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Cu trenul
și cu autobuzul

Sezonul cald aduce după sine 
creșterea simțitoare a traficului 
de călători pe cele mai multe 
din traseele de cale ferată și ma
șină. Este perioada de vîrf a con
cediilor, perioada excursiilor spre 
regiunile turistice, ca și spre locu
rile de recreare din jurul orașelor. 
Iată de ce, și din punct de vedere 
al transporturilor, aceste luni 
bine chibzuite, un control sus- 
menit să asigure buna desfășurare

presupun măsuri 
ținut și permanent, 
a acestei vaste și importante activități.

Presa și alte mijloace de publicitate continuă să 
informeze publicul despre ceea ce s-a întreprins în 
direcția amintită. Merită vorbit, totuși, încă o dată 
despre trenurile cu garnituri mult mărite, ca și despre 
cele suplimentare, puse în circulație în direcția lito
ralului, a Văii Prahovei și Văii Oltului etc., despre 
cursele aeriene spre litoral, despre noile mijloace de 
deservire a publicului călător. De asemenea, trebuie 
amintită stabilirea unui număr sporit de trasee 
I.R.T.A., în special spre localitățile turistice, coordo
narea mai bună a orarului autobuzelor cu mersul 
trenurilor.

Toate aceste realizări — pe care publicul le apre
ciază, cu atît mai mult cu cît vin în întîmpinarea 
intereselor sale — nu pot face să fie trecute cu ve
derea unele neajunsuri, îndeosebi cu caracter organi
zatoric, de care unii sau alții se lovesc. Despre ase
menea lucruri ne-au scris, în ultimele zile, corespon
denți din diferite localități.

Asigurarea circulației corespunzătoare a trenurilor 
spre litoral, ca și în alte direcții, spre care se în
dreaptă mulți vilegiaturiști, este o obligație de prim 
ordin a organelor C F.R. din gările Capitalei. Așa 
cum sintern însă sesizați, în unele zile — de exemplu 
la 26 iunie crt — trenul accelerat București—Man
galia, cu plecarea din Gara de Nord la orele 15,30, și 
uneori altele, sînt trase la peron doar cu citeva mi
nute înainte de pornire. Este lesne de înțeles cît de 
greu se descurcă, în asemenea situații, călătorii — 
garniturile avînd 15—20 vagoane — cît de anevoios le 
este să-și găsească locurile. De ce se permit ase
menea încălcări ale regulamentului, care stabilește 
clar cu cît timp înainte de plecare trebuie să intre 
în stație fiecare tren ? Pentru că și alți vilegia
turiști, care au călătorit mai ales cu trenuri de 
noapte, au întîmpinat unele neplăceri, este important 
ca garniturile să fie garate la timp, ca punctualitatea 
cu care ne-a obișnuit C.F.R.-ul să fie riguros respec
tată, ca diagramele să fie urmărite atent, spre a se 
evita vînzarea biletelor duble — astfel ca toată lumea 
să poată călători în condiții corespunzătoare.

Temperatura ridicată din ultima vreme mai pune 
în fața organelor C.F.R. o altă problemă deosebit de 
importantă : amenajarea în trenuri, îndeosebi în 
acelea care circulă pe trasee lungi, a unor bufete 
de unde să se poată procura apă minerală, sifon sau 
alte băuturi răcoritoare. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît în unele stații — între care Făurei și altele — 
problema apei continuă să rămînă nerezolvată.

Printre măsurile luate în acest an în scopul unei 
mai bune deserviri a cetățenilor, se numără și înfiin
țarea unor noi birouri de voiaj C.F.R. în stațiunile de 
odihnă. După cum sîntem însă sesizați, la Borsec 
orele de funcționare a acestui birou nu sînt cele mai 
nimerite. Este necesar ca în toate stațiunile să se 
țină seama îndeaproape de organizarea seriilor, de 
cerințele și sugestiile oaspeților, în așa fel ca procu
rarea biletelor de tren să le fie cît mai lesnicioasă.

Numeroase observații și propuneri au venit de la 
cititori și în legătură cu circulația unor autobuze 
I.R.TA. în unele localități de pe traseul Sibiu—Tg. 
Mureș, bunăoară, staționările sînt nejustificat de 
lungi, pierzîndu-se astfel mult timp ; autobuzele de 
pe linia Hațeg—Rîu de Mori—Clopotiva — cu care 
călătoresc zilnic mulți muncitori și excursioniști — 
nu respectă întotdeauna graficele stabilite ; alteori, 
atitudinea personalului față de călători este neco
respunzătoare. Asemenea semnale critice venite din 
partea cetățenilor trebuie privite cu toată seriozita
tea, luîndu-se măsurile cele mai potrivite pentru în
lăturarea grabnică a neajunsurilor. Din partea gospo
darilor regiunilor se cere, totodată, o grijă deosebită 
pentru o cît mai bună organizare a transportului în 
comun în stațiunile de odihnă, ca și spre locurile de 
recreare din jurul orașelor.

Cu inițiativă, spirit de răspundere și un control 
exigent, mijloacele de transport pot fi mai bine și 
mai judicios gospodărite în perioada de vară.

Un nou schimb se pregătește să coboare în abataje.

Colindînd în aceste zile 
ogoarele raionului Brăi
la, vezi la cîmp sute de 
mașini și mii de oameni. 
Se lucrează la seceriș cu 
toate forțele și mijloacele.

Comuna Movila Miresii. 
Aici sînt două gospodării 
colective puternice, frun
tașe. La punctul Deșirați, 
cele aproape 1000 ha cu 
grîu ale G.A.C. „7 Noiem
brie“ erau înconjurate din 
mai multe părți. Plutind 
parcă, 10 combine trimise 
de S.M.T. Traian-Sat, îna
intau lin prin lanuri. Pe 
o parcelă, țăcăneau două 
cupluri de secerători-legă- 
tori.

