

Obținerea unor cantități mari de 
semințe de trifoi, lucernă, sparcetă 
și alte culturi este hotărîtă în mare 
măsură de păstrarea și recoltarea 
în acest scop a suprafețelor prevă
zute. Este greșită și dăunătoare 
practica acelor gospodării care, pe 
considerentul că nu și-au asigurat 
furajele necesare, recoltează cultu
rile semincere pentru fîn. Din con
tră, în acest an vor trebui reținute 
pentru sămînță suprafețe mult mai 
mari de trifoi, lucernă, borceag, iar
bă de Sudan și alte plante furajere, 
în acest scop, în fiecare unitate 
agricolă este bine să se identifice 
porțiunile cele mai bune pentru să
mînță, care să fie recoltate și treie
rate pentru a se asigura cantități 
cît mai mari de semințe pentru 
anul viitor.

Asigurarea semințelor de ierburi 
și leguminoase este o problemă de 
mare însemnătate economică pe 
care 
lăsa 
rilor 
care 
cere, 
să urmărească îndeaproape cum sș 
realizează suprafețele planificate și 
buna desfășurare a lucrărilor de 
întreținere și recoltare.

Organele și organizațiile de partid 
sînt chemate să desfășoare o susți
nută muncă politică în rîndul co
lectiviștilor demonstrîndu-le necesi
tatea producerii unor cantități cît 
mai mari de semințe. Acest lucru 
va crea condiții ca în anii viitori 
baza furajeră să se dezvolte cores
punzător numărului sporit de ani
male și să se obțină astfel producții 
tot mai mari de carne, lapte și lînă.

consiliile agricole nu o pot 
numai pe seama întreprinde- 
„Agrosem“ sau a tehnicienilor 
supraveghează loturile semin- 
Consiliile agricole au datoria

J

La recoltatul trifoiului

bălți și alte 
se pierdeau 
Gurzu, co-
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Construcții de locuințe la Deva (Foto : Gh. Vințilă)

Paralel cu lucrările de întreținere a 
culturilor, lucrătorii din G.A.S. Havîrna, 
raionul Dorohoi, zoresc strîngerea finu
lui de trifoi și lucernă. Pînă în prezent, 
ei au recoltat aproape 100 ha trifoi, lu
cernă și ierburi. Pentru a obține canti
tăți mai mari de furaje, ei vor însiloza 
stuf verde, rogozuri din 
buruieni care altă dată 
fără folos. (De-la Florea 
resp. voluntar).

Buni gospodari
ORADEA (coresp. „Scinteii"). — 

Pentru asigurarea unei producții bune 
de iarbă pe pășuni, colectiviștii din 
Tăut, raionul Salonta, aplică de mai 
mulți ani metoda de tîrlire a pajiști
lor precum și pășunatul rațional pe 
specii de animale. De asemenea, la 
propunerea consiliului de conducere 
și a inginerului zootehnist Cornel 
Botiș, colectiviștii au însămințat diie- 
rite plante de nutreț. Buni gospodari, 
ei au și însilozat sute de tone secară 
iurajeră, lucernă și iarbă de pășune.

Ierburi și rogozuri la siloz

Pentru a asigura hrana animalelor 
pe timpul iernii, colectiviștii de la 
G.A.C. Rebricea, raionul Negrești, se 
pregătesc de pe acum. Pînă în prezent 
au însilozat cantitatea de 100 tone de 
secară în amestec cu lucernă și acum 
încep să însilozeze diferite ierburi și 
rogozuri. Lucrările sînt îndrumate de 
inginerul agronom al gospodăriei Elena 
Secrieru. S-a evidențiat în această ac
țiune brigada condusă de Amăriuței 
Petru. (De la Ion Bîrsan, coresp. vo
luntar).

Lucrătorii gospodăriei agricole de 
stat Belciugatele, regiunea București, 
dau o mare atenție asigurării furaje
lor. Pînă acum, ei au insilozat 400 
tone lucerna (din prima coasă) și au 
strîns 140 tone fin de lucernă. In fo
tografie : la recoltatul furajelor.

Un succes
în legătură cu zborul simultan al 

navelor cosmice „Vostok-5“ și 
„Vostok-6", tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, a decla
rat corespondentului ziarului „Prav
da" la București :

Zborul simultan al celor doi cos
monauți — locotenent-colonelul Va
leri Bîkovski și prima femeie cos
monaut Valentina Tereșkova — 
constituie încă un succes strălucit 
repurtat de știința și tehnica sovie-

strălucit
tică. împărtășim bucuria poporului 
sovietic cu prilejul acestei noi reali
zări pe drumul cuceririi aosmosului 
de către om.

Calde felicitări Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, guvernului 
sovietic în frunte cu N. S. Hrușciov, 
oamenilor de știință, inginerilor, 
tehnicienilor, tuturor celor ce au 
contribuit la înfăptuirea zborului 
cosmic.

Felicităm pentru fapta lor eroică 
pe îndrăzneții cosmonauți Bîkovski 
și Tereșkova și le urăm să se în
toarcă cu bine pe pămînt.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Evoluția navelor cosmice „Vostok 5" și „Vostok-6"
MOSCOVA 18 (Agerpres).— TASS 

transmite : Pînă la 18 iunie, la ora 
22 (ora Moscovei) nava satelit 
„Vostok-5“ a efectuat 71 de rotații 
în jurul Pămîntului parcurgînd apro
ximativ trei milioane de km în spa
țiul cosmic. O asemenea 
nu a mai fost parcursă de 
cosmonaut, Valeri Bîkovski 
nește cu succes programul
și se simte bine : pulsul său este 
de 60—68 bătăi pe minut, 
ția 16—18.

Nava satelit „Vostok-6“ 
de cosmonautul Valentina
va a efectuat pînă la ora 22 (ora 
Moscovei) 40 de rotații în jurul Pă-

distcmță 
nici un 
îndepli- 
de zbor

respira-

pilotată 
Tereșko-

Intelectualii in sprijinul muncii
culturale la sate

Consultații
pe teme agricole

CONSTANȚA (coresp. „Scin
teii“). — în satele dobrogene, 
intelectualii desfășoară o bogată 
activitate pentru răspîndirea cu
noștințelor științifice în rîndul 
colectiviștilor. Astfel, de la în
ceputul anului și pînă în prezent 
intelectualii din raioanele și co
munele regiunii au ținut peste 
12 000 de conferințe. Majoritatea 
acestor conferințe au tratat teme 
agricole, științifice și politice. Un 
mare interes stîrnesc în rîndul co
lectiviștilor consultațiile științi
fice date de specialiști în agricul
tură. La G.A.C. Satu Nou, raio
nul Medgidia, inginerul Aurelian 
Calotoiu a răspuns la întrebări 
privipd „Reproducția la. taurine“, 
la G.A.C. Văcăreai și Luncavița, 
raionul Macin, consultația s-a re
ferit la folosirea cît mai bună a 
terenurilor în pantă ; pentru gos
podăriile colective așezate pe Va
lea Carasti, cu mari posibilități 
de irigare, s-a organizat consul
tația „Agrotehnica culturilor iri
gate". La G.A.C. Limanu, cu un 
sector avicol dezvoltat, s-a vor
bit despre „Metode de hrănire a 
păsărilor și de combatere a boli
lor la păsări".

Brigăzile științifice 
răspund colectiviștilor

însoțite de experiențe și demons
trații practice. Au fost vizionate 
cu interes expozițiile volante „O- 
riginea și evoluția omului“, 
„Structura universului", filmele 
științifice „Adevărul despre A- 
dam și Eva“, „Ce sînt eclipsele", 
„Pe căile viitorului“, precum ji 
unele filme și diafilme cu carac
ter agrozootehnic, prezentate în 
comunele Copalnic-Mănăștur, 
Borșa și altele.

BAIA MARE (coresp. „Scin
teii"). — De la începutul anului 
și pînă în prezent, cele 48 brigăzi

științifice care își desfășoară ac
tivitatea în satele regiunii Mara
mureș au efectuat 230 de depla
sări în satele și comunele regiu
nii, la care au participat 65 000 
colectiviști. Membrii brigăzilor 
științifice — activiști de partid și 
de stat, ingineri, medici, profe
sori, juriști etc. ' — au lămu
rit probleme din cele mai di
ferite domenii de activitate. De 
pildă, colectiviștilor din comu
nele' Fetrești. Dindești și Mof- 
tinu Mic, raionul Carei, li s-a 
răspuns la întrebarea „Care este 
importanța creșterii fondului de 
bază al gospodăriei“ ; la G.A.C. 
din comuna Văleni, raionul Lă- 
puș, s-a vorbit despre posibilită
țile existente în gospodărie pen
tru crearea unor ramuri care a- 
duc mari veniturt.

In unele raioane de munte — 
Sighet, Vișeu — s-a răspuns la 
întrebări privind „Eficiența folo
sirii terenurilor în pantă prin 
plantări . de pomi fructiferi“ ; ' 
„Sporirea producției de. lină prin socialiste 
ameliorarea raselor de oi“. în ca
drul unor brigăzi au fost incluși 
președinți de gospodării, care au 
vorbit colectiviștilor din alte co
mune despre rezultatele obținute 
în gospodăriile lor colective.

Brigăzile științifice au explicat 
și o serie de probleme privind 
politica externă a statului nostru, 
noile cercetări în Cosmos etc. 
Expunerile prezentate de mem. menea, la pregătirea formațiilor 
brii brigăzilor științifice au fost artistice ale căminelor culturale.

Participant! la activitatea
căminelor culturale

BRAD (coresp. „Scinteii"). — 
în raionul Brad peste 400 de 
profesori, medici, ingineri, juriști 
și alți intelectuali participă activ 
la munca desfășurată în cadrul 
căminelor culturale. în acest an, 
ei au ținut în fața țăranilor mun
citori un mare număr de expuneri 
și conferințe pe diferite teme, 
printre care : „P.M.R. — forța 
conducătoare a poporului în lupta 

V pentru desăvîrșirea construcției 
______ : în R. F. Romînă", 
„Creșterea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii — 
scopul fundamental al politicii 
partidului nostru", „Omul a des
cătușat energia atomică" etc. La 
Baia de Criș, Vața, Băița și în 
alte sate se organizează cti regu
laritate seri de întrebări și răs
punsuri, jurnale vorbite, călătorii 
pe hartă, prezentate de intelec
tuali. Aceștia participă, de ase-

mîntului. Programul de lucru din 
timpul zilei a fost încheiat.

Valentina Tereșkova se simte bine. 
Pulsul ei este de 64—76 bătăi pe 
minut, respirația 18—20.

Toate sistemele de bord ale celor 
două nave satelit funcționează nor
mal. Temperatura, presiunea 
ditatea se mențin în cabină 
fele stabilite.

Funcționează 
roasele mijloace 
dare a zborului
a informațiilor de pe bordul nave
lor. Datele obținute sînt prelucrate 
imediat.

(Alte amănunte în pag. a IV-a).
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ACTUALITATEA
Pe șantierul Combinatului 
chimic de

întreprinderea de con- 
strucții-montaje care înal
ță Combinatul chimic de 
la Craiova a fost dotată 
cu încă cinci excavatoare 
de mare capacitate, cinci 
buldozere și un însemnat 
număr de alte utilaje. 
Peste 80 la sută din lu
crările de pe șantier se 
execută mecanizat. Mași
nile de pe acest mare 
șantier înlocuiesc munca 
manuală a mai bine de 
2 000 de oameni. Odată cu 
creșterea parcului de uti
laje s-au îmbunătățit indi
cii de folosire a acestora. 
Creșterea gradului de me
canizare a muncii și orga
nizarea mai bună a lucru
lui au avut ca urmare in
tensificarea ritmului de

la Craiova
lucru pe șantier. In lupa 
mai, de exemplu, planul 
de lucrări a fost depășit 
cu 18 la sută. Muncitorii 
de pe șantierul numărul 4 
și-au depășit sarcinile de 
producție cu 33 la sută, 
iar cei de la șantierul nu
mărul 1 cu 21 la sută. 
Constructorii din nume
roase echipe, folosind me
tode avansate în muncă, 
au scurtat simțitor terme
nul de execuție a lucrări
lor pe care le fac. Schim- 
bind tehnologia de tur
nare a fundațiilor unor 
utilaje, fierarii betoniști 
din echipa condusă de 
Gheorghe Iordan au scur
tat la jumătate timpul de 
execuție.

(Agerpres)

amatori

de mar- 
Casei de 
din Si- 

deschis

Expoziție 
a artiștilor 

plastici

In sala 
mură a 
cultură 
naia s-a
o expoziție de artă 
plastică, Sînt ex
puse peste 70 de 
lucrări de pictură 
$i sculptură reali
zate în ultimele 
luni de artiștii plas
tici 
cadrul 
de artă 
„Nicolae 
cu“ din

Circumscripții medicale 
pentru ceferiști

Fălticeni și Ad- 
date în folosință 

medicale

RUL SUBTERAN
ocupat mereu un loc de frunte. Mi
nerii de aici cîntăresc bine cuvin
tele, își iau angajamente mobiliza
toare, pentru ca apoi, toți ca unul 
singur, să lupte ca să le respecte.

Am citit în cartea de onoare a 
minei însemnarea unui vizitator al 
sectorului. Era un specialist de la 
Academia minieră din Cracovia. 
„Toată admirația Și cele mai sin
cere ielicitări pentru organizarea 
lucrărilor de înaintare, pentru as
pectul și calitatea lor._Mi-a fost 
dat să văd aici unele din cele 
mai frumoase lucrări miniere de 
înaintare întîlnite de mine pînă 
acum“ — notase vizitatorul.

In adevăr, se pot face bune 
aprecieri despre cei peste 4 km 
de galerii, suitori, puțuri de la 
orizontul XIV armate modern
beton și fier T.H., despre calitatea 
lor care le asigură o trăinicie de 
15—20 de ani, despre munca vred
nicelor brigăzi din acest „șantier" 
subteran, conduse de mineri des
toinici ca Sebastian Dogaru, Otto 
Kalath, Constantin Fleșcan ș.a.