Toate ar fi bune, un lu
cru însă nu este în regulă 
la gospodăria „7 Noiem
brie“. în timp ce vecinii 
lor de la G.A.C. „Drumul 
nou“ se preocupă și de eli
berarea terenului, de trans
portul paielor, de execu
tarea arăturilor și semăna
tul culturilor duble, ei 
neglijează acest lucru. 
Tov. Nicolae Anghel, pre
ședintele gospodăriei, are 
rețineri fiindcă socoteș
te că nu-i rentabil. Este 
de mirare acest fel de a 
privi lucrurile mai ales 
cînd în planul de produc
ție s-a prevăzut cultivarea 
în miriște a 400 ha cu plan
te furajere. Cum va putea 
fi asigurat deficitul de fu
raje ?

Colectiviștii din Urleasca 
au recoltat pînă acum 
grîul de pe 300 ha din cele 
700 ha însămînțate. Aici, 
munca este bine organiza
tă. Pentru a elibera terenul 
cît mai repede, colectiviștii 
au confecționat căpițare pe 
care le-au atașat la com-

bine. în felul acesta au dat 
posibilitate tractoriștilor să 
lucreze noaptea la arat. 
Rezultate bune în cîmp au 
obținut și colectiviștii din 
comunele Osmanu, Valea 
Cînepii, Tufești și Viziru.

Gospodăria de stat Ur
leasca are de recoltat 3 000 
ha cu grîu. Cele 68 de com
bine au recoltat pînă acum 
mai mult de 1 000 de hec
tare. Toată conducerea 
gospodăriei am găsit-o pe 
cîmp. Tov. Nicolae Gheor
ghe, secretarul comitetului 
de partid, adusese pe cîmp 
foaia volantă. La rubrica 
fruntașilor putea fi citit 
numele combinerilor Con
stantin Drăghici, Petre 
Mușat, Bucur Popescu, 
care „bat“ zilnic cîte 
17 000—18 000 kg grîu. 
în urma combinelor lu
crează mașinile de balotat 
paie. Noaptea se ară de 
zor pentru culturile duble.

Activitate intensă se re
marcă și la bazele de re
cepție. La cele din Cioara 
Doicești, Stăncuța, Brăila 
și Urleasca, au fost depo
zitate mii de tone de ce
reale. La baza de recepție 
Urleasca este totul pregă
tit. Laboratorul avea apa
ratura verificată ; de ase
menea, s-au pregătit cele 
5 guri de descărcare meca
nizată, magaziile au fost 
dezinfectate, curățate.

în momentul de față, se
cerișul se desfășoară intens. 
Pînă la data de 5 iulie or
zul de toamnă a fost re
coltat în proporție de 50 la 
sută. La G.A.C. și G.A.S. 
au fost recoltate mai mult 
de 25 000 ha cu grîu.

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii“

Au terminat recoltatul păioaselor

320 tone de fier vechi, co
lectate în regiunea Galați, au 
luat zilele acestea drumul că
tre oțelăriile de 
doara. Cantitatea 
vechi colectată aici 
ceputul anului a 
aproape 54 000 tone — cu 
2 500 tone mai mult decît 
fusese prevăzut inițial. Dintre 
acestea, peste 1 700 tone au 
fost colectate de tinerii din 
întreprinderi, instituții și școli. 
Mari cantități au fost strînse 
în orașele Brăila, Galați și 
Focșani.

la Hune- 
de fier 

de la în- 
ajuns la

BAIA MARE

De la începutul anului și 
pînă acum cetățenii din ora
șele și satele regiunii Mara
mureș au colectat și predat o 
cantitate de fier vechi din 
care se pot fabrica circa 7 000 
de tractoare. în comparație 
cu perioșda corespunzătoare 
a anului trecut, cantitatea de 
metale vechi colectată este 
mai mare cu 600 tone. Frun
tașe în această acțiune patrio-

Stanicul Moldovei
își primește oaspeții

Slănicul Moldovei cunoaște șl 
anul acesta o afluență mare de vi
zitatori. De la începutul anului și 
pînă acum și-au petrecut conce
diul de odihnă sau au făcut trata
mente aci peste 11 000 de oameni ai 
muncii, iar pînă la sfârșitul anului 
stațiunea va mai găzdui alți 11 000. 
Zilnic, la club și casa de cultură au 
loc manifestări cultural-artistice.
curînd, echipa artistică a Casei de 
cultură din Onești a prezentat aci 
un spectacol. Se organizează 
excursii In diferite locuri pitorești 
din împrejurimi.

De

Magazine pentru forestieri

In exploatările forestiere Runcu, 
Cornet, Gutin Iuhoasa și Botiza din 
regiunea Maramureș au fost des
chise noi magazine. Cu acestea, 
numărul unităților comerciale care 
deservesc pe muncitorii forestieri 
maramureșeni se ridică la peste 50. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent, aceste magazine au desfăcut 
mărfuri a căror valoare depășește 
cu peste 15 la sută pe a celor vîn- 
dute în perioada corespunzătoare a 
gnului trecut.

Modificarea 
programului 

de după-amiază 
al unor casierii

Pentru o mai 
bună deservire a 
cetățenilor, Comi
tetul executiv al 
Sfatului popular 
al Capitalei a luat 
măsura să modifi
ce programul ac
tual de după-a
miază al unor ca
sierii. Astfel, ca
sieriile I.D.G.B., 
I.A.L., ale secțiu
nilor financiare a- 
le sfaturilor popu
lare raionale, pre
cum și centrele 
I.R.C.R. de deser
vire a populației 
au program de lu
cru în după-amie- 
zele de luni, marți 
și vineri de la o- 
rele 17—20 (în loc 
de luni, miercuri 
și joi, cum era 
pînă acum).

tică sînt colectivele de la 
Combinatul chimico-metalur- 
gic și Uzina „1 Mai“ Baia 
Klare, Uzinele „Unio“ și în
treprinderea de reparații auto 
Satu-Mare.

CONSTANTA

Din gara Medgidia a plecat 
un nou tren ducind oțelarilor 
din Reșița peste 540 tone fier 
vechi colectat de tinerii din 
regiune. în acțiunea de co
lectare s-au evidențiat tinerii 
de la Direcția regională a na
vigației civile și Șantierul na
val maritim-Constanța, Uzina 
de acid sulfuric și superfos- 
fațl Năvodari, întreprinderea 
metalurgică de utilaje Medgi
dia și din alte întreprinderi, 
instituții și școli de pe cu
prinsul regiunii. (Agerpres)

ORADEA

Anul acesta, cu sprijinul 
achizitorilor din raioane și 
al cooperativelor de consum, 
centrul de colectare a meta
lelor din Oradea a expediat 
Reșiței și altor uzine side
rurgice din țară peste 800 de 
vagoane metale vechi. Din 
regiunea Crișana, oțelăriile 
patriei au primit pînă în pre
zent peste 8 300 tone.

Pregătiri pentru expoziția 
bienală de artă populară

în regiunea Hunedoara se fac in
tense pregătiri pentru cea de-a IlI-a 
expoziție bienală de artă populară. 
Mineri, siderurgiști, constructori, ță
rani colectiviști etc, dintre care o 
parte au fost prezenți și la expozițiile 
precedente cu diferite lucrări de artă, 
își consacră timpul liber pentru a 
realiza noi obiecte. îndeletnicirile 
artistice au o veche tradiție în re
giunea Hunedoara. Sînt apreciate țe
săturile de podoabă și costumele na
ționale din localitățile din Cîmpia 
Mureșului, fluierele și bîtele ciobă
nești lucrate de crescătorii de oi de 
la Poiana Sibiului. Bărbații și fe
meile din împrejurimile Hunedoarei 
și din ținutul „pădurenilor" se remar
că prin iscusința sculpturilor, a îm
pletiturilor și broderiilor

Locuințe noi
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — în 

central muncitoresc Sărmășag, unde 
își desfășoară activitatea întreprinderea 
minieră „Sălajul", constructorii Trustu
lui regional Crișana au terminat con
strucția a trei blocuri cu 36 aparta
mente. O comisie formată din reprezen
tanți ai conducerii întreprinderii și co
mitetului sindicatului repartizează, în 

I prezent, minerilor noile locuințe.

In

artistice.

turneu
colectiv alUn

Teatrului pentru ti
neret și copii se află 
In prezent în turneu. 
Artiștii vor prezenta 
piesa „Acuzarea a- 
pără“ de Ștefan Ber- 
ciu tn localitățile 
Buzău. Rîmnicu Să
rat, Focșani, Onești 
».a.

Colectiviștii ți meca
nizatorii din raioanele Ca
lafat și Segarcea au ter
minat recoltatul pâioase- 
lor de pe întreaga supra
față cultivată în acest an 
de 34 244 ha și 
31 053 ha.

După seceriș 
cu toate forțele

respectiv

s-a trecut 
la prâbl-

rea treierișului. S-au inten
sificat de asemenea aratul 
miriștilor și eemănatul 
culturilor furajere.

Recoltatul păioaselor 
apropie de sfârșit și
gospodăriile colective din 
raioanele Corabia, Băi- 
Iești și Caracal.

se
in

Prin sporirea 
productivității muncii

Colectivele întreprinderilor apar- 
ținînd industriei de tricotaje și con
fecții din cadrul Ministerului Indus
triei Ușoare au obținut In primul se
mestru al anului realizări impor
tante privind sporirea producției și 
a productivității muncii. Printr-o mal 
bună organizare a proceselor teh
nologice, cate a dus la folosirea 
mai corespunzătoare a utilajelor, 
prin modernizarea întreprinderilor și 
prin alte măsuri tehnico-organiza- 
torice, planul de sporire a producti
vității muncii a fost realizat pe pri
mele 6 luni ale anului In proporție 
de 102,5 la sută. Aceasta a contri
buit la depășirea planului de pro
ducție pe această perioadă 
circa 660 000 bucăți tricotaje 
bumbac, 78 000 bucăți tricotaje 
lină, confecții în valoare de 77 
lioane lei etc.

Din scrisorile sosite la redacție

cu 
din 
din 
ml-

ABNEGAȚIE»
într-una din nopțile trecute, centrala termoelectrică a Uzi

nelor „Grivița Roșie“ din Capitală a încetat brusc să funcțio
neze. Termocentrala, „inima uzinei", alimentează cu energie 
electrică, abur și apă caldă toate sectoarele productive. în 
plus, furnizează energie electrică și unor unități din vecină
tate. Cei din tura de serviciu au cerut ajutorul cîtorva tovarăși 
care, după o zi de muncă, plecaseră acasă la odihnă. Tînărul 
inginer Constantin Văsîi, maistrul Gheorghe Gavenea, elec
tricianul Ion T. Gheorghe și alții au răspuns imediat che
mării. Lucrînd alături de Ștefan Răducanu și Oprea Radu 
de la cazane, Gheorghe Modărău de la turbine Savu Con
stantin de la pupitrul de comandă și alți muncitori, în con
diții grele, printre agregate la temperaturi ridicate, au dat 
de urma defecțiunilor. Era vorba de scurt-circuite la con
ductorii de înaltă tensiune și la circuitele de comandă, 
provocate de furtună. înlăturarea lor n-a durat mult. încă 
înaintea turei de dimineață, termocentrala a început din 
nou să funcționeze. Muncitorii au putut lucra din plin. 
Mulțj nici nu știau că se întâmplase ceva.