Anul trecut sarcina încredințată 
minerilor de la investițiile Petrilei 
a fost să realizeze o viteză medie 
de înaintare de 48 ml pe lună. Ei 
au obținut 50 ml. Realizarea din a- 
nul trecut le-a devenit sarcină pen
tru anul 1963. încrezători în forțe
le lor, cu prilejul dezbaterii cifre
lor sarcinilor de plan pe anul 1963, 
minerii sectorului și-au luat anga
jamentul să îndeplinească sarcini
le planului anual înainte de ter-

men. Aceasta înseamnă o viteză 
medie lunccră de avansare de 52 
ml. Economiile au fost fixate la 
450 000 lei.

Pe la sfîrșitul lui mai, la consfă
tuirea lor de producție, făcînd bi
lanțul realizărilor, minerii sectoru
lui de investiții au constatat 
cu satisfacție că au fost în
trecute așteptările, calculele de la 
începutul anului. Termenul de pu
nere în funcție a lucrărilor a

realizăm lunar în medie 40 ml îna
intare și cel puțin 30 metri de ga
lerie betonată. Cu vatră cu tot... 
a adăugat șeful brigăzii, Nicolae 
Boteanu.

In aceeași consfătuire de pro
ducție angajamentul anual de eco
nomii a lost de asemenea reînnoit. 
El a săltat la 700 000 de lei. Noul 
angajament are o bază trainică. 
Vrednicia oamenilor, hotărîrea lor 
de

MINERII DE LA SECTORUL 
DE INVESTIȚII PETRILA 

ȘI-AU REÎNNOIT ANGAJAMENTELE 
ÎN ÎNTRECERE

în fost respectat. Peste sarcina plani
ficată au săpat 300 ml de galerii 
de diferite profile; aceasta înseam
nă că planul semestrului I al a- 
nului va fi îndeplinit mai înainte. 
Cît despre economii, se poate spu
ne că, pe baza gospodăririi mai 
bune a materialelor, a înlocuirii 
lemnului la lucrările de înaintare 
și betonare, a economisirii ener
giei electrice șl pneumatice, pe 
baza sporirii vitezelor medii de 
înaintare, angajamentul anual fu
sese îndeplinit integral.

— Mare a fost bucuria brigăzii 
cină am constatat că angajamen
tul a fost respectat ca o literă de 
lege. Ne-am strîns mîinile și acest 
lucru a avut un 'anumit înțeles 
pentru noi: de atunci înainte să

a munci astăzi mai. bine decît 
ieri iar mîine mai bine decît as
tăzi se împletesc strîns cu mă
surile tehnico-organizatorice și 
politice pe care conducerea sec
torului și organizația de partid 
le vor lua în continuare în acest 
an.

Brigăzile conduse de Dogaru 
și Kalath sînt recunoscute pentru 

măiestria și precizia cu care pușcă. 
Și în alte brigăzi din „șantierul“ 
subteran sînt oameni cu o bogată 
experiență, care cunosc caracteris
ticile rocilor dintr-o singură privi
re. Bazîndu-se pe priceperea aces
tora, ca și pe unele studii elabo
rate, conducerea sectorului (șef de 
sector ing. Carol Schreter) a tre
cut la elaborarea unor scheme de 
pușcaTe stabilite după tăria roci
lor; se precizează numărul de 
găuri din front, lungimea, ampla
sarea lor, încărcătura cu exploziv 
pe gaură, astfel ca să se realizeze 
la toate locurile de muncă din 
sector o rupere a găurilor cît mai 
aproape de 100 la sută și la pro
filul dorit.

Oamenii din brigada lui Botea-

amatori din 
cenaclului 

plastică 
Grigores- 

localitate.

Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romlne 
a ambasadorului R.P. Polone

Marți, 18 iunie 1963, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romine, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență de 
prezentare pe noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu-

blicii Populare Polone, Wieslaw So- 
bierajski.

A fost de față adjunctul ministru
lui afacerilor externe, Gheorghe 
Pele.

facerilor externe, Gheorghe

(Agerpres)

250 formajil artistice în concurs
GALAȚI. — In regiunea Galați se 

apropie de sfîrșit faza raională a celui 
de-al 7-lea Concurs pe țară al forma
țiilor artistice de amatori. Cele 250 de 
formații — coruri, echipe de dansuri, 
brigăzi artistice de agitație, soliști etc.

— selecționate la faza anterioară a 
concursului, au adus pe scenă jocul și 
cîntecul de pe meleagurile gălățene. 
Dintre acestea s-au remarcat corurile 
căminelor culturale din Jariștea și Măi- 
cănești, dansatorii din Năruja și 
Spulber, brigada artistică de agitație 
din Foltești și altele. în perioada din
tre prima și a doua fază a concursului, 
formațiile artistice de amatori din re
giune au prezentat peste 6 000 de spec- 
tacole și au antrenat la activitatea ar
tistică circa 36 000 de tineri și vîrstnici.

este susținută cu 
recuperabile,
sînt utilizate

nu au dobîndit și ei o experiență 
valoroasă. Fiind constituiți într-o 
brigadă complexă, ei execută con
comitent săparea și betonarea ga
leriilor. Lucrările de săpare le exe
cută cu pricepere la proiilul nece
sar betonării. La acest loc de mun
că nu găsești aproape de loc lemn. 
El a fost în bună parte înlocuit. La 
săpare, galeria 
inele metalice 
pentru betonare 
fraje metalice.

Pînă acum cîteva luni se mai gă
seau în sector brigăzi care nu-și 
îndeplineau sarcinile de plan. Mă
sura luată de organizația de par
tid și conducerea sectorului de a 
repartiza la aceste locuri de mun
că mineri buni cunoscători ai me
seriei, pricepuți organizatori ai 
producției, membri și candidați de 
partid, a dat roade fără întîrziere. 
Brigăzi altădată rămase în urmă, 
dar în fruntea cărora au trecut co
muniștii Petru Butuza, Dumitru So
lomon, Sebastian Dogaru, și-au 
potrivit pasul cu cadența brigăzi
lor fruntașe.

Sînt mineri despre care se poate 
spune că aparțin categoriei con
structorilor de pe un vast „șan
tier“ subteran. Privit pe harta to
pografică, șantierul arată ca un 
întins și întortocheat labirint de 
galerii subpămîntene. Peste cîțiva 
ani, pe aceste căi vor alerga în 
goană locomotive electrice, însoți
te de lungi convoaie cu vagonete 
pline cu cărbune. Atunci pe hartă, 
printre vechile linii vor fi însemna
te panourile, abatajele cu cărbu
ne. Minerii de la investiții se vor 
afla la un nou orizont, pe un nou 
„șantier“ subteran.

C. MORARU

La Oravița, 
jud au fost 
noi circumscripții 
pentru ceferiști și ceilalți lu
crători din transporturi și tele
comunicații. In cadrul acestor 
unități sanitare funcționează 
cabinete de medicină generală, 
stomatologie, radiologie, la
boratoare de analize medicale 
etc. Ele sînt dotate cu aparate 
și instrumente moderne și sînt 
deservite de un personal cu 
o înaltă calificare. Totodată un 
număr important de asemenea 
unități, printre care cele din 
Caransebeș, Bacău, Mărășești, 
Tecuci și Bîrlad au fost reame- 
najate,

(Agerpresjț

Se extinde taxarea 
prin autoservire

Taxarea prin autoservire la 
autobuze și tramvaie continuă 
să se extindă. Pînă în prezent, 
în Capitală, acest sistem se 
aplică pe 5 linii de autobu
ze (35, 40, 46, 61, 63) și pe 
una de tramvai (5). Pe aceste 
linii 
peste 
Pînă la sfîrșitul lunii viitoa
re, sistemul taxării prin auto
servire se va extinde și pe 
traseul autobuzelor 33.

sînt transportați zilnic
125 000 de călători.

Uzinele de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște. Aspect din 
secția mecanică unde se pre
lucrează piese de schimb.
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Orînduirea democrat-populară a deschis un nou făgaș 
de dezvoltare învățămîntului superior din țara noastră. — 
acela al slujirii cauzei întregului popor muncitor, cauza 
socialismului.

Reorganizarea învățămîntului superior în anii construc
ției socialiste, crearea de noi institute și facultăți, lărgirea 
celor existente și profilarea lor în concordanță'cu necesi
tățile economiei și culturii în plin avînt, legarea învăță
mîntului de cerințele practicii construcției socialiste, creș
terea numărului cadrelor didactice și ridicarea nivelului 
lor științific, pedagogic și ideologic; — au fost înfăptuite 
datorită grijii neslăbite manifestate de partid și guvern, 
învățămîntul nostru superior a dobîndit o orientare 
realist-științifică, ceea ce îi dă posibilitatea să contribuie 
la formarea noii intelectualități, strîns legată de popor, de 
partid, de cauza construirii socialismului.

In învățămîntul superior din țara noastră învață, în 
prezent, circa 100 000 de studenți, fată de numai 26Ô00 în 
1938. Numărul instituțiilor de învățămînt superior a cres
cut de la 16 la 46, ele avînd 165 de facultăți cu 216 secții 
de specializare. Au fost create facultăți și secții care pre
gătesc specialiști în domenii moderne ale științei și teh
nicii : energetică, electronică, automatică, tehnologia con
strucției de mașini, fizică nucleară, chimie fizică, prelu
crări plastice și tratamente termice, mecanică fină, mate
matici aplicate, genetică ș.a., în strînsă legătură cu nece
sitățile dezvoltării țării noastre.

Baza materială a învățămîntului superior a fost dezvol
tată continuu. în ultimii ani s-au luat măsuri pentru îmbu.

Tehnologiei moderns îi revine 
un rol tot mai important în con
strucția de mașini, ea iiind știința 
care trebuie să asigure materializa
rea proiectelor în condiții corespun
zătoare celui mai înalt nivel al teh
nicii mondiale. Specialitatea de in
giner mecanic în tehnologia con
strucției de mașini este o creație a 
regimului nostru. Datorită politicii 
juste a partidului de industrializare 
socialistă a tării, în anii puterii 
populare au luat ființă noi subra- 
muri pentru producția de utilaj pe
trolier, construcții navale, tractoare, 
mașini agricole, autocamioane, ma- 
șini-unelite, utilaj tehnologic pentru 
industria minieră, siderurgică, chi
mică etc. Corespunzător cerințelor 
ridicării rapide a nivelului tehnic al 
producției în uzinele din noile sub- 
ramuiri, statul a luat măsuri din 
timp pentru asigurarea acestora cu 
cadre inginerești de specialitate, 
preocupîndu-se totodată de perfec
ționarea pregătirii lor încă de pe 
băncile facultății. Planul de învăță
mînt, conceput în acest sens, a fost 
mereu îmbunătățit pentru a ține pas 
cu dezvoltarea industriei noastre 
constructoare de mașini.

Astăzi, inginerii tehnologi sînt for
mați în toate cele șase institute 
politehnice din țară: București, Iași, 
Galați, Brașov, Cluj și Timișoara, du. 
pă un plan de învățămînt comun. 
Elaborarea și îmbunătățirea con
tinuă a acestuia a fost tot timpul 
în atenția Ministerului Invățămîntu- 
lui. Ca urmare a analizelor și pro
punerilor făcute de colective de spe
cialiști din învățămînt și din in
dustrie, s-au introdus cursuri noi 
de cultură tehnică generală menite 
să înarmeze pe viitorii ingineri cu 
cunoștințe legate de dezvoltarea ac
tuală și de perspectivă a tehnicii : 
cursuri de Electronică industrială, E- 
Iemente de reglaj și automatiza
re etc.

Actualul plan de învățămînt pen
tru specialitatea inginer mecanic 
tehnolog în construcția de mașini 
este caracterizat prin conținutul a 
trei grupe de discipline distincte: de 
cunoștințe generale, de cunoștințe 
tehnice și de cunoștințe de speciali
tate. Disciplinele de cunoștințe ge
nerale — Matematici, Chimie, De
sen, Tehnologia materialelor etc — 
ca Și disciplinele de cunoștințe teh
nice cum sînt: Rezistența materiale
lor, Organe d9 mașini sînt comune 
tuturor specialităților de ingineri me. 
canici. Profilul pregătirii de speciali
tate este asigurat de disciplinele ca

Cadrele didactice din instituțiile 
noastre de învățămînt superior sînt 
astăzi preocupate de a asigura 
viitorilor specialiști o pregătire în 
pas cu tehnica nouă și cu actuala 
dezvoltare a științei. Unul dintre 
domeniile noi ale științei și tehnicii 
care a cunoscut în ultimul timp o 
puternică și rapidă dezvoltare este 
electronica. Și în țara noastră, elec
tronica a devenit o pîrghie princi
pală a progresului tehnic. JEchipa- 
mentele electronice încep să-și gă
sească aplicații tot mai largi. In
teracțiunea dintre electronică și 
celelalte domenii nu trebuie privită 
însă numai din punctul de vedere 
al aportului pe care electronica îl 
dă acestora, ci și prin aceea că ra
muri industriale de bază cum sînt 
metalurgia, chimia, construcția de 
mașini trebuie să producă un larg 
sortiment de materiale și utilaje ne
cesare industriei electronice. In a- 
fară de aceasta, în dezvoltarea tu
turor ramurilor industriei un rol 
hotărîtor are automatizarea, ca di
recție principală a progresului teh
nic contemporan.

Pe baza sarcinilor stabilite de 
cel de-al IlI-lea Congres al parti
dului, automatizarea cuprinde o 
tot mai mare parte a producției în 
siderurgie, în centrale termo și hi
droelectrice, în industria chimică, 
a cimentului, în industria prelu
crării petrolului, în industria ali
mentară, transporturi etc. în di
ferite întreprinderi constructoare de 
mașini se introduc treptat mașini 
automate individuale, linii automate 
și semiautomate etc., pentru reali
zarea de elemente tipizate de ma
șini și piese de mare serie utilizate 
la fabricarea de autocamioane, 
tractoare, aparate electronice, orga
ne de asamblare și altele. In toate 
ramurile industriale se extinde au
tomatizarea regimurilor termice ale 
principalelor instalații consumatoa
re de căldură, ale instalațiilor din 
industria chimică, etc., precum și 
automatizarea unor lucrări de cal
cule tehnice, economice și de sta
tistică.

Avînd în vedere evoluția rapida 
și complexă a tehnicii moderne, 
învățămîntului superior îi revin 
sarcini deosebit de importante în 
tsderea pregătirii inginerilor de
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nătățirea profilului și conținutului învățămîntului superior, 
îndeosebi învățămîntului tehnic, pentru legarea lui mai 
strînsă de nevoile economiei.