DUMITRU E. GHEORGHE 
tehnician

„Te așteptăm acasă, 
să conduci

TG. MUREȘ (coresp. 
„Scînteii"). — Iată un afiș 
mic cît palma, rotund, pe 
care îl găsim lipit în cabi
nele conducătorilor auto. O 
mamă își ține în brațe 
copilul. Alăturat, scrie: „Te 
așteptăm acasă, să conduci 
cu atenție 1“

La serviciul Inspecții auto 
și circulație din cadrai Di
recției regionale a miliției 
din Tg. Mureș se află un 
vast material propagandistic 
de acest fel, elaborat în 
scopul prevenirii accidente
lor. „Se aduce la cunoștința 
conducătorilor vehiculelor de 
orice fel — anunță tin afiș

cu atenție !"
— că începînd de la 1 au
gust 1963, pe raza orașului 
Tg. Mureș este interzisă 
semnalizarea cu clacsonul“. 
Pe lîngă acest afiș găsim și 
altele : chemare către con
ducătorii de autovehicule, a- 
fișe adresate pietonilor, bici- 
cliștilor, motocicliștilor, ce
tățenilor de la sate privind 
popularizarea regulilor de 
circulație. In acest scop, nu 
de mult, s-a organizat con
cursul „Cine știe, circulă“, 
aproape 500 de ședințe cu 
conducători de vehicule și 
pietoni, s-au prezentat filme 
educative și conferințe.

La G. A. C. 
Șandra, raionul 
Sînnicolau Mare, 
recoltatul griului 
se desfășoară din 
plin. Cele mai 
bune rezultate 
au fost obținute, 
de combinerai 
Anton Henning 
Și 
Traian 
giu, 
Rusu, 
depășit 
zilnică Ia recol
tat cu un hectar 
(fotografia de 
sus). Pe tarlalele 
G.A.C. din Bi- 
led, după sece
ratul cerealelor, 
tractoriștii 
făcut arături 
o suprafață 
peste 200 
hectare 
grafia de jos).
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Ritmuri diferite
în aceste zile, în raioanele regiu

nii București se lucrează intens la re
coltatul cerealelor. In raioanele Zim- 
nicea, Drăgănești-Vlașca, Turnu 
Măgurele s-a recoltat griul de 
pe 50—63 la sută din suprafețe. 
Nu în același ritm se desfășoară re
coltatul păioaselor în raionul Titu. 
Pînă la 7 iulie, această lucrare se fă
cuse doar pe 27,3 la sută din supra
fețele cultivate cu grîu. In gos
podăriile colective din Vinătorii 
Mici, Corbii Ciungi, Petrești, Stoe- 
nești, Sălcuța, secerișul e întîr- 
ziat. Astfel, în timp ce la G.A.C. din 
Corbii Ciungi recoltatul griului nu 
începuse acum citeva zile, la gos
podăria colectivă din comuna ve
cină — Vînătorii Mari — erau re
coltate peste 250 ha. In raionul Titu 
a rămas în urmă și treieratul, iar 
arăturile de vară și semănatul dife
ritelor plante furajere in miriște se 
fac în ritm lent.

E necesar ca în raionul Titu, con
siliul agricol raional să sprijine mai 
îndeaproape gospodăriile colective 
pentru ca acestea să folosească cit 
mai din plin toate mijloacele, să 
grăbească recoltatul și celelalte lu
crări agricole de vară.

Semănatul culturilor duble
Recomandările Secției de cereale și plante tehnice a Consiliulu' 

Superior al Agriculturii

Recoltatul culturilor de cereale păioase și a furajelor cultivate se 
desfășoară din plin în regiunile din sudul și vestul țării, iar în zilele 
următoare va începe și în celelalte regiuni.

Precipitațiile căzute în luna iunie și începutul lunii iulie în aproape 
toate regiunile impun luarea de măsuri pentru grăbirea recoltatului fără 
pierderi, într-un timp cît mai scurt. în același timp sînt create condiții 
favorabile pentru executarea arăturilor de vară pe suprafețe cît mai 
mari. O parte din terenurile arate se recomandă să fie semănate imediat 
cu plante furajere — porumb pentru siloz, iarbă de Sudan, floarea-soa- 
relui în amestec cu porumb pentru siloz sau masă verde și secară.

Reușita acestor culturi depinde în mare măsură de agrotehnica apli
cată. în acest scop, se recomandă ca pregătirea terenului în vederea în- 
sămînțărilor de culturi duble să se facă prin arături superficiale, la 
adîncimea de 16—18 cm și imediat grăpate.

Terenurile lipsite de buruieni, unde s-a reușit ca recoltatul păioase
lor să se facă cît mai de jos și numai dacă există umiditate abundentă, 
se pot pregăti pentru semănatul celei de-a doua culturi chiar printr-o 
discuire la o adîncime de 12—14 cm. Semănatul porumbului pentru si
loz se recomandă să se execute în rînduri cu mașina 2-SPC-2 sau cu 
cea de păioase, cu tuburile reglate pentru distanța de 60—80 cm, folo- 
sindu-se 25—30 kg de sămînță la ha.

După semănat se recomandă tăvălugirea, urmată, de o grăpare 
ușoară, lucrări care se pot. fa ce’simultan, folosind agregate de semănă
toare, tăvălug și grapă lanțată sau de mărăcini.

Folosind din plin condițiile prielnice din acest an, consiliile agricole 
și conducerea unităților agricole trebuie să ia măsuri operative pentru 
semănatul culturilor duble pe suprafețe cît mai mari, într-un timp cît 
mai scurt, contribuind în bună măsură la sporirea producției de furaje 
pentru hrana animalelor.