Realizările în domeniul învățămîntului superior repre
zintă o bază trainică pentru traducerea în viață a hotărîri- 
lor partidului de a se asigura economiei și culturii, în pe
rioada planului de 6 ani (1960—1965) circa 54000 de spe
cialiști. Cel de-al IlI-lea Congres al P.M.R. a subliniat nece
sitatea continuării profilării institutelor de învățămînt 
superior — îndeosebi prin dezvoltarea ramurilor legate de 
extinderea tehnicii moderne, — a îmbunătățirii pregătirii 
practice a studenților în anii de studiu. Aceasta va contri
bui la formarea unor cadre cu pregătire superioară, pro
motori ai noului în domeniul lor de activitate.

O cerință importantă care stă în fața învățămîntului 
superior este să țină continuu pasul cu noile progrese 
realizate în diferite ramuri ale științei și tehnicii din 
țara noastră și din alte țări. Hotărîrea C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri din iulie 1960 cu privire la ridi
carea nivelului tehnic al producției pune în fața cadrelor 
inginerești din fabrici și uzine, din institutele de cercetare 
și proiectare un șir de sarcini în înfăptuirea cărora un 
rol hotărîtor îl au, alături de munca organizatorică, 
cunoașterea și aplicarea celor mai noi realizări ale științei 
și tehnicii moderne. Dezvoltarea rapidă a tehnicii în zilele 
noastre, a noilor ramuri industriale create în țara noas
tră, apariția unor procese tehnologice moderne, a unor 
materiale noi necesită adaptarea permanentă a învăță

Formarea viitorilor ingineri 
tehnologi in construcția de mașini

re se predau în anii IV și V: Tehno
logia construcției de mașini, Tehno
logia construcțiilor sudate, Tehno
logia ștanțării și matrițării. Teoria 
așchierii și proiectarea sculelor, 
Mașini-unelte și linii automate. Pro
iectarea dispozitivelor ș.a.

Cursurile teoretice au devenit mai 
legate de practică îndeosebi prin 
îmbunătățirea conținutului seminalii- 
lor, lucrărilor de laborator și proiec
telor, prin mai buna organizare și 
desfășurare a celor trei practici de 
vară în uzine. La cursurile de specia, 
litate au fost perfecționate progra
mele analitice, eliminîndu-se ceea ce 
era învechit și introdueîndu-se ca
pitole noi : Tehnologia de grup, 
Controlul automat activ. Prelucrarea 
anodo-mecanică etc.

Se poate spune că astăzi planul 
de învățămînt pentru specialitatea 
de inginer mecanic în tehnologia 
construcției de mașini, corespunde în 
bună măsură cerințelor actuale și 
de perspectivă privind profilul pre
gătirii viitorilor ingineri, chemați să 
contribuie la accelerarea progresu
lui tehnic în această importantă ra
mură a economiei naționale.

Cu toate acestea, la facultatea 
noastră (a cărei activitate o cunosc 
mai bine și la care mă voi referi în 
acest articol), mai există un număr 
de probleme care se cer a fi rezolva
te pentru a îmbunătăți și mai mult 
procesul de învățămînt. Astfel, unele 
cursuri de cunoștințe tehnice nu se 
succed în mod armonios, suprapunîn- 
du-se parțial. Din această cauză o 
serie de noțiuni nu pot fi predate 
într-o succesiune logică, ele necesi- 
fînd anticiparea unor capitole din al
te cursuri, ca de exemplu cursurile 
despre studiul metalelor și tehnolo
gia materialelor, care merg în para
lel.

O problemă similară precedentei, 
dar care nu se referă la suprapu
neri, o constituie decalările exage
rate între unele discipline. In aceas. 
tă situație se află, printre altele, 
cursul de Măsurători tehnice și to
leranțe, planificat în semestrele III și 
IV, curs care necesită cunoștințe a- 
profundate de tehnologie și prelu

Electronica, automatica și pregătirea 
diferențiată a studenților

toate specialitățile în domeniul e- 
lectronicii și automaticii. Pentru 
pregătirea de specialiști în dome
niul electronicii, în anii regimului 
democrat-popular a fost înființată 
la Institutul politehnic din Bucu
rești Facultatea de electronică și 
telecomunicații. La această facul
tate funcționează secții de specia
lizare în radiotehnică, telefonie-te- 
legrafie, centralizări și semnalizări 
feroviare, de ingineri fizicieni, iar 
în ultimul timp a fost înființată 
secția de electronică industrială.

Se poate spune că profilul sec
țiilor de radiotehnică și telefonie- 
telegrafie este astăzi bine conturat. 
La celelalte secții sînt însă nece
sare unele îmbunătățiri care să 
ducă la o mai bună profilare a pre
gătirii viitorilor specialiști, la asi
gurarea unui conținut corespunză
tor cursurilor de specializare. O 
deosebită importanță prezintă în 
momentul de față secția de elec
tronică industrială. Nu se mai pune 
în discuție necesitatea acestei sec
ții de specializare, lucru evident, ci 
numai perfecționarea planului și 
a procesului de învățămînt, pentru 
ca pregătirea inginerilor în această 
specialitate să corespundă cît mai 
deplin cerințelor actuale și de 
perspectivă, ale industriei noastre, 
în întreprinderile industriale din 
țara noastră crește continuu pon
derea utilajelor echipate cu apara
tură electronică, îneît rolul ingine
rului specialist în electronică in
dustrială va deveni deosebit de im
portant în fiecare întreprindere, la 
fel de important, ca de exemplu, 
al inginerului energetic. Inginerul 
specialist în electronică industrială 
va trebui să construiască și să în
trețină aparatura electronică in
dustrială de măsură, aparatura elec
tronică de reglaj și control auto
mat, aparatura calculatoarelor elec
tronice, instalații electronice pen
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crări prin așchiere. Consider că a- 
cest curs ar trebui să fie predat în 
semestrele VI și VII sau chiar în 
VII și VIII, după sau în paralel cu 
disciplinele care asigură cunoștințe, 
le respective.

în ce privește disciplinele de spe
cialitate pentru inginerul mecanic 
de tehnologia construcției de ma
șini, discipline care formează pro
filul viitorului inginer, trebuie re
marcat că acestea sînt corespun
zătoare, ele asigurînd un volum 
mare de cunoștințe valoroase, în
tărite și completate prin lucrări 
de laborator și proiecte de an. Se 
știe însă că tehnologia face parte 
dintre științele care nu se pot învă
ța numai din cărți; ea este o disci
plină care necesită oMcrrgă experi
mentare, majoritatea fenomenelor 
studiate neputînd fi încă cuprinse și 
exprimate prin formule matematice. 
Din această cauză, o deosebită a- 
tenție s-a dat volumului de ore a- 
cordate lucrărilor de laborator, pre
cum și conținutului acestora. To
tuși, consider că o sporire a numă
rului de ore de lucrări de laborator, 
concomitent cu 0’ reducere a numă
rului de ore de proiect ar contribui 
la îmbunătățirea profilului de spe
cialitate al viitorilor ingineri tehno
logi.

Practica în producție constituie 
un instrument deosebit de important 
în formarea viitorului inginer meca
nic, în special a celui tehnolog. Or
ganizarea acesteia este acum mult 
mai bună decît în trecut în ce pri
vește atît conținutul cît și durata ei. 
Totuși, și în această privință există 
încă posibilități de îmbunătățire. 
Actualul plan de învățămînt preve
de practica în producție după ter
minarea cursurilor anilor I, II și IV. 
Dacă nu am ține seama de perioada 
cînd sînt predate studenților unele 
cursuri, s-ar părea că prevederile 
acestui plan ar fi corespunzătoare. 
Dar cerințele pregătirii inginerului 
sînt astăzi mult mai înalte decît în 
trecut, el nu poate deveni un talen
tat proiectant sau constructor de 
mașini dacă nu și-a însușit temeinic

tru anumite procese tehnologice 
(încălziri prin curenți de înaltă 
frecvență, în dielectric! etc). Tocmai 
de aceea, pregătirii acestei catego
rii de ingineri trebuie să i se acor
de acum toată atenția.

Dacă se face o analiză critică a 
actualului plan de învățămînt al a- 
cestei secții, se constată că există 
unele cursuri cu profil de radioco- 
municații la care se poate renunța 
sau care pot fi mult restrînse pen
tru a extinde sau introduce unele 
cursuri specifice secției. Astfel, ar 
trebui dezvoltat cursul de calcula
toare electronice care, în momen
tul de față, este destul de redus (el 
se predă în ultimul semestru de 
școală într-un număr mic de ore), 
pentru a-1 transforma dintr-un curs 
descriptiv într-unul din cursurile 
importante, de profil ale acestei 
secții. După părerea mea, acest 
curs ar trebui să aibă importanța 
și greutatea de exemplu a cursului 
de emițători radio de la secția ra
diotehnică. Trebuie observat că in
ginerului specializat în electronică 
industrială îi este necesară o mai 
bună pregătire și în domeniul auto- 
maticii. Fără îndoială că automa
tica constituie un domeniu distinct 
de electronică însă, avînd în ve
dere că echipamentul electronic își 
va găsi cea mai largă utilizare toc
mai în domeniul automatizării pro
ducției, inginerul de electronică in
dustrială trebuie să aibă cunoștințe 
corespunzătoare în automatică. In 
acest scop, cursul actual de auto
matizări electronice ar trebui să 
dea mai multe noțiuni de teoria 
și tehnica automatizării. Ar mai 
trebui examinată și posibilita
tea introducerii unui curs de cir
cuite de comutație, avînd în vedere 
importanța deosebită a acestor cir
cuite pentru calculatoarele elec
tronice și aparatura electronică di
gitală aplicată în industrie.

mântului la noile cuceriri ale .științei și tehnicii. De aceea 
este necesară îmbunătățirea mai departe a profilului 
unor facultăți și secții de specializare, a planurilor și 
programelor învățămîntului tehnic, universitar, economic, 
medical și pedagogic, avînd în 'vedere că studenții de azi 
își vor desfășura activitatea în condițiile impuse de dez
voltarea continuă a științei și tehnicii în anii viitori.

Introducerea unor discipline"cu totul noi, pe care evo
luția rapidă a științei contemporane le ' ridică pe prim 
plan, trebuie să fie însoțită de îmbogățirea celor existente 
cu noi capitole, cu noi realizări, renupțîndu-se la ceea ce 
este depășit, inutil. Această muncă de mare răspundere 
trebuie făcută însă cu multă grijă,-pentru- a nu prejudicia 
nivelul general de cunoștințe al studenților. Experiența 
cadrelor didactice poate sugera propuneri a căror adop
tare ar putea ajuta la o mai bună profilare a instituțiilor 
de învățământ superior, la perfecționarea actualelor pla
nuri și programe. 1

Pornind de la toate acestea, „Scînteia“ solicită cadrele 
didactice din învățămîntul superior, specialiștii din pro
ducție, din institutele de cercetări și de proiectări, oamenii 
de cultură, lucrătorii din Ministerul Învățămîntului și din 
alte ministere să-și expună în coloanele ziarului părerile 
despre profilul, planurile și programele învățămîntului su
perior, să facă propuneri pentru îmbunătățirea acestora, 
în lumina cerințelor de a pregăti cît mai bine cadrele de 
specialiști pentru economia și cultura noastră.

cunoștințe din practica producției în 
uzină. începerea • practicii după 
anul I, în care nu se predau aproa
pe nici un fel de cunoștințe tehnice 
în legătură cu ceea ce întîlnește tî- 
nărul student în producție, face ca 
această practică să fie aproape, ca 
să nu spunem . total, nefolositoare 
din punct de vedere didactic. în 
mod asemănător, practica din anul 
II — mașini-unelte și prelucrările pe 
acestea — are un conținut care for
mează obiectul unei discipline ce se 
audiază abia în anul următor, ast
fel îneît studentul face practică la 
mașini pe care nu le cunoaște; nu 
știe cum funcționează și nici la ce 
folosesc. Ca urmare, ar fi necesară 
deplasarea practicii din anii I și II 
în anii II și III, ceea ce ar duce la 
o foarte mare îmbunătățire a proce
sului de învățămînt în facultățile 
de tehnologia construcției de ma
șini.

Intr-unui din laboratoarele Institutului de petrol, gaze și geologie din 
Capitală.

Odată cu profilarea mai precisă a 
secției de electronică industrială 
devin necesare și unele măsuri pri
vind catedrele facultății în vederea 
unei mai bune precizări a dome
niilor lor de specialitate. Mă gîndesc, 
de exemplu, la crearea unei catedre 
de electronică industrială distinctă 
de catedra de radiocomunicații sau 
de catedra de tuburi electronice și 
tranzistoare, la o mai bună dotare 
a laboratoarelor didactice de elec
tronică industrială.

în afară de înființarea secției de 
electronică industrială, începînd din 
acest an de învățămînt’ s-au intro
dus cùrsuri său părți de cursuri de 
electronică industrială și la alte fa
cultăți tehnice : mecanică, meca
nică 'agricolă, tehnologia construc
ției de mașini, transporturi, me
talurgie, chimie industrială. Cursuri 
de electronică industrială se predau 
de îhulți ani la facultățile de ener
getică și electrotehnică, care au un 
profil mai apropiat de acela al elec
tronicii, iar acum la aceste facul
tăți s-au introdus și cursuri de cal
culatoare automate și programare. 
Predarea acestor cursuri în mod-di
ferențiat, în strînsă legătură cu speci
ficul proceselor de producție, creea
ză condițiile ca electronica să ocupe 
un loc din ce în ce mai important 
în dezvoltarea industriei pe o bază- 
tehnică modernă. Cerințele tehnicii- 
noi impun însă ca la toate specia
litățile tehnice să se introducă o 
succesiune de cursuri ca electroteh
nica, electronica și automatica, bine- 
coordonate între ele, cu un număr- 
corespunzător de ore, cursuri care 
să țină seama de specificul fiecărei 
ramuri tehnice. Etapa în care 
cursurile de electronica constituiau 
cursuri de cultură tehnică generală 
poate fi considerată încheiată. 
Avînd în vedere că astăzi inginerul 
mecanic, din transporturi sau din 
altă ramură a tehnicii trebuie să

în anul IV, studenții efectuează o 
practică de specialitate, care se 
desfășoară în condiții bune. Anul a- 
cesta se va extinde la 10 săptămîni 
și se va desfășura sub un nou as
pect: studenții vor lucra efectiv ca 
ingineri-ajutori sub conducerea di
rectă à inginerilor șefi de servicii- 
tehnice din întreprinderi. După păre
rea mea, rezultatele vor fi mult mai 
valoroase în comparație cu cele din 
anii precedenți, deoarece studenții 
se vor familiariza cu condițiile reale 
de lucru din uzine și își vor însuși 
o serie de cunoștințe utile în mo
mentul în care, ca tineri ingineri, vor 
lucra în producție.

Prin îmbunătățirea în continuare 
ă profilului pregătirii viitorilor ingi
neri tehnologi vom crea condițiile 
ca ei să dea un aport imediat și 
mult mai substanțial de la primul 
lor contact cu producția, contribuind 
cu cea mai mare competență la ac
celerarea progresului tehnic în in
dustria noastră constructoare de 
mașini aflată în plină dezvoltare.

Prof. ing. EMIL BOTEZ 
decanul Facultății tehnologia 

construcției de mașini 
Institutul politehnic din București

posede un volum însemnat de cu
noștințe și în domeniul electronicii, 
cursurile de electronică și automa
tică devin cursuri importante pen
tru oricare specialist în tehnică. 
Volumul cunoștințelor de electro
nică și automatică însușite la aces
te cursuri trebuie să permită utili
zarea electronicii și automaticii în 
toate domeniile de specialitate. 
După părerea mea, fiecare curs de 
electronică trebuie adaptat specifi
cului fiecărui domeniu al tehnicii, 
luîndu-se în considerație particula
ritățile, structura diferită a utila
jelor electronice utilizate în diver
sele ramuri industriale. în același 
timp, la cursurile de specialitate 
consider că este necesar să se folo
sească din plin electronica întocmai 
după cum se utilizează în prezent 
electrotehnica.

Ar fi indicat ca și proiectele de 
specialitate să cuprindă elemente 
de automatizare și de folosire a 
anumitor părți electronice, chiar 
dacă acestea nu vor fi tratate în 
toate detaliile ; acest lucru va obiș
nui pe' viitorul specialist să elabo
reze programe de măsură și auto
matizare, să utilizeze echipamentele 
electronice.

Avîrid în vedere rolul tot mai 
mare pe care îl vor avea în viitorul 
apropiat calculatoarele electronice, 
cred că în cadrul cursurilor de 
electronică pentru facultățile de alt 
profil ar trebui prezentate și no
țiuni referitoare Ia utilizarea mași
nilor electronice de calcul. Va 
trebui, totodată, să se țină seama 
că, pe măsura folosirii tot mai in
tense în economia națională a cal
culatoarelor electronice, volumul a- 
cestéi părți din cadrul cursului de 
electronică va necesita o dezvoltare 
corespunzătoare.

Perfecționîndu-se în lumina cerin
țelor tehnicii moderne — una din 
aceste cerințe fiind și aceea a in
troducerii pe. scară mai largă în 
producție a noilor realizări ale 
electronicii — învățămîntul tehnic 
superior va aduce o contribuție 
sporita la formarea de ■ noi specia
liști necesari industriei noastre.

Conf. ing. M. DRAGANESCU 
candidat în științe tehnice

Institutul politehnic din București

Joc ardelenesc în interpretarea formației de dansuri a Casei de cultură din 
Brașov. (Foto : R. Costin)

BACĂU, (cores-p. „Scîn- 
teii"). — Intr-o plenară 
recentă a Comitetului 
regional de partid Ba
cău s-a analizat cum se 
ocupă organizațiile de 
partid și conducerile în
treprinderilor de reali
zarea planului și de 
creșterea productivității 
muncii. A fost scoasă în 
evidență experiența bună 
a Comitetelor orășenești 
de partid Bacău și Ro
man. Comitetul orășe
nesc de partid Bacău a 
trimis în întreprinderi 
colective de activiști 
spre a ajuta organiza
țiile de bază și con
ducerile întreprinderi
lor să organizeze cît 
mai bine munca pentru 
realizarea sarcinii de 
creștere a productivității 
muncii. Concluziile co
lectivelor au permis co
mitetului orășenesc să 
cunoască mai bine situa
ția în ce privește crește
rea productivității mun
cii în fiecare întreprin
dere și să ia măsuri pen
tru îmbunătățirea acti
vității economice în toa
te întreprinderile. Fe 
primele 4 luni, în in
dustria orașului sar
cina de creștere a 
productivității muncii a 
fost realizată în propor
ție de 103,4 la sută. In 
regiune, cele mai bune 
rezultate în sporirea pro
ductivității muncii au 
fost înregistrate la Între
prinderea mecanică Ro
man, întreprinderea mi
nieră Comănești, Com
binatul chimic Borzești, 
Trustul de extracție 
Moinești etc. La plena
ră au fost criticate orga
nizațiile de partid de la 
Fabrica de prefabrica
te Roman, de la Di
recția regională a econo
miei forestiere și altele, 
unde, din cauza unor 
deficiențe în organizarea 
procesului de producție, 
n-a fost realizată pe pri
mele 4 luni sarcina de 
creștere a productivită
ții muncii. Planul de mă
suri adoptat cuprinde și 
organizarea unor schim

buri de experiență pri
vind desfășurarea mun
cii politice de masă, spri
jinirea organizațiilor de 
partid în exercitarea 
competentă a dreptului 
de control, asupra acti
vității conducerilor în
treprinderilor.

CLUJ, (coresp. „Scîn- 
teii“), — Comitetul re
gional de partid Cluj 
a analizat într-o ple
nară lărgită activi
tatea desfășurată de 
organele și organi
zațiile de partid, de 
sfaturile populare și 
consiliile agricole pen
tru întărirea econo- 
mico-organizatorică a 
gospodăriilor colec
tive. S-a subliniat 

;cg,munca politică dös. 
fășurată de organele 
și organizațiile de par
tid a contribuit la niai 
buna organizare a 
activității în gospodă
riile colective, la apli
carea regulilor agro
zootehnice. S-au obți
nut rezultate bune în 
întărirea organizații
lor de partid din gos
podăriile colective. In 
primele 4 luni ale a- 
cestui an au fost pri
miți din rîndurile ce
lor mai buni colecti
viști un mare număr 
de candidați și membri 
de partid. S-a îmbu
nătățit simțitor munca 
de primire în partid a 
femeilor colectiviste, 
în peste 200 de gos
podării colective au 
fost constituite comi
tete de partid, iar în 
brigăzi — circa 1 300 
organizații de bază. 
Plenara a adoptat 
un plan de măsuri 
în probleme actuale 
ale agriculturii re
giunii.

GIURGIU. — Instrui
rea secretarilor comite
telor de partid și ai or
ganizațiilor de bază din 
întreprinderile și institu
țiile orașului Giurgiu a 
cuprins Un ciclu de lec
ții și expuneri pe pro
bleme economice și ale

CSwte* Cinematografe)
TEATRE : Toatrul de Operă și Balet 

al R.P. Romîne : Trubadurul — (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă (Sala 
Palatului R. P. Romîne) : Paganini — 
(orele 19,30). Teatrul Național ,,I. L. Ca- 
ragialc“ (Sala Comedia) : Vizita bătrînei 
doamne — (orele 20) (Sala Studio) : 
Mașina de scris — (orele 20). Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) ; Frații 
Karamazov — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Patru sub un acoperiș — (orele 20). 
(Parcul Herăstrău) : Casa cu două in
trări — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Sfinta Ioana - (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Chirița în provincie — (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulcști : Măria 
sa bărbatul — (orele 19,30). Teatrul de 
comedie : Umbra — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase (Grădina 
Boema) : Ca la revistă — (orele 20.15). 
Circul de stat : Curaj și tinerețe — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tu ești minuna
tă : Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.15). 
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45;
21.15) , 1 Mai (10,15; 12,45; 15,15; 17,45;
20.15) . Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Ștefan cel Mare (10,15; 12,30; 14,45;
17,30; 19,45). G. Coșbuc (9,30; 11,45; 14;
16,15; 13,30; 21), Grădina Progresul (20,30), 
Stadionul Gtulești (20,45), Grădina 13 
Septembrie (20,30), Arenele Libertății 
(20,30). Dracul și cele 10 porunci — cine
mascop : Republica (0; 11,15; 13,45; 16.30; 
10; 21.30). Elena Pavel (9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21 — grădină 20,30), Grivița (0,45; 
12,15; 14,45; 17; 19,30), Alex. Sahla (10; 
12,15; 14,30- 17,15: 19,45 — grădină 20,15), 
Patinoarul 23 August (21), 23 August (9; 
11,15; 13,30; 16.15; 18,45; 21,30). Lumina
de iulie : Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Glulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30), Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amiază 16; 
18.15; 20,30), Libertății (10: 12; 16,30; 18,30 
— grădină 20,30), Pe urmele bandei : 
rulează la cinematografele V. Alecsandri 
(15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (9,30; 11,15; 
13; 14,45; 16,30; 18,30; 20,45 — grădină
20.15) , Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21).
Raidul vărgat : Tineretului (10,30; 12,30; 

vieții interne de partid. 
S-a vorbit despre plani
ficarea și organizarea 
muncii de partid, pregă
tirea și desfășurarea a- 
dunărilor, organizarea 
controlului îndeplinirii 
hotărîrilor și sarcinilor 
de partid. Au fost dez
bătute și sarcinile ce re
vin organizațiilor de 
bază în ridicarea pro
ductivității muncii, îm
bunătățirea calității și 
reducerea prețului de 
cost al produselor. în în
cheierea instructajului, 
la Șantierul naval din lo
calitate a avut loc un 
schimb de experiență pe 
probleme privind munca 
agitatorilor, organizarea 
agitației vizuale și îm. 
bunătățirea activității 
gazetelor de perete.

CONSTANȚA, (co
resp. „Scînteii”). — 
Cu 3—4 luni în urmă, 
în unele secții ale Fa
bricii de ciment din 
Medgidia se înregis
tra o scădere a pro
ducției și a calității ci
mentului în timpul 
nopții și în special în 
schimbul al IlI-lea 
Comitetul de partid, 
cu ajutorul unor co
lective de specialiști, 
a analizat, situația și 
a constatat că ma
șinile nu erau fo
losite în mod rațional 
și la întreaga lor capa
citate. Comitetul de 
partid a recomandat 
conducerii întreprin
derii să întărească 
schimburile de noapte. 
Acum alimentarea mo
rilor se face cu mai 
multă atenție, sînt Res
pectate cantitățile pre
scrise, iar calitatea ci
mentului s-a îmbunătă
țit. Măsurile luate de 
organizația de partid 
și de conducerea în
treprinderii au contri
buit la recuperarea 
cantităților de ciment 
nerealizate ; s-au pro
dus peste plan mai 
mult de 2 000 tone de 
ciment și circa 10 000 
tone clinker.

14,30; 16,30; 18,30; 20,30), T. Vladimirescu 
(16; 13; 20). Noua prietenă a tatii : vic
toria (10; 12; 14; 16.15; 18,30; 20,45), 8
Martie (16; 18,15 - grădină 20,15), Fla
căra (15; 17,15; 19,45). Colegii : Central 
(10,30; 13: 15,30; 18; 20,30), Arta (16; 18.15;
20.15 — grădină 20,30). Cereomuski : Mo
șilor (16; 1815 - grădină 20,30), Volga 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). Haiducii din Rio 
Frio: Unirea (16; 18 — grădină 20,15). 
Program special pentru copii la orele 
10 la cinematograful 13 Septembrie. 
Magistratul ; 13 Septembrie (11,30; 14,30; 
16,30; 18.30; 20.30). Așa a fost — Moscova 
— Antarctica — Primăvara obișnuită -A 
rulează in continuare de la orele 10 
pînă la orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi. Divorț italian rulează la cine
matograful Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop ; în
frățirea între popoare (10,30; 15,30; 18;
20 30), V. Roaită (9,15; 11,30; 14; 16,45;
19.15 — grădină 21,15), Floreasca (11; 16;
18,15; 20,30). Mila regească : Cultural (J5; 
17; 19; 21), B. Delavrancea (16; 18; 20). 
Noaptea pe autostradă : rulează la cine
matografele Alex. Popov (în continuare 
de la orele 0.45 pînă la orele 21), G. Ba- 
covia (15,30; 18; 20,15). Tinerețea Iui
Maiakovskl ; rulează la cinematograful 
C-tin David (16,30; 10.30; 20.30). Lanterna 
cu amintiri : Munca (16; 18.15; 20,30).
Tinerii — cinemascop ; Popular (15; 17; 
19; 21), Grădina T. Vladimirescu (20 15). 
Pînă mline : 16 Februarie (16: 18; 20), 
30 Decembrie (16; 18,15: 20.30).

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 20,

21 și 22 iunie. In țară ; Vremea ușor 
instabilă, cu cer variabil. Ploi locale mai 
ales sub formă de averse. însoțite de 
descărcări electrice vor cădea în vestul 
țării. Vînt moderat din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, 
iar maximele intre 20 și 30 grade. 
In București : Vreme ușor instabilă, cu 
cer variabil. Vor cădea ploi sub formă 
de averse, însoțite de descărcări electri
ce. Vînt moderat din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere ușoară.
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Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne, Emil Bodnăraș, 
a ambasadorului R.P.Polone

Marți, 18 iunie 1963, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, Emil Bod
năraș, a primit în audiență de pre
zentare pe noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Polone, Wieslaw So- 
bierajski. (Agerpres)

Pentru vacanța elevilor
Recent au fost stabilite o se

rie de măsuri menite să creeze con
diții corespunzătoare pentru ca a- 
nul acesta un număr și mai mare 
de elevi din școlile de toate gra
dele, cît și preșcolari să-și petreacă 
vacanța în mod plăcut și folositor. 
Astfel, Ministerul învațămîntului, 
împreună cu comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale, în 
colaborare cu Uniunea Tineretului 
Muncitor, vor organiza diferite 
feluri de excursii pentru elevi, ta
bere școlare, colonii de preșcolari 
atît în zone de munte cît și în sta
țiunile de pe litoralul Mării Negre. 
Sub forma tradiționalelor drumeții 
vor fi organizate atît în timpul va
canței, cît și în timpul anului șco
lar, la sfîrșit de săptămînă, excursii 
locale cu durată de. 1—2 zile. 
Excursiile regionale de 3—5 zile și 
interregionale de 5—10 zile se vor 
desfășura în locurile cele mai pito
rești, numai în perioada de vacan
ță. Elevii școlilor tehnice vor mer
ge în excursii de studiu pentru dis
ciplinele care au prevăzute astfel 
de activități în planurile și progra
mele de- învățămînt.