Cum se asigură asistența tehnică
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condiții a producției înDesfășurarea în bune 
întreprinderi cere o justă repartizare a cadrelor 
de ingineri, tehnicieni, maiștri, tehnologi, dispe
ceri, controlori de calitate — la nivelul tuturor 
schimburilor de lucru și în funcție de necesități — 
care să asigure muncitorilor asistența tehnică ne
cesară. Scopul principal al asistenței tehnice este 
intervenția operativă și calificată în rezolvarea 
tuturor problemelor — de. ordin organizatoric, teh
nic, de aprovizionare cu materiale și scule, de a- 
sigurare cu documentație tehnică — ce se pot ivi 
în procesul de producție. Printr-o asistență teh
nică corespunzătoare, capacitatea de producție a 
fiecărei întreprinderi crește, schimburile II și III 
pot ajunge să lucreze la nivelul realizărilor schim
bului I. O bună organizare a asistenței tehnice

creează condiții optime pentru creșterea continuă 
a productivității muncit, pentru o calitate supe
rioară a produselor, pentru îndeplinirea în bune 
condiții a tuturor indicatorilor de plan.

Spre a înlesni un larg schimb de experiență 
în domeniul asigurării asistenței tehnice, îndeosebi 
în schimburile II și III, ziarul nostru deschide o 
anchetă pe tema : „Cum se asigură asistența teh
nică în schimburile II și III In cadrul acestei 
anchete sînt invitați să-și spună părerea condu
cători de întreprinderi, muncitori, ingineri, tehni
cieni, activiști de partid și de sindicat, arătînd ex
periența dobîndită, făcînd propuneri, dezvăluind 
unele neajunsuri care mai există în această pri
vință. Astăzi publicăm articolul inginerului șef 
Sandu Segal de la Uzina de mașini electrice Bucu
rești.

O vreme, la noi în uzină reali
zările ce se obțineau în schimbu
rile de după-amiază și de noapte 
nu erau la nivelul celor din schim
bul I. într-o plenară lărgită cu 
activul, comitetul de partid 
pornind de la analiza aprofundată 
a mersului îndeplinirii planului 
în trimestrul IV 1962 — a reco
mandat conducerii uzinei luarea 
unor măsuri pentru îmbunătăți
rea situației existente.

între altele, s-a constatat că 
în schimburile II și III, locuri im
portante de muncă, ca atelierul 
strungărie, atelierul bobinaj, ate
lierul de matrițerie și altele, nu 
erau asigurate cu personalul teh
nic necesar pentru îndrumarea și 
controlul procesului de producție,

muncii fiind cuproductivitatea
7—10 la sută mai scăzută în schim
bul II față de schimbul I. Inginerii 
din serviciile tehnice ale uzinei — 
constructor-șef, tehnolog-șef și 

— sculer-șef, precum și cei din servi
ciul mecanic-șef — lucrînd numai

ANCHETA „SCÎNTEII"

în schimbul I, nu puteau fi folosiți 
pentru acordarea unui sprijin teh
nic calificat celorlalte schimburi.

Măsurile preconizate de plenara 
comitetului de partid, ca și cele 
studiate și aplicate de conducerea 
uzinei au fost de natură să îm-

bunătățească treptat activitatea 
schimburilor II și III ; rezultatele 
obținute ulterior, în primul semes
tru al anului acesta, ilustrează 
eficacitatea lor. Deși sarcinile de 
plan corespunzătoare schimburilor 
II și III au crescut în medie cu 
peste 10 la sută, rebuturile și re
manierile au scăzut, în special la 
strungărie, la jumătate, iar ritmi
citatea producției, cu toate greută
țile de aprovizionare, s-a îmbună
tățit, ajungîndu-se ca în primele 5 
luni ale acestui an să se realizeze, 
în medie, 27 la sută din sarcinile 
de plan în decada I și aproximativ 
o producție egală în celelalte două 
decade. O consecință a măsurilor

(Continuare în pag. IlI-a)

Schimbul II la atelierul de bobinai. Muncitorii Dumitru Bătrtneanu *1 Cornel Stola primesc explicații din partea 
tehnologului loan Eliele asupra modulul enm trebuie executat boblnajul unul nou țip de mașinii electrică
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TELIUC. (coresp. „Scînteii"). — Comitetul de 
partid de la mina Teliuc acordă o deosebită 
atenție creșterii productivității muncii. Organi
zațiile de bază de la sectoarele I, II, investiții, 
transport auto au analizat în adunări generale 
felul cum se îndeplinesc principalii indicatori 
de plan și au stabilit măsuri concrete pentru 
sporirea continuă a productivității muncii. Con
ducerile sectoarelor au fost ajutate să ia o se
rie de măsuri pentru mai buna folosire a mași
nilor și utilajelor miniere. îmbunătățirea orga
nizării muncii, a calității reparațiilor și ridica
rea calificării muncitorilor. Ca urmare, indicii 
de utilizare la excavatoarele din 
crescut în acesf an cu peste 21 la 
sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut.-In abatajele mecani
zate productivitatea muncii a cres
cut 
pe 
de 
turi

carieră au

Uzinele „Electroputere“, „7 Noiembrie“, I.R.A. 8 
și Uzina de reparații pe tema „Cum munciți 
în secții și ateliere pentru creșterea producti
vității muncii și îmbunătățirea calității produ
selor“. La acest schimb de experiență au luat 
parte peste 160 de agitatori fruntași, secretari 
și membri ai birourilor organizațiilor de bază, 
Tovarășul Ion Pîrvu, secretarul comitetului de 
partid de la Uzinele „Electroputere“, a prezen
tat aspecte ale muncii agitatorilor din această 
mare întreprindere. Numeroși participanți la 
schimbul de experiență au vorbit despre temele 
pe care agitatorii le pun în discuția celor în 
mijlocul cărora lucrează, despre folosirea zia-

de bază. Pentru a da posibilitate instructori
lor nesalariați să desfășoare o activitate cit 
mai rodnică, comitetul orășenesc organizează 
lunar pregătirea lor. Recent ei au fost instruiți 
asupra sarcinilor economice ce stau în fața 
organizațiilor de bază în perioada actuală, 
despre educarea noilor membri și candidați de 
partid, despre felul cum trebuie executat con
trolul îndeplinirii hotărîrilor. (Din ziarul „Steaua 
roșie").

cwtivî&txteA 0t*gja»tlzaUi£&i* de partidde la 4,15 la 5 tone minereu 
post de miner. La lucrările 

deschidere de noi fron
de lucru a crescut viteza da avansare.

Pentru viitor, comitetul de partid al minei și 
conducerea administrativă și-au propus să stu
dieze și să aplice în practică propunerile unui 
colectiv de specialiști care a analizat rezer
vele de sporire a productivității muncii în în
treprindere. Se prevede introducerea transpor
tului auto a minereului către Uzina „Victoria“ 
din Calan, ridicarea nivelului organizării mun
cii și folosirii utilajelor etc.

relor șl altor materiale tipărite în munca de 
agitație. Comitetul orășenesc de partid Craiova 
va organiza asemenea 
riență și între agitatorii 
construcții.

schimburi de expe- 
de pe șantierele de

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). Comitetul oră
șenesc de partid Craiova a organizat recent 
un schimb de experiență între agitatorii de la

ODORHEI. Din rîndurile 
riați ai Comitetului orășenesc de partid Odor- 
hei fac parte 26 membri de partid cu o bună 
pregătire politică și ideologică — muncitori e- 
vidențiați în întrecerea socialistă, tehnicieni și 
ingineri, profesori. Fiecare instructor nesala
riat răspunde de activitatea a 1—2 organizații

instructorilor nesala-

TIMIȘOARA. — Cursurile de calificare din 
uzina noastră sînt organizate pe speciali

tăți: lăcătuși, strungari, electricieni 
etc. Organizația U.T.M. a sprijinit 
conducerea administrativă ca tine
rii să fie repartizați la cursuri în 
mod diferențiat, după gradul de 
pregătire a fiecăruia. Totoda
tă, am cerut comitetului U.T.M. să

stea de vorbă cu fiecare din tinerii care ur
mează cureurile, să le arate îndatorirea lor 
de a se pregăti cu seriozitate.

Am îndrumat organizația U.T.M. să populari
zeze larg pe tinerii care obțin rezultate bune 
în producție, iar sindicatului i-am recomandat 
să organizeze schimburi de experiență în care 
muncitorii mai vîrstnici să împărtășească me
todele lor. Pe baza unui plan aprobat de co
mitetul de partid, în întreprindere se țin perio
dic conferințe cu caracter tehnic de către cei 
mai pregătiți ingineri și tehnicieni. (Pavel 
Gaîda, secretar al Comitetului de partid de 
la întreprinderea ,,Electromotor“-Timișoara).

Ne scriu corespondenții voluntari

re !
Sesiune tehnico-științifică 

în uzină

Pentru popularizarea experienței îna
intate, a unor propuneri interesante fă
cute de muncitori, a rezultatelor între
cerii socialiste, redactorii emisiunilor 
locale de la stația de amplificare a 
Combinatului chimic din Tîmăveni fo
losesc forme variate : radio-reportajul, 
interviul, buletinele de știri ș. a. Nu de 
mult, la rubrica „Despre evidențiații 
noștri“ au fost prezentate brigăzile evi
dențiate, din secțiile carbid, acid sul
furic, policlorură de vinii, conduse de 
Octavian Chinciușan, Aurel Blag, Au
rel Hancu, care au reușit să mărească 
productivitatea muncii, să obțină pro
duse de calitate superioară. Intr-un in
terviu „De vorbă cu faianțarii" ingine
rul Marina Crișan, maiștrii Ionică Pop, 
Iuliana Kovacs, muncitoarea Victoria 
Bucur au vorbit despre munca și preo
cuparea lor pentru îmbunătățirea plăci
lor de faianță.

O emisiune a fost dedicată muncito-

rilor Leontina Keresztes și Moisa Vodă, 
exemplu de modestie, hărnicie și pri
cepere, care au fost primiți în partid 
fără stagiul de candidat.

Zecile de vederi care sosesc pe a- 
dresa comitetului sindicatului de la cei 
peste 100 muncitori plecați să-și pe
treacă concediul de odihnă în stațiuni 
balneo-climaterice, sărbătorirea „vetera
nilor“, care după ani de muncă trec 
la o binemeritată odihnă, au oferit re
dactorilor subiecte de reportaje mult 
apreciate. La rubrica „Urzica la mi
crofon" sînt satirizați cei care lucrează 
superficial, care lipsesc nemotivat de la 
lucru etc. „Buletinele de știri" îi infor
mează pe muncitori asupra ultimelor re- 
zultatg obținute în întrecerea socialistă, 
le comunică noutățile tehnice, culturale 
și sportive.

ION HASAȘIU 
coresp. voluntar

TURDA (coresp. „Scînteii“). — La 
clubul uzinelor „Industria Sîrmii“ din 
Cimpia Turzii s-au desfășurat re
cent lucrările celei de-a 5-a se
siuni tehnico-științifice, organizată 
de comisia inginerilor și tehnicieni
lor de pe lingă comitetul sindicatu
lui. Sesiunea dezbate referate pri
vind aplicarea procedeelor tehnice 
în domeniul elaborării oțelului pen
tru rulmenți, utilizarea căptușelii 
monolitice din dolomită stabilizată 
la cuptoarele electrice cu arc, în
cărcarea prin sudură cu noi tipuri 
de electrozi fabricați în uzină, pa
tentarea în băi de săruri și băi de 
plumb și altele. La sesiune parti
cipă ingineri, 
evidențiați în 
și invitați de 
deri.