Pentru copiii care au nevoie 
de fortificarea organismului, pen
tru elevii cu rezultate deo
sebite în activitatea de cultură fi
zică și sport vor fi organizate ta
bere speciale. Elevi din țara noas
tră își vor petrece vacanța și în ta
berele internaționale din R.P. R.o- 
mînă și din alte țări. Pretutindeni 
copiii vor fi însoțiți de cadre didac
tice și personal medico-sanitar. Cei 
care se deplasează în excursii, ta
bere și colonii în grupe de cel pu
țin 20 de participant beneficiază 
de o reducere de 50 la sută din ta
riful de călători. (Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Adunare la Sofia in legătură 

cu întîlnirea balcanică de la București
SOFIA 18 (Agerpres). — După 

cum anunță B.T.A., la 17 iunie a 
avut loc la Sofia o adunare în ca
drul căreia academicianul Sava Ga- 
novski, președintele Comitetului 
bulgar pentru înțelegere și colabo
rare balcanică, a vorbit despre lu
crările și hotărîrile celei de-a treia 
întîlniri a reprezentanților Comite
telor pentru colaborare între po
poarele balcanice, care a avut loc 
la București.

Adunarea a adoptat o rezoluție 
In care se arată că opinia publică 
din Sofia își exprimă sprijinul de
plin pentru crearea unei zone a pă
cii în regiunea Balcanilor și a Mării 
Mediterane.

Beœliïilm Plenarei CC. al P.C.U.S.

Încheierea lucrărilor sesiunii tehnico-științifice 
a Institutului de proiectări de uzine metalurgice
Marți seara s-au încheiat lucrările 

sesiunii tehnico-științifice a Institu
tului de proiectări de uzine meta
lurgice (IPROMET) din Capitală 
pe tema „Realizări și perspective în 
proiectarea uzinelor siderurgice“.

La sesiune au participat acade
micieni, cercetători și proiectanți, 
cadre didactice din învățământul 
tehnic superior, precum și directori 
și ingineri șefi din marile combina
te siderurgice și ai unor uzine me
talurgice din țară.

Timp de trei zile, participanții la 
această sesiune au dezbătut în cele 
patru secții de specialitate 65 de 
referate și comunicări axate în mod 
deosebit pe soluții originale de pro
iectare elaborate în ultima vreme 
de institut. Sesiunea a constituit 
totodată un larg schimb de expe
riență între organizațiile de pro
iectare, cercetare și execuție din 
ramura siderurgică.

Cuvîntul de închidere a lucrări
lor sesiunii a fost rostit .de ing. Ion 
Marinescu, șeful departamentului 
siderurgiei din Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor, de Mașini, 
care a relevat' preocuparea colecti
vului de proiectanți în găsirea so
luțiilor noi, a îmbinării mecanizării 
și automatizării proceselor tehnolo
gice cu eficiența lor economică.

Participanții la sesiune și colecti
vul Institutului de proiectări de 
uzine metalurgice au adresat o te
legramă Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
precum și Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, în care își exprimă 
recunoștința profundă pentru con
dițiile ce le-aü fost create spre a-și 
consacra întreaga capacitate de 
muncă sprijinirii dezvoltării indus
triei siderurgice.

(Ager preș)

<7?^ te avi
CONSTRUCȚII DE 

LOCUINȚE. La Craiova 
au fost date recent în fo
losință noi blocări de lo
cuințe î'oiùliztrid' aproape 
120 de apartamente. La 
alte peste 350 apartamen
te se execută acum ulti
mele lucrări de finisaj. Zi
lele acestea au început lu
crările de construcție la 
noi blocuri. Pe Calea 
București se construiește 
un ansamblu de locuințe 
însumînd 829 apartamen
te, iar pe Calea Unirii 3 
blocuri turn cu aproape 
200 apartamente.

SCHIMB DE EXPE
RIENȚĂ. Comitetul ra
ional pentru cultură și 
artă Istria a organizat, la 
Babadag, un schimb de 
experiență cu redactorii 
responsabili ai centrelor 
de radioficare din ra
ion. Au fost prezentate re
ferate pe tema „Viața 
nouă a satului oglindită 
în emisiunile locale“ de 
către responsabilii centre-

lor din Cogealac și Baia. 
Cu acest prilej s-a făcut 
și un instructaj asupra fe
lului în care emisiunile 
centrelor de radioficare 
pot sprijini apropiata 
campanie agricolă. (Delà 
C. Dolniceanu, coresp. vo
luntar).

PENTRU VIZITATO
RII LITORALULUI. A- 
nul acesta, Ia Mamaia a 
fost organizată o lar
gă rețea comercială. 
Pentru buna deservire a 
vizitatorilor litoralului, 
aici funcționează 19 ma
gazine „Romarta”, fată 
de 2 unități cite au fost 
anul trecut. Aceste ma
gazine sînt profilate pe 
produse de galanterie 
bărbătească și de damă, 
încălțăminte, produse de 
artizanat, parfumerie 
etc. Aici mai funcțio
nează un număr impor
tant de magazine ali
mentare, aprozare, chio
șcuri cu dulciuri și ră
coritoare ele.

IN TIMPUL LIBER. 
Peste 53 000 de oameni 
ai muncii din orașele 
și satele regiunii Su
ceava au participat de 
la începutul anului ' ■ și 
pînă în prezent la dife
rite excursii. Ei ,gu vi
zitat noile, obiective in
dustriale din regiune, 
muzee,, obiective , so- 
cigl-culțuîgi.e etc;. (De 
la C-tin Aleza, coresp. 
voluntar).

COMBUSTIBIL ECO
NOMISIT. Cu combusti
bilul economisit de la 
începutul anului și pî
nă acum- de ceferiștii 
de la depoul C.F.R. 
.Brașov se pot remor
ca 460 de trènuri de 

. marfă pe .distanța Bra- 
șov-Sibiu. Cele mai. 
bune rezultate în între
cerea pentru reducerea, 
consumului specific, de. 
combustibil au fost ob
ținute de mecanicii Fer
dinand Fibris, Mihai Lq. 
hănel și alții.

Două noi unități comerciale des
chise recent pe str. N. Bălcescu din 
Sibiu : magazinul de galanterie băr
bătească și magazinul de încălțămin
te „Antilopa”.

(Foto : R. Costin)

'Acțiuni ale partizanilor 
africani împotriva 

colonialiștilor portughezi
CONAKRY 18 (Agerpres). — Po

trivit declarației Partidului african 
de luptă pentru independența „Gui
neei portugheze" și a Insulelor 
Capului Verde, dată publicității la 
17 iunie, în timpul unui atac al 
partizanilor africani împotriva gar
nizoanei militare de la San Juan, 
unde se aflau 1 000 de soldați și ofi
țeri portughezi, 200 dintre aceștia 
au fost uciși și numeroși alții ră
niți.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 18 iunie, în 
Palatul Mare al Kremlinului, s-a 
deschis Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

Pe ordinea de zi a Plenarei figu
rează problema : „Sarcinile cu
rente ale muncii ideologice a par
tidului”.

La lucrările Plenarei participă 
conducători de partid și de stat, 
oameni de litere și de artă, oameni 
de știință, reprezentanți ai învăță
mîntului public, ai presei, precum 
și alți reprezentanți ai intelectuali
tății de pe tărimul creației din re
publici, ținuturi și regiuni.

Plenara a fost deschisă de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Leonid Iliciov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a prezentat raportul „Sar
cinile curente ale muncii ideologice 
a partidului“.

După raport au început dezbate
rile la care au luat cuvîntul nume
roși participanți.

Leonid Brejnev, care a prezidat 
ședința de după-amiază, a anunțat 
că Comitetul Central al P.C.U.S. a

examinat cererea cosmonautului nr. 
5 de a fi primit în rîndurile P.C.U.S; 
și l-a primit în rîndurile partidului 
comunist. Participanții la Plenară 
au primit această știre cu ovații 
furtunoase,

Leonid Brejnev a dat, de aseme
nea, citire radiogramei primite de 
pe bordul navei cosmice „Vostok-5“ 
în care Valeri Bîkovski mulțumește 
Comitetului Central al P.C.U.S. pén- 
tru înalta încredere ce i s-a acordat.

Lucrările Plenarei vor reîncepe 
miercuri ora 10 dimineața.

★
Plenara C.C. al P.C.U.S. a adresat 

cosmonauților sovietici Valentina 
Tereșkova și Valeri Bîkovki urmă
toarea telegramă: „Plenara C.C. al 
P.C.U.S., toți participanții la Plenară 
vă felicită călduros și cordial pe 
dv„ patrioți neînfricați și curajoși 
ai patriei noastre.

Vă urăm succes în îndeplinirea 
istoricului zbor cosmic în grup”.

Cosmonauții Valentina Tereșkova 
și Valeri Bîkovski au transmis Ple
narei C.C. al P.C.U.S. o telegramă 
de răspuns.

Plecarea delegației
R. P. Romîne la Congresul 

mondial al petrolului
Marți dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre R. F. Ger
mană, delegația romînă care va 
participa la lucrările celui de-al 
VI-lea Congres mondial al petrolu
lui ce va avea loc între 19 și 29 
iunie la Frankfurt pe Mein.

în acest for internațional oameni 
de știință și specialiști din indus
tria petrolieră vor prezenta și dez
bate realizările tehnico-științifice 
cele, mai importante obținute în 
ultimii 4 ani în domeniul lucrărilor 
de prospecțiuni, și explorări geolo
gice, al forajului, extracției, prelu
crării și chimizării țițeiului, precum 
și probleme privind formarea ca
drelor de specialiști.

Delegația R. P. Romîne, în frunte 
cu ing. Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului industriei petrolului și 
chimiei, din. care fac parte specia
liști din principalele domenii ale in
dustriei petroliere — cercetare, 
producție și învățămînt tehnic su
perior —- va. prezenta la congres 
principale realizări obținute de sta
tul nostru în dezvoltarea industriei 
petroliere. (Agerpres)

Vizite ale reprezentanților 
organizațiilor cooperatiste 

de peste hotare
în încheierea vizitei în țara noas

tră, reprezentanți ai organizațiilor 
cooperatiste de peste hotare, care 
an . participat la cel de-al IV-lca 
Congres al cooperației de consum, 
au fost primiți marți după-amiază 
de președintele Centrocoop, Cons
tantin Mateescu, precum și de 
membri ai conducerii Uniunii cen
trale a cooperativelor de consum, 
în cursul convorbirii, care s-a des- 

! făsurat intr-o atmosferă cordială, 
! prietenească, oaspeții și-au împăr- 
I tășit impresiile lor din cursul vizi- 
j tel.or, mulțumind pentru prilejul pe 
; care l-au avut de a cunoaște înde-' 
' aproape munca și viața poporului 
I romîn, realizările cooperației de 
I consum. (Agerpres):

Piața comună

Cînd problemele majore 
$în4 greu de rezolvat...
BRUXELLES 18 (Agerpres). - 

Agențiile de presă relatează că marți 
dimineața s-a deschis la Bruxelles 
o sesiune de o zi a Consiliului mi
nisterial al Comunității Economice 
Europene (Piața comună).

După cum s-a anunțat, ordinea de 
zi a ■ acestei sesiuni care inițial tre
buia șă discute o serie de probleme 
referitoare la activitatea C.E.E. și la 
relațiile sale cu Anglia a fost redusă 
subit Ia numai un singur punct : 
dezbateri asupra exportului ameri
can de carne de pasăre în țările 
membre' ale' C.E.E.

Această sesiune este-prima după 
eșecul Consiliului ministerial al 
C.E.E. din 30 și 31 mai, cînd, după 
cum se știe, în urma refuzului 
Franței, nu s-a. putut ajunge la nici 
o înțelegere care să prevadă stabi
lirea unor contacte permanente în
tre Piața comună și Anglia.

Observatorii politici apreciază că 
eșecul din mai al Consiliului mi
nisterial al C.E.E. și faptul că în 
sesiunea din' 18 iunie a aceluiași 
consilhi.au fost abordate probleme 
minore àü pus în pericol întregul 
program agricol de viitor al Pieței 
comune care urma să fie definitivat 
pînă la sfîrșitul anului.

Perspectivele comerțului Braziliei 
cu țările

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres).
— într-un interviu acordat ziarului 
„Jurnal de Brasil”, Bitancourt, func
ționar superior al Ministerului Afa
cerilor Externe al Braziliei, a decla
rat că există perspective strălucite 
pentru comerțul Braziliei cu 
U.R.S.S. și cu alte țări socialiste. 
El a arătat că volumul schimbului 
de mărfuri al Braziliei cu U.R.S.S. 
crește aproape în progresie geome-

socialiste
trică. între 1958 și 1962 acesta s 
crescut de la 1 milion de dolari la 
70 milioane de dolari, iar în pri
mele cinci luni ale anului curent 
a depășit întregul volum de anul 
trecut, atingînd cifra de 71 milioa
ne de dolari.

Bitancourt a subliniat că Uniunea 
Sovietică și alte țări socialiste își 
îndeplinesc la timp obligațiile lor 
în ce privește achiziționarea de 
mărfuri braziliene.

La Saigon situația continuă să fie încordată
SAIGON 18 (Agerpres). — După 

marile demonstrații antidiemiste 
care au avut loc duminică, la Sai
gon continuă să domnească o si
tuație încordată. Toți funcționarii 
sînt consemnați în clădirile admi
nistrative și baraje ale poliției blo
chează diferite puncte ale orașului, 
în special pagoda în care se află 
corpul preotului budist care s-a si
nucis în semn de protest împotriva 
persecuțiilor la care sînt supuși 
credincioșii budiști de către autori
tățile diemiste. Autoritățile au 
anunțat că orice nouă încercare de

a organiza demonstrații va fi repri
mată cu severitate.

în diferite țări asiatice — Cam- 
bodgia, Coreea de sud, Ceylon — ia- 
amploare mișcarea de solidaritate 
cu lupta budiștilor din Vietnamul 
de sud.

în același timp, primul ministru 
al Ceylonului a chemat cèlelalte țări 
ale căror populații aparțin religiei 
budiste să sprijine cererea (sa ca se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
să acționeze în modul în care va 
considera necesar pentru a obține 
încetarea represiunilor împotriva 
budiștilor din Vietnamul de sud.Sé presiunea luptei împotriva opreliștilor rasiale

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Sub presiunea luptei dîrze împotri
va opreliștilor rasiale duse de popu
lația de culoare din S.U.A., spriji
nită de forțele progresiste și demo
cratice, în cercurile guvernamentale 
de la Washington se desfășoară o 
activitate febrilă pentru a se găsi 
o soluție în vederea restabilirii li
niște!

Președintele Kennedy și-a anunțat 
intenția de a supune Congresului 
un proiect de lege care să prevadă 
desființarea barierelor rasiale din 
S.U.A.

In forma sa inițială, potrivit re
vistei „Newsweek”, legea pe care 
Kennedy intenționează să o treacă 
prin Congres prevede declararea 
drept „ilegală a discriminării în

magazinele care fac comerț inter
statal, hoteluri și restaurante”. De 
asemenea, de acum înainte iniția
tiva pornirii unui proces împotriva 
acțiunilor rasiste urmează să revină 
Ministerului de Justiție și nu unor 
persoane particulare, așa cum fu
sese pînă acum.

Ziarele americane relatează că 
proiectul lui Kennedy a provocat o 
furtună de proteste în rîndul con
gresmenilor și senatorilor rasiști 
din S.U.A.

Senatorul democrat Richard Rus
sel (Georgia), liderul aripii conser
vatoare din Senat, a atras atenția 
că se va opune oricărui proiect de 
lege care vizează actuala stare de 
lucruri din sud.

O Lotărîre a Curții 
Supreme a S.U.A.

NEW YORK 18 (Agerpres). — La 
17 iunie, Curtea Supremă a S.U.A. 
a pronunțat o hotărîre prin care 
recunoaște dreptul liderului comu
nist american, Henry Winston, de a 
intenta guvernului Statelor Unite o 
acțiune pentru repararea daunelor 
cauzate sănătății sale în timpul cît 
a fost deținut în închisoarea fede
rală din orașul Terre Haute (statul 
Indiana).

în 1956, Henry Winston a fost 
condamnat la 6 ani închisoare pen
tru „instigarea la răsturnarea prin 
forță a guvernului S.U.A.”. Din cau
za condițiilor grele din închisoare 
și a neglijenței criminale a medici
lor închisorii, Henry Winston și-a 
pierdut complet vederea.

Duminică la Oradea

ATLETISM ; RQ^miA-POLONIA

Duminică, la Oradea, se va desfășura 
întîlnirea internațională de atletism din
tre reprezentativele feminine ale R. P. 
Romîne și R. P. Polone.

După cum transmite agenția PAP, atle
tele poloneze și-au încheiat pregătirile 
în vederea acestui meci. Ultimul 
concurs de verificare a avut loc 
în orașul Bydgoszcz. Majoritatea com
ponentelor echipei au arătat o formă 
excelentă. S-a remarcat sprintera 
Szyroka Elisabeta, care a stabilit două 
noi recorduri ale țării sale în probele de 
100 m (11 “4/10) și 200 m . (23’’6/10). în 
proba de 100 m plat, pe locul doi-s-a 
clasat tînăra Kirszenstein, în vîrstă de 
17 ani, care a stabilit un nou record de 
junioare, cu timpul de ll“6/10. La arun
carea greutății, Kowalczuk a realizat 
15,44. m, corectînd cu 2 cm recordul po
lonez. Proba de aruncare a discului a fost 
cîștigată de Moek cu 52,40 m.

BOX
„Sempre Avanti" Ia București

Joi va sosi în Capitală echipa italia
nă de box Sempre Avanti Bologna, care 
va întîlni la 22 iunie pe stadionul Di
namo echipa clubului Dinamo Bucu
rești. Oaspeții vor deplasa pe cei mai 
valoroși pugiliști, în frunte cu Farinelli, 
Cavazzini, Baggini, Fusconi și Rincerio. 
După meciul de la București, echipa 
italiană va evolua la 25 iunie la Cra.- 
iova, la 29 iunie la Galați și- la 2 iulie 
la Constanța.

Romînia-Iugoslavia (tineret)

Meciul internațional de box dintre 
reprezentativele de tineret ale R. P. Ro
mîne și Iugoslaviei se va desfășura la

30 iunie în orașul Brăila. Tinerii pugi
liști. romîni se pregătesc intens. Din lot 
fac parte D. Davidescu, C. Buzuluc, 
P. Vanea, Al. Murg, Gh. Anton, O. Ba
ciu, I. Dinu, H. Loew, V. Trandafir, 
M. Ghiorghioni. Cu acest prilej își va 
face reintrarea Mihai Nicolau, care va 
boxa în cadrul cat. mijlocii.

★
La 29 iunie, la București, se va dis

puta meciul internațional de box Me
talul București — Traktor Schwerin 
(R. D. Germană).

Finalistele campionatului
pe echipe

S-au încheiat preliminariile', campio
natului republican de box pe ' echipe. 
Pentru turneul final s-au' calificat echi
pele Steaua, Progresul București, Di
namo București, Dinamo ' Craiova, Vo
ința București, Metalul Bocșa Romînă, 
Muscelul Cîmpulung . Muscel și C.S.M. 
Cluj.

Echipa de oină a colectiviștilor din comuna Radu Negru (raionul Slobozia) 
a reușit să obțină rezultate bune în competițiile la care a participat. în acest 
cn, echipa a cîștigat pentru prima dată titlul de campioană regională.

Progresul—Kickers 
Offenbach 2—0 (0—0)

Aseară, la lumina, reflectoarelor 
stadionului Republicii peste 10 000 
de spectatori au urmărit meciul in
ternațional de fotbal dintre echipele 
Progresul București. și Kickers 
Offenbach (R.F. Germană). Fotba
liștii romîni au obținut yictorid Ou 
scorul de 2—0 (0—0). Scorul äff ost 
deschis în minutul 63 de Mateianü 
care a primit o pasă de la D. Po
pescu. După 6 minute, Oaidă a mar
cat cel de-al doilea punct, reluînd 
cu capul balonul centrat de pe ari
pa stingă de către Baboie.

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL. Echipa masculină de 

handbal S. C. Atzgesdorf (Austria) și-a 
continuat turneul în R. P. Ungară, ju- 
cînd la Budapesta cu Voros Meteor. 
Handbaliștii maghiari au obținut victoria 
cu scorul de 21—9 (12—5).

★
BASCHET. Reprezentativa masculină 

de baschet a Japoniei a întîlnit la Mexico 
City echipa selecționată a Mexicului. 
Gazdele au cîștigat cu 79—63.

★
în meciul retur, al semifinalelor „Cupei 

campionilor europeni“ Ia baschet mascu
lin, echipa Real Madrid a - învins cu 
scorul . de 90—67 (47—38) pe Spartak 
Brno. Primul meci- revenise lui Spartak cu 
79—60. Pentru-, finală s-a calificat Real, 

-.’datorită unui coșaveraj -mai bun.
k

GIMNASTICĂ. Concursul internațional 
de gimnastică ' „Trofeul 'Braglia“, desfă
șurat la -Modena, a fost cîștigat là indi
vidual de ' italianul Carminucci —'57,65 
puncte; urmat de Makurin (U.R-.S.S.) — 
57,20’ puncte. Pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de R. S; Cehoslovacă.

★
LUPTE CLASICE. Comitetul de orga

nizare a campionatelor mondiale de lupte 
clasice, programate între I și 3 iulie la 
Halsingborg (Suedia), a anunțat că pînă 
în prezent s-au înscris la această com
petiție- 170 de ' sportivi din 26 de țări. 
Vor participa ■ luptători din U.R.S.S., 
Turcia, Iran, R. P. Romînă, Japonia, R.P. 
Ungară. R. P. Bulgaria, Finlanda, S.U.A., 
Franța. Suedia etc.

★
FOTBAL. Federația unională de fotbal 

a definitivat lotul care va participa la 
preliminariile turneului olimpic. După 
cum se știe, echipa U.R.S.S. va juca in 
primul tur cu Finlanda, 22 iulie la Kiev, 
și 1 august la Helsinki. Pînă atunci, 

.fotbaliștii sovietici vor susține două me
ciuri de antrenament cu formațiile 
Friedrikstadt (Norvegia) și Ghencer- 
Bergeli (Turcia),

Vești din țările socialiste
Transportul hidraulic al cărbunelui

Institutul central de mine din R. P. Polonă se ocupă 
intens de problema transportului hidraulic al cărbu
nelui. In urmă ca cîțiva ani au iost construite și puse 
în funcțiune la mina „Debiensko“ primele instalații 
servind la transportul vertical al cărbunelui, cu aju
torul apei, de la o adîncime de 300 m. Anul trecut o 
instalație asemănătoare a fost pusă în funcțiune la 
mina „Andal-uzja“, datorită căreia se aduc la suprafa
ță aproximativ 120 tone cărbune pe oră. în prezent 
s-a pus problema creării unui sistem de transport al 
cărbunelui cu ajutorul apei la distanțe mai mari. 
Acest sistem constă în legarea prin conducte a unor 
mine de centrale electrice și alte întreprinderi indus
triale care au nevoie de mari cantități de cărbune. A 
fost elaborat proiectul de a se lega în acest fel minele 
de cărbune din S'ilezia cu întreprinderile aflate în 
bazinul industrial al Sileziei șl cele din împrejurimi.

O nouă centrală termoelectrică

con- 
cen-

La Combinatul siderur
gic din Vitkovice (R. S. 
Cehoslovacă) se 
struiește o nouă
trală care va aprovi
ziona cu energie termică 
și electrică întreprinde- 

. rile siderurgice, iar mai

tîrziu și localitatea Sala- 
mouna. în prezent conti
nuă lucrările de con
strucție la toate obiecti
vele și se montează cup
toarele ce au o capacitate 
abur pe oră. Concomitent, 
iese și instalații pentru 
aerului.

de 125 tone 
se constru- 
purificarea

Phenianul — oraș în plină dezvoltare
Phenianul — oraș cu 

o vechime de pește 
1 500 de ani — cunoaș
te o puternică dezvol
tare. Noi cartiere de 
locuințe, așezăminte 
culturale, magazine, în
treprinderi, dau capi
talei R.P.D. Coreene 
un aspect modern. In

partea de nord-vest a 
orașului se construiesc 
anul acesta blocuri- 
turn de cite 10 etaje, 
împreună cu noua clă
dire a Universității, a- 
ceastă parte a orașului 
va crea un ansamblu 
armonios, unitar. De

asemenea, în partea 
centrală a Phenianu
lui se înalță blocuri de 
12 etaje. Tot aici se 
construiește și Teatru) 
Mare. Se amenajează 
noi scuaruri și parcuri, 
se extind actualele 
locuri de recreere.

La sfîrșit de an școlar
In R. P. Ungară s-a încheiat anul 

jcolar. In acest an, în școlile de 
opt ani au învățat peste 1 470 000 
de elevi, iar în școlile medii apro
ximativ 190 000. In aceste zile în
cheie anul de învățămînt și peste 
40 000 de studenti din institutele de 
învățămînt superior. 7100 de stu- 
denți vor primi diplome de ingi
neri, medici, pedagogi.

La mina de cărbuni „la zi“ Sprce- 
tal din R. D. Germană, in timpul 
montării unei instalații moderne.

consilhi.au
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Eșecul „experienței" Moro Greve ale minerilor spanioli

Zborul simultan a! navelor cosmice
Vostok-5“ și „Vostok-6“

......... ......lF=.

Criza de guvem din Italia se va pre
lungi. După aproape patru săptămîni 
de consultări și tratative în vederea 
constituirii unui nou guvern zis de „cen- 
tru-stînga“, Aldo Moro, secretarul gene
ral al partidului democrat-creștin, s-a 
prezentat marți la președintele republi
cii și i-a adus la cunoștință că a renun
țat la formarea guvernului.

In cursul ultimelor zile, liderii celor 
patru partide chemate să sprijine un 
guvern de „centru-stînga" 
creștin, republican, 
socialist) avuseseră 
vederi în localitatea 
derea încheierii u- 
nui acord asupra 
programului de gu- 
vemămînt. La sfîr- 
șitul săptămînii tre
cute, întreaga presă 
anunțase că „în li
nii mari" un astfel 
se încheiat, iar în cursul zilei de 
luni conducerile primelor trei parti
de îl aprobaseră. In fața Comite
tului Central al partidului socialist a 
avut loc însă, în cursul aceleiași zile, o 
discuție furtunoasă. Pietro Nenni, lide
rul partidului, care luase parte la ne
gocierile de la Camilluccia, nu a putut 
obține o decizie de sprijinire a acordu
lui.

Toate ziarele apărute marți dimineața 
dau amănunte cu privire la desfășurarea 
ședinței C.C. al P.S.I. Nenni a susținut 
că, la Camilluccia, a obținut concesii 
importante din partea lui Moro, îndeo
sebi în domeniul constituirii regiunilor 
administrative, al recunoașterii princi
piului naționalizărilor și al elaborării 
unei reforme fiscale cu privire la im
punerea marilor venituri, al reglemen
tării dijmei, al înlăturării speculei cu 
terenurile de construcții. Majoritatea 
C.C. nu a fost convinsă însă de argu
mentele sale. Reprezentanții aripei de 
stînga a partidului, care constituie 45 
la sută din efectivul C.C., au arătat că 
așa-zisele concesii ale lui Moro consti
tuie de fapt o dare înapoi chiar față 
de angajamentele luate de Fanfani, con
ducătorul precedentului guvern de 
„centru-stînga“. Acordul de la Camil
luccia prevede de fapt o amînare fără 
termen a constituirii regiunilor, ca și 
a oricărui fel de naționalizări și refor
me fiscale. Totodată acordul înlocuiește 
desființarea dijmei cerută de socialiști 
cu o neînsemnată reducere a ei. 
Ziarele arată că Nenni a fost pus 
în minoritate întrucît aripei de stîn
ga din C. C. i s-a alăturat un 
număr de 12 membri ai aripei de cen
tru. Se relatează că printre aceștia s-a 
aflat Riccardo Lombardi, considerat de 
presa romană ca „numărul doi" în con
ducerea P.S.I. ; el a reproșat lui Nennl 
că a fost prea conciliant și s-a lăsat tî- 
rît la remorca liderilor democrat-creștini.