Conkrințc pc teme medicale
BRĂILA (coresp. „Scînteii“). — In 

fiecare lună, Comitetul de cultură și artă 
din orașul Brăila organizează cicluri de 
conferințe medicale. în prezent, la Pa
latul culturii din acest oraș are loc un 
ciclu de expuneri pe teme ca : „Trata
mentul în hipertensiunea arterială“, 
„Regimul de viață și alimentar în bolile 
de inimă“ etc.

CUNOȘTINȚE 
INTÎMPLÀTOÀRE

tehnicieni, muncitori 
întrecerea socialistă 
la diferite întreprin-

Viitori studenți, la cursul de pregătire în vederea concursului de admitere în învățămîntul superior organizat 
la Universitatea din București.

A cunoscut-o într-o seară 
la restaurantul „Rustica". 
Mare lucru n-ar fi putut 
spune despre ea. Știa că o 
cheamă Eugenia lancu. Era 
prezentabilă, veselă. A invi
tat-o la dans. A acceptat. Au 
dansat pe urmă toată seara, 
au stat de vorbă. S-au îm
prietenit. Avea toate calită
țile. Plus — ceva antecedente 
penale. 6 luni închisoare 
pentru furt.

Cînd faci cunoștințe întâm
plătoare, cînd accepți să te 
lași invitat sau invitată de 
cineva pe care nu-l cunoști, 
nu sînt excluse surprizele. 
Sînt cetățeni, bărbați și fe
mei, care au avut prilejul să 
regrete încrederea lor nejusti
ficată într-o cunoștință întâm
plătoare. Scump a plătit și 
partenerul Eugeniei lancu. 
Bilanțul l-a încheiat a doua 
zi. A constatat că i-au dispă
rut din casă diferite obiecte.

In fața instanței, amatoru
lui de cunoștințe întâmplă
toare i s-a oferit ocazia să 
completeze biografia priete
nei sale cu date mai cuprin
zătoare. A aflat de fișa de

Te mai răcorește....

I J I I

TIEAVTRIE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Bărbierul din Sevilla
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Parcul Herăstrău) : Femeia îndărătnic»
— (orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ (Grădina Boema) : Ca la revistă
— (orele 20.15).

antecedente penale. Altă fi
șă, cea de anchetă socială, 
mai adăuga că după executa
rea pedepsei, prezentabila 
lui prietenă n-a căutat să se 
încadreze într-o activitate co
rectă, continuînd să ducă o 
viață fără căpătîi.

Ispășind condamnarea de 
un an închisoare corecțională, 
pronunțată de Tribunalul ra
ional „Grivița Roșie", Euge
nia lancu va avea prilejul să 
mediteze la neplăcerile la 
care te expui cînd nu 
să trăiești din muncă 
tită.

Desigur, întîmplarea
feri prilej de meditație și 
prietenului ei de-o seară. Și, 
poate, și altora.

vrei 
eins-

va o-

CÎND SEMENI VÎNT...

In ziua aceea, grădina res
taurantului „Parcul 8 Mai' 
era plină de consumatori. At
mosfera a început să se în
cingă cînd și-au făcut apari
ția Ion Petrache și Nicolae 
Paler, două figuri bine cunos
cute în cartier. Din senin au 
început să se lege de come
seni. O parte s-au ridicat și 
au plecat. Alții au cerut con
ducerii restaurantului să facă

ordine. Amenințînd, bruscînd 
și adresînd cuvinte triviale 
consumatorilor, cei doi au 
stârnit un întreg scandal, care 
a culminat cu devastarea res
taurantului.

In fața instanței de jude
cată au fost evocate și 
alte isprăvi de-ale lor. Ion 
Petrache are la activ două 
condamnări, iar Nicolae Paler 
are și el una. In cazul de 
față, s-a ținut seama și de 
prejudiciile aduse avutului 
obștesc, și de faptul că cei 
doi sînt recidiviști.

Tribunalul raional „1 Mai" 
a condamnat pe Ion Petrache 
la trei ani închisoare corec
țională, iar pe Nicolae Paler 
la un an și șase luni închi
soare corecțională. Recursul 
lor a fost respins. Sentința a 
produs satisfacție printre ce
tățenii din cartier.

ÎN ZIG-ZAG

Abia plecat din stația 
Bucureștii Noi, autobuzul 
I.T.B. în cursă obișnuită 
spre Mogoșoaia a început să 
meargă alandala, dintr-o par
te într-alta a străzii. Alarmat 
la gîndul că s-a întâmplat 
ceva la motor un pasager a 
cerut șoferului să oprească la

postul de control. După o su
mară verificare, s-a constatat 
că motorul era în regulă. Nu 
era însă în regulă șoferul. Fă
cuse omul două scurte etape 
de „ajustare" la niște bufete. 
Rezultatul : concentrarea al
coolică în sînge crescuse la 
2,5«%o-

Ne-am obișnuit să vedem 
în șoferul care conduce un 
autobuz un om de răspunde
re, care are în grija sa nu nu
mai transportul în bune con
diții, ci și viața a zeci de pa
sageri. Cînd un șofer bea în 
timpul serviciului, se poate 
întâmpla să plătească cu via
ța, oameni fără nici o vină, 
pasagerii.

Dumitru Vasile — șoferul 
în cauză — nu era, dealtfel, 
la prima abatere. Intre alte 
condamnări, vreo cinci la nu
măr, făcuse și 1 an de închi
soare tot pentru o infracțiune 
la legea circulației.

Judecat de Tribunalul raio
nal „Grivița Roșie", a fost 
condamnat la 3 ani închisoare 
corecțională. Pedeapsă aspră, 
dar dacă ținem seama de in
teresele cetățenilor, cu totul 
îndreptățită.