In cercurile politice progresiste din 
capitala Italiei se consideră că eșecul 
lui Moro se datorește, așa cum se spune 
în ultima rezoluție a conducerii Parti
dului Comunist Italian, faptului că prin 
el „partidul democrat-creștin a căutat 
să impună un guvem și un pro
gram orientate exact în direcția con-

_ i“ (democrat- 
social-democrat yi 
îndelungate între- 
Camilluccia în ve

trară celei indicate de cerințele țării si 
de deplasarea spre stingă relevată de 
consultarea electorală“. Este vorba de 
rezultatele alegerilor parlamentare din 
28 aprilie, care au adus P.C.I. aproape 
8 milioane de voturi, cu un cîștig de 
un milion de voturi față de alegerile 
precedente, iar partidului democrat 
creștin o pierdere de 750 000 de vo
turi. Or, în ciuda acestor cifre semni
ficative, „experiența“ Moro a constat 
în încercarea partidului democrat-creș- 
tin de a constitui un guvern bazat, ca 
yi pînă acum, pe refuzul de a înfăptui 
măsuri interne cu

MADRID 18 (Agerpres). — Cores
pondentul din Madrid al agenției 
France Presse relatează că noi gre
ve au izbucnit recent la minele de 
cărbuni din Puertollano (provincia 
Ciudad Real), precum și din pro
vincia Leon. Ca urmare a acestor 
greve, care au început cu o săptă- 
mînă în urmă, producția de căr
buni a minelor din Puertollano a 
scăzut cu circa 40 la sută, iar pro
ducția minei companiei Fabero, 
unde aproximativ 1 500 de mineri 
participă la o grevă perlată, a scă-

zut cu 25 la sută. Muncitorii gre
viști cer majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

Urmărind să treacă sub tăcere 
grevele minerilor pentru ca ele să 
nu se extindă și la alte centre mun
citorești din Spania, autoritățile 
franchiste n-au publicat nici un cu- 
vînt despre aceste acțiuni, iar Mi
nisterul Muncii a trimis în cel mai 
strict secret la Puertollano inspec
tori „în scopul de a găsi o posibili
tate pentru reglementarea conflic
telor”.

Totul decurge normal
Rezultatele descifrării dovedesc că 
ambii cosmonauți au avut un somn 
adine, liniștit.

Vasta rețea a punctelor de mă
surători urmărește continuu mer
sul zborului. In afară de informa
țiile telemetrice despre funcționa
rea șistemelor de bord și starea 
cosmonauților, centrul de coordo
nare și calcul primește cu regula
ritate date privind măsurătorile 
orbitale. Aceste date prelucrate au
tomat cu ajutorul mașinilor elec-

Corespondenjă 
din Roma

de acord fuse-

caracter realmente 
progresist, pe încer
carea de a obține 
izolarea comuniști
lor. pe continua
rea cursei înarmă
rilor potrivit politi
cii N.A.T.O. Mai 

mult, Moro a încercat să deplaseze axa 
politicii guvernamentale nu spre stingă, 
așa cum cer în mod clar masele, ci spre 
dreapta.

Odată cu renunțarea lui Moro la în
cercarea de a constitui un nou guvern 
criza politică din Italia intră într-o fază 
nouă. Este greu de prevăzut cum va 
evolua ea. In cercurile politice de aci 
se fac diferite previziuni, însă se subli
niază că în orice caz timpul este limi
tat, întrucît pînă la 30 iunie parlamen
tul va trebui să aprobe bugetul. Se vor
bește chiar de o reconfirmare a gu
vernului Fanfani sau de constituirea 
unui guvern „de tranziție“, în aștepta
rea congresului partidului socialist, care, 
după cum s-a anunțat, urmează să aibă 
loc în cea de-a doua jumătate a lunii 
iulie. Nu se exclude nici posibilitatea 
că se va încerca constituirea unui gu
vern care să beneficieze de sprijinul 
partidului liberal, exponent al interese
lor marilor moșieri. In sfîrșit în cercu
rile democrat-creștine se flutură și pers
pectiva dizolvării parlamentului și a or
ganizării unor noi alegeri.

„Unită" scrie că soluția reală și efi
cientă a crizei politice o constituie co
laborarea tuturor forțelor democratice, 
inclusiv catolice; pentru constituirea 
unui guvern care să abordeze și să so
luționeze, 
populare, 
fața țării.

J

în spiritul revendicărilor 
marile probleme ce stau în

Piefro Nennl a demisionat 
de la conducerea 

Partidului Socialist Italian
ROMA 18 (Agerpres). — Agen

țiile de presă anunță că Pietro 
Nenni, secretar general al Partidu
lui Socialist 
marți seara 
funcție.

Italian, și-a prezentat 
demisia din această

Document senatorial referitor
la divergențele dintre S.U.A. și Franța

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
în preajma 
Kennedy în 
mează să o 
occidentală, 
rile externe 
dat publicității la Washington un 
„document de lucru" în care se 
ocupă despre divergențele care se 
manifestă în ultima vreme în rela
țiile dintre S.U.A. și Franța. Docu
mentul, al doilea dintr-o serie de 
rapoarte senatoriale asupra „pro
blemelor și tendințelor Comunității 
atlantice”, este consacrat, potrivit 
agenției France Presse, „dificultăți
lor cărora trebuie să le facă față 
în Europa (occidentală — n.r.) con
cepțiile politice, militare și econo
mice ale Statelor Unite datorită 
opoziției președintelui Franței, de 
Gaulle".

După cum arată agenția, în acest 
document se subliniază că „Comu
nitatea atlantică, produs al politi
cii americane față de Europa occi
dentală după cel de-al doilea război 
mondial, se găsește, în momentul 
de față, la un punct mort”. Sena
torii americani explică acest fapt 
prin „dorința generalului de Gaulle 
de a canaliza fluxul european și 
de a asuma conducerea Comuni-

plecării președintelui 
călătoria pe care ur- 
întreprindă în Europa 
Comisia pentru aface- 
a Senatului S.U.A. a

Europene". Subliniind că „ve- 
francez (față de intrarea An-

tății 
to-ul 
gliei în Piața comună) vizează Sta
tele Unite în aceeași măsură ca și 
Marea Britanie”, documentul rele
vă că „planul generalului de Gaulle 
respinge eventualitatea unei aso
cieri cu cei pe care i-a denumit an- 
glo-saxoni". Principala piesă a poli
ticii europene a generalului de 
Gaulle este în ochii autorilor aces
tui document „tratatul franco-vest- 
german, menit să servească drept o 
platformă de pe care Comunitatea 
atlantică va deveni un cerc de state 
europene care se rotesc în jurul 
unei axe franceze”.

Membrii comisiei pentru aface
rile externe a Senatului S.U.A. lasă 
să se înțeleagă că sarcina actuală 
a politicii externe a Statelor Unite 
trebuie să fie menținerea, cu orice 
preț, a poziției dominante a S.U.A. 
față de țările Europei occidentale, 
în legătură cu aceasta, documen
tul arată că „trebuie obținut ca. 
Marea Britanie să joace, pînă la 
urmă, un rol în Comunitatea euro
peană" și de a împiedica posibili
tatea ca „alte obstacole să se iveas
că în calea relațiilor dintre Comu
nitatea atlantică și Comunitatea 
europeană”.

Documentul senatorial analizează 
apoi pe larg implicațiile divergen
țelor dintre S.U.A. și Franța în do
meniul forței nucleare multilate
rale și a comerțului internațional.

G. PASTORE

Partizani din Guatemala intr-un moment de răgaz

a revenit 
a renunța

Gurion 
sale de 
de deputat. Agen-

Demisia guvernului 
izraelian

Războiul împotriva kurzilor

MOSCOVA 18 (Agerpres).—TASS
Ziua de muncă a Valentinei Te

reșkova, cosmonautul nr. 6, a în
ceput la ora 5,50 după ora Mosco
vei. Valeri Bîkovski s-a trezit din 
somn la ora 7. Cosmonauții au ra
portat că zborul decurge normal, 
sistemele de bord funcționează 
bine, iar ei se simt admirabil.

Datele controlului telemetrie do
vedesc buna funcționare a tuturor 
sistemelor navelor „Vostok-5“ și 
„Vostok-6“. Au fost prelucrate dia
gramele primite în timpul nopții tronice de calcul sînt necesare pen
ale numeroșilor parametri ce ca
racterizează starea

tru controlul asupra schimbării pa- 
cosmonauților. rametrilor orbitali ai navelor.

*

Un volum însemnat de cercetări științifice
navei „Vostok-5" în timpul celor 
patru zile de zbor este o mărturie 
a siguranței depline pe care o pre- 
zintă acestea.

De trei zile se află pe orbită nava 
cosmică „Vostok-6” pilotată de cos
monautul Valentina Tereșkova.

încheind cea de-a 34-a rotație în 
jurul Pămîntului și străbătînd ■ în 
spațiul cosmic peste 1,4 milioane 
kilometri, cosmonautul Valentina 
Tereșkova a depășit o dată și jumă. 
täte durata zborului cosmic a cos
monautului american Cooper.

Valentina Tereșkova, ca și Valeri

( Agerpres).MOSCOVA 18 
TASS transmite :

Valeri Bîkovski 
cosmic de 96 ore. . . .
timpul zborului cosmic al lui An
drian Nikolaev pe nava „Vostok-3".

în timpul celor patru zile care 
au trecut de la lansarea navei „Vos
tok-5”, pe bordul ei s-a efectuat un 
volum însemnat de cercetări științi
fice, experiențe speciale, probe ves
tibuläre și fiziologice, observații a- 
supra scoarței Pămîntului, stratului 
de nori, a stelelor, Lunii.

S-au obținut date însemnate pri- Valentina Tereșkova, ca și Valeri 
vind posibilitatea stabilirii unor le- Bîkovski, efectuează în timpul zbo- 
gături radio directe în limitele un- rului un volum însemnat de cerce- 
delor scurte și ultrascurte. țări științifice. Toate sistemele și

Funcționarea ireproșabilă a nu- aparatura navei „Vostok-6“ funcțio- 
meroaselor instalații și sisteme ale neâză normal.

se află în zborul 
Acesta depășește

Valentina Tereșkova, prima femeia 
cosmonaut, în cabina navei „Vostok-6". 
Aceste imagini din Cosmos au fost vă
zute pe ecranele televizoarelor de mili
oane de oameni.

Perspectivele dezvoltării medicinii cosmice

Peeta Kurdista- 
nul irakian s-a a- 
bătut războiul. De 
cîteva zile, partea
de nord a Irakului a devenit o vas
tă zonă de operațiuni militare în 
care guvernul de la Bagdad a an
gajat 45 000 de soldați, tancuri, a- 
viație. Toate aceste forțe sînt arun
cate împotriva partizanilor kurzi, cît 
și a populației care-i sprijină. Con
comitent cu operațiile militare din 
munții Kurdistanului, autoritățile și 
trupele guvernamentale au luat mă
suri represive de amploare : au fost 
instituite tribunale speciale care ju
decă sumar pe cei învinuiți de le
gături cu partizanii, este aplicată 
tactica pămîntului pîrjolit; zeci de 
sate kurde sînt distruse de avia
ție și artilerie, populația civilă, fe
mei Și copii cad victime bombarda
mentelor.

Evenimentele care se petrec azi în 
nordul Irakului reprezintă o conti
nuare a vechii și tragicei probleme 
a kurzilor, rămasă încă nerezolvată, 
întreaga istorie a poporului kurd, 
care alcătuiește aproape un sfert 
din populația Irakului, este istoria 
unui lung șir de suferințe, răscoale 
și lupte grele pentru a scutura ju
gul străin și a-și cuceri dreptul la 
o viață mai bună. Subjugat 
îndelungată de sultanii 
Kurdistanul irakian, cu
strie zăcăminte de petrol, a 
acaparat de Anglia, după 
mul război mondial, și ulterior 
corporat la Irak — aflat pe atunci
sub mandat englez. Dar chiar și du
pă ce Irakul a devenit independent, 
kurzii au cunoscut mai departe a- 
suprirea și exploatarea sub 
Iul regim monarhic.

Alături de arabi, kurzii au 
cipat activ la revoluția din 

’Sperînd că noul regim
blican le va aduce recunoașterea 
năzuințelor lor legitime. Apăruseră 
chiar unele semne încurajatoare. 
Kurzii obținuseră atunci garantarea, 
în constituția provizorie a țării, a 
drepturilor lor naționale și se 
teptau să primească libertăți 
drepturi democratice, pentru a 
realiza în practică înfrățirea

rabo-kurdă în cadrul unității tutu
ror forțelor democratice ale țării. Pe 
această linie e-a situat de la început 
partidul democrat din Kurdistan 
condus de Mullah Mustafa Barzani.

Regimul lui Kassem a înșelat însă 
speranțele kurzilor. El a trecut cu 
timpul pe linia concesiilor făcute re- 
acțiunii, a măsurilor cu caracter an
tidemocratic care urmăreau ‘lichida
rea libertăților cetățenești. Și nu în- 
tîmplător toate 
fost însoțite de 
perații militare 
Dîrza rezistență 
fi însă infrîntă. Principalele revendi-

IERUSALIM 18 (Agerpres). — Ça 
urmare a demisiei primului minis
tru, Ben Gurion, la 17 iunie a fost 
anunțată demisia întregului guvern 
al Izraelului. Agenția Reuter rela
tează că președintele Izraelului, 
Zalman Șazar, a început consultă
rile în vederea desemnării unui nou 
prim-ministru. Conducerea partidu
lui guvernamental Mapai a adoptat 
hotărîrea de a-1 propune pe Levi 
Eșkel, ministru al finanțelor în pre
cedentul guvern, pentru 
prim-ministru.

Totodată, Ben 
asupra hotărîrii 
și la mandatul 
ția France Presse relevă că, potrivit 
cercurilor politice izraeliene, 
rîrea lui Ben Gurion de a-și 
ține mandatul de deputat ar 
prefigura o reîntoarcere a 
conducerea guvernului. Se știe că 
Ben Gurion a mai demisionat în 
repetate rînduri în trecut, dar ulte
rior și-a reluat funcția de prim-mi
nistru.

Emisiunile televizate 
de pe navele cosmice so
vietice „Vostok-5“ și 
„Vostok-6“, indicii tele- 
metrici obiectivi trans
miși prin radio și înre
gistrați pe pămînt dove
desc că cosmonauții Va
leri Bîkovski și Valenti
na Tereșkova se simt 
bine. Cunoscutul biolog 
Oleg Gorlov scrie în le
gătură cu aceasta că 
„succesele remarcabile 
ale oamenilor sovietici 
în domeniul explorării 
Cosmosului au devenit 
cu putință datorită ma
rilor realizări ale tehni
cii rachetelor și ale ști
inței biologice și medi
cale“.

Intr-o perioadă rela
tiv scurtă, în baza unor 
vaste experiențe, oame
nii de știință au deter
minat condițiile zboru
lui omului pe bordul 
unor nave cosmice care 
să-i ■ asigure sănătatea.

Oamenii de știință au re
zolvat, de asemenea, o 
problemă extrem de 
complicată, și anume a- 
sigurarea în timpul zbo
rului a capacității nor
male de muncă a omu
lui.

Una din sarcinile cele 
mai importante în do
meniul realizării zboru
rilor interplanetare este 
prelungirea perioadei 
rămînerii omului la bor
dul unei nave cosmice.

Oleg Gorlov face o le
gătură între perspecti
vele dezvoltării medici
nii cosmice, progresul 
continuu al cosmonauti
cii și nevoile sale prac
tice. El consideră, de 
pildă, că „dacă în prima 
etapă a formării medici
nii cosmice, medicina 
aeronautică, fiziologia, 
igiena și neuropshia- 
tria au fost principalele 
sale surse, viitoarele zbor 
ruri interplanetare tre-

buie să lărgească cercul 
specialităților medicale 
care participă activ la 
asigurarea asistentei me
dicale în cursul zboru
rilor“.

După părerea lui Oleg 
Gorlov, unii factori ai 
zborului cosmic vor pu
tea fi folosiți cu timpul 
chiar și în scopurile o- 
crotirii sănătății. Astfel, 
de pildă, starea de im
ponderabilitate va pu
tea folosi probabil unor 
bolnavi. Biologul subli
niază că este vorba de 
boli ca tulburări necom
pensate ale activității 
sistemului cardiovascu
lar, leziuni ale muscula
turii sau unele trauma
tisme ale sistemului osos. 
„Oamenii care suferă de 
aceste boli nu pot învin
ge greutatea corpului 
lor. Ei sînt țintuiți la 
pat. In condițiile impon
derabilității însă ei se 
vor putea deplasa“.

Schimbul instrumentelor de ratificare 
a convenției consulare Intre R.P. Romlnă 

și R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 18 (Agerpres). —< 

Marți 18 iunie a.c., la Secretariatul 
de Stat pentru Afaceri Externe al 
R.S.F. Iugoslavia a avut loc schim
bul instrumentelor de ratificare a 
convenției consulare între Republi
ca Populară Romînă și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, 
semnată la București în noiem
brie 1962 .

Protocolul privind schimbul in
strumentelor de ratificare a fost 
semnat de Dusan Kveder, adjunct 
al Secretarului de Stat pentru 
Afaceri Externe al R. S. F. Iugosla
via, și de Aurel Mălnășan, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne la Belgrad.

Au asistat, funcționari superiori 
din Secretariatul de Stat pentru 
Afaceri Externe și membri ai Am
basadei R. P. Romîne la Belgrad.
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înrăutățirea situației politice din Argentina
BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 

Situația politică din Argentina con
tinuă să se înrăutățească pe mă
sură ce se apropie ziua de 7 iulie, 
cînd în această țară urmează să 
aibă loc alegeri prezidențiale. In 
seara de 17 iunie, transmite agen
ția UPI, un grup de civili înarmați 
au atacat reședința oficială a pre
ședintelui Argentinei, Jose Maria 
Guido. Intre atacatori și gărzile pa
latului prezidențial a avut loc un 
schimb de focuri de arme, după 
care primii s-au făcut nevăzuți. 
Imediat după aceea în jurul pala
tului prezidențial au sosit întăriri 
ale poliției pentru a preveni 
atacuri.

in aceeași zi, în imediata apro
piere a clădirii Congresului argen
tinian a explodat o bombă, care a 
provocat pagube clădirilor înveci
nate. Pe de altă parte, datorită ava
rierii unui cablu de înaltă tensiune, 
ca urmare a unui act de sabotaj, 
transportul pe calea ferată subur
bană din sectorul de vest al orașu
lui Buenos Aires a fost paralizat 
timp de peste o oră, iar trei stații 
de radio și-au întrerupt emisiunile.

Intre timp, agențiile occidentale 
de presă relevă creșterea „nervozi
tății”. în rîndurile comandanților ar
matei argentiniene care, după cum 
se știe, se opun participării peroniș- 
tilor la apropiatele alegeri.
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cări — pentru care kurzii luptă de 
decenii — sînt : acordarea autono
miei naționale în cadrul Irakului, 
participare proporțională la guvern, 
recunoașterea limbii kurde în cali
tate de limbă oficială, dreptul pen
tru copiii kurzi de a învăța în lim
ba maternă. Ei cer repartizarea jus
tă a veniturilor de pe urma exploa
tării petrolului în scopul dezvoltării 
economice și a regiunilor kurde.

Deși, inițial și-a afirmat intenția 
de a rezolva problema kurdă pe 
calea tratativelor, noul regim in
staurat după lovitura de stat din 8 
februarie, promovînd o politică ultra- 
reacționară de represiuni antipopu
lare și anticomunism fanatic, a iee- 
pins revendicările juste ale kurzi
lor. Tratativele cu reprezentanții 
kurzilor au fost de fapt folosite ca 
paravan pentru regruparea forțelor 
militare care au fost deplasate în 
regiunile din nord.

Reluarea războiului împotriva 
kurzilor stîrnește o legitimă deza
probare în întreaga lume'. Oricine 
prețuiește pacea condamnă acest 
război în care sînt rase așezări o- 
menești și uciși locuitori pașnici. 
Forțele democratice din Irak consi
deră că soluția răfuirii armate nu 
are nimic comun cu interesele po-

porului irakian. Un 
astfel de război 
nu poate duce de
cît la scindarea

unității și slăbirea forțelor naționale 
ale poporului în lupta împotriva u- 
neltirilor imperialiste. Conflictul 
dintre kurzi și arabi nu poate fi 
decît în avantajul reacțiunii interne 
și internaționale.

Acțiunile armate 
lor au stîrnit o 
dignare în lumea
ticolul său redacțional 
problemei kurde, ziarul „Alger Ré
publicain“ scrie : „Aref apără in
terese precise, acelea ale trustu
rilor americane care l-au ajutat să 
se instaleze la putere. Războiul din 
Irak nu este nimic altceva decît răz
boiul petrolului, iar aurul negru se 
află în nordul țării, locuit de kurzi. 
Aceștia cer, pe bună dreptate, par
tea care le revine, dar nici Aref, 
nici americanii nu sînt dispuși să le 
dea satisfacție“. In ziarul libanez 
„An-Nida“ scriitorul Raif Huri de
clară : „Sînt convins că poporul ira
kian nu va aproba această purtare 
inumană față de poporul kurd. Fie
care arab cinstit va condamna ac
țiunile liderilor baasiști care în
cearcă să-i extermine pe kurzi“.

In declarația „Comitetului pentru 
apărarea drepturilor poporului kurd“ 
se arată că partizanii vor continua 
lupta pentru obținerea autonomiei în 
cadrul Irakului, subliniindu-se tot
odată că întreaga răspundere pen
tru situația creată revine guvernu
lui de la Bagdad. Iar într-o procla
mație dată publicității, liderul 
kurzilor, generalul Barzani, sublinia
ză : „Nu avem altă soluție decît să 
luptăm pentru a apăra poporul și 
satele noastre...“.

Opinia publică mondială își ma
nifestă oprobiul față de sîngerosul 
război împotriva kurzilor; agențiile 
de presă semnalează sosirea la 
O.N.U. a numeroase scrisori și tele
grame de protest. Cauza kurzilor 
se bucură de un larg sprijin, căci 
este o cauză dreaptă.

L. RODESCU

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — 
La 18 iunie a.c., ministrul agri
culturii și pădurilor al Suediei, B. 
Holmqvist, a oferit o masă în nu
mele guvernului suedez în cinstea 
delegației romîne conduse de Mi- 
haii Suder, ministrul economiei fo
restiere, care vizitează în prezent 
Suedia.

La masă au participat funcționari 
superiori ai Ministerului Agricultu
rii și Pădurilor, Ministerului Co
merțului și reprezentanți ai indus
triei.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ministrul Suediei în R. P. Romînă, 
R. Sohlman, și Petru Manu, minis
trul R. P. Romîne în Suedia.

Masa a decurs într-o atmosferă 
cordială.

.Ui?

CAIRO. Guvernul Republicii Arabe 
Unite a făcut cunoscut guvernului 
Etiopiei că a aprobat Carta Organi
zației Unității Africane, adoptată la 
recenta Conferință de la Addis-Abeba 
a conducătorilor statelor africane in
dependente. Republica Arabă Unită, 
scrie revista „Rosa El-Yusef“ din 
Cairo, a și trecut de fapt la îndepli
nirea acestei Carte și a informat Se
cretariatul General al Organizației 
Statelor Africane că este dispusă 
acorde ajutorul militar necesar, 
trimită .voluntari și să instruiască 
africani în vederea întăririi luptei 
eliberare în coloniile africane.

TOKIO. Consiliul general al sindi
catelor din Japonia a adresat o scri
soare lui George Meany, președintele 
A.F.L.-C.I.O., chemînd sindicatele a- 
mericane să sprijine lupta muncitori
lor japonezi împotriva acostării sub
marinelor atomice americane în por- 

. turile japoneze.
CAIRO. Potrivit unui nou comu

nicat comun dat publicității în seara 
zilei de 17 iunie Ia Cairo de către 
președintele Nasser și președintele 
yemenit As-Sallal, R.A.U. a aprobat 
cererea Republicii Arabe Yemen de 
a se alătura statului federal arab al
cătuit din Egipt, Siria și Irak,

ANKARA. Corespondentul din An
kara al agenției Reiiter transmite că 
profesorul Abdulhak Cemal Yoruk, 
unul dintre cei trei miniștri din gu
vernul Turciei prezidat de Inonu, 
membri ai Partidului național repu
blican țărănesc, care au demisionat pendentă. Un exemplu al acestei po-

să 
să 
pe 
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saptămîna trecută, a fost numit clin 
nou în fosta sa funcție de ministru 
al justiției. Celelalte două posturi mi
nisteriale vacante, care fuseseră deți
nute de reprezentanți ai Partidului 
național republican țărănesc, au fost 
atribuite unor reprezentanți ai ace
luiași partid. Ahmed Oguz a fost 
numit ministru al economiei și co
merțului, iar Nureddin Ardicoglu — 
ministru al presei, publicațiilor și tu
rismului.

PARIS. Autoritățile franceze au gă
sit o ieșire originală din situația deli
cată în care au fost puse în legătură 
cu vizita la Paris a șefului separatiști
lor katanghezi, Moise Chombe. După 
ce „președintele“ katanghez a rămas 
36 de ore pe aeroportul parizian Orly, 
autoritățile locale au aprobat interna
rea lui la o clinică pariziană „din mo
tive de sănătate". In felul acesta, au
toritățile franceze au ridicat de fapt 
interdicția asupra intrării lui Cliombe 
în Franța.

BRASILIA. Președintele Braziliei, 
Joao Goulart, a procedat fă o rema
niere a guvernului. Printre miniștrii 
noi numiți se află : Evandro Lins E. 
Silva, la Ministerul Afacerilor Exter
ne, Abelardo Jurema, la Ministerul 
Justiției, senatorul Amaury Silva, la 
Ministerul Muncii. Referindu-se la 
persoana nôuluj ministru al afacerilor 
externe, agenția U.P.I. arată că Lins 
E; Silva „se bucură de încrederea de
plină a președintelui Goulart și se 
așteaptă ca el să ducă în continuare 
or politică externă neutralistă și inde-

litici, subliniază agenția, este opoziția 
față de orice intervenție în Cuba“.

WASHINGTON. O emisiune televi
zată la Washington și în cursul căreia 
au luat cuvîntul senatorul Allen J. Ei
lender, și senatorul Jacob Javits, a stîr- 
nit proteste în rîndurile reprezentanți
lor diplomatici ai unor țări africane a- 
creditați în capitala S.U.A. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
ambasadorii Liberiei și Etiopiei au
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BOGOTA (Columbia). Polițiști cu 
cîini dresați atacă pe participanții la 
o demonstrație antiguvernamentală.

protestat la 17 iunie în fața secretaru
lui Departamentului de Stat al S.U.A., 
Dean Busk, pentru ceea ce au numit 
„afirmațiile insultătoare făcute de 
natorul Eilender, care persistă 
atacurile sale jignitoare la adresa 
rilor africane“.

BERLINUL OCCIDENTAL, 
îngăduința autorităților locale,
Berlinul occidental a avut loc o adu
nare a membrilor organizației revan
șarde care acționează în Germania 
occidentală, „Grupul compatrioților 
din Berlin și Brandenburg“. Partici
panții au cerut deschis revizuirea 
frontierelor existente ale Germaniei 
Revanșarzii au fost salutați de repre
zentanții autorităților vest-berlineze 
și vest-germane, printre care de re
prezentantul cancelarului Adenauer 
și al ministrului pentru problemele 
persoanelor strămutate de la Bonn.

CAIRO. Secretariatul permanent al 
Consiliului de Solidaritate al țările: 
Asiei și Africii a dat publicității o de
clarație în care condamnă hotărîrea 
cercurilor agresive ale S.U.A. de a 
aduce în Marea Mediterană submarine 
atomice americane înzestrate cu ra
chete „Polaris". într-o altă declarație. 
Secretariatul permanent a condamnai 
segregația rasială din S.U.A., care ig
norează libertatea și demnitatea o 
aiului.

LONDRA. Ziarul „Daily Worker" 
a anunțat la 18 iunie că. potrivit 
știrilor sosite din Irak, trei activiste 
de seamă ale Ligii femeilor din Irak 
— Djamila Haled, Leila El-Rumi ș- 
Zakia Shakir — au 
la moarte.

NEW YORK. In 
au început manevre
pelor blocului agresiv S.E.A.T.O. la 
care participă 25 000 de militari, in
clusiv 7 000 de soldați americani.

fost condamnate

nordul Tailandei 
militare ale tru
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