V. SEBASTIAN

CINEMATOGRAFE : O moștenire eu 
bucluc : Patria (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), 
I.C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21 — 
grădină 20,30). Misterele Parisului — ci
nemascop: rulează la cinematografele Re
publica (8; 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,15), 
București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
23 August (10; 12,15; 14.30; 16,45; 19; 21,45), 
Ștefan cel Mare (8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20), G. Coșbuc (8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20), Stadionul Dinamo (orele 20,15), 
Arenele Libertății (orele 20,30), Grădina 
13 Septembrie (orele 21,30), patinoarul 23 
August (20,45). Clubul cavalerilor — 
cinemascop • rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
1 Mai (10; 12; 15,30; 18; 20,30), Arta (16; 
18; 20 — grădină 20,30). Estradă, estradă: 
rulează la cinematografele V. Alecsandri 
(15; 17; 19; 21), Sala Palatului R. P.
Romîne (orele 19,30 — seria de bilete 
770), Elena Pavel (10; 12; 15; 17, 19; 21 — 
grădină 20,30), Grivița (10; 12; 16; 18; 20), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30), Grădina Pro
gresul (orele 20,30), Stadionul Giuleștl 
(orele 20,30). Rocco șl frații săi — ambele 
serii : Tineretului (9; 12,30; 16; 19,30). Or
dinul Ana ; Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Gh. Doja (10; 12; 16,30; 18,30;
20.30) Cereomușki : Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), C-tin David (16; 
18,15; 20,30). Căpitanul Fracasse — cine
mascop : Lumina (10; 12; 14; ÎS; 18,15;
20.30) . Program special pentru copii la
orele 10 Ia cinematograful 13 Septem
brie. Adorabile și mincinoase : 13 Sep
tembrie (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Moșilor (15; 17,15; 19,30 — grădină 20,30). 
Program de filme documentare rulează 
de la orele 10 pînă la orele 21 în conti
nuare la cinematograful Timpuri Noi. 
Misterul celor doi domni „N“ : rulează 
la cinematograful Maxim Gorki (16,15; 
18,30; 20,45). Pe urmele bandei : Giulești 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Unirea (16; 18
— grădină 20,30), Olga Banele (15; 17; 19
— grădină 20.30). Doctor în filozofie :
înfrățirea între popoare (16; 18,15; 20,30). 
Alex. Sahla (10; 12; 16,30; 18,30), Liber
tății (10) 12; 14; 16,30; 18,30 — grădină
20,30). Omul cu două fețe : Cultural (16; 
18; 20). O viață : rulează în continuare 
de la orele 9,30 pînă la orele 21 la cine
matograful Alex. Popov. Dracul și cele 
10 porunci — cinemascop : 8 Martie (15; 
17,30; 20 — grădină 20,30). Avîntul tine
reții — cinemascop : V. Roaită (10,15; 
12; 15; 17; 19). Tăunul : Flacăra (16; 18,15; 
20,30). Descoperirea lui Julian Böll : ru
lează la cinematografele T. Vladimirescu 
(16; 18; 20), Iile Pintilie (16; 18; 20). Tu 
ești minunată : Miorița (9; 11,15, 13,30; 
16; 18,30; 21), Volga (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grădina Alex. Sahia (orele 
20,15). Pompierul atomic : Munca (16; 
18,15; 20,30), Grădina 23 August (orele 
21). Noua prietenă a tatii : Popular (16; 
18,15; 20,30), M. Emlnescu (16; 18,15; 20,30). 
Noaptea pe autostradă : 16 Februarie
(16; 18; 20). Colegii : Luceafărul (15; 17.15; 
19,30 — grădină 20,30), Drumul Serii (16; 
18; 20). Legea e lege : rulează la cine
matograful G. Bacovia (15,30; 18; 20,15). 
Tintin și misterul „Lînei de aur" : 30 
Decembrie (15; 17; 19; 21). Camelia :
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19; 21). Lumină de Iulie : rulează 
la cinematograful B. Delavrancea (16; 
18,15; 20,15) Bătrînul șl marea : rulează 
la grădina V. Roaită (orele 20,30). Revista 
de la miezul nopții — cinemascop : Gră
dina T. Vladimirescu (orele 20,30), Salut 
viața ! : rulează ia grădina Ilie Pintilie 
(orele 20,30).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

instabilă, cu cer variabil, mai mult noros 
în jumătatea de nord a țării. Au căzut 
averse locale însoțite de descărcări elec
trice în cea mai mare parte a țării, ex- 
ceptînd Dobrogea. vîntul a suflat slab cu 
intensificări locale și temporare, pre- 
dominînd din sectcuul sudic în sud-estuj 
țării și din nord în vest. Temperatura ae
rului la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 31 grade la Buzău și 15 grade la 
Hunedoara.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 11 
și 13 iulie. In țară : Vreme călduroasă, 
cu cer variabil. După-amiezele vor că
dea ploi sub formă de averse. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura mai întîl 
staționară, apoi în ușoară creștere.

In București și pe litoral : Vreme căl
duroasă cu cer variabil. După-amiezele 
cerul devine favorabil ploilor sub formă 
de averse. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura staționară la început, apoi 
în ușoară creștere.

rolei mucn im formarea
TUTORILOR SPECIALIȘTI

Trăim într-o epocă în care mate
matica pătrunde în numeroase sec
toare ale științei, tehnicii, economiei 
și culturii, afirmîndu-se ca un fac
tor esențial al dezvoltării lor ac
tuale și viitoare și dezvăluindu-și 
prezența sau cel puțin posibilitatea 
apariției în cele mai neașteptate 
domenii ale cunoștințelor omenești. 
Rînd pe rînd, diversele științe fac 
apel la metodele și instrumentele de 
cercetare matematice, dînd în 
schimb uneori un impuls considera
bil dezvoltării unor teorii matema
tice dintre cele mai abstracte. Este 
aproape banal să subliniem azi ro
lul matematicii în dezvoltarea fizi
cii în toate sectoarele sale, precum 
și perspectivele pe care problemele 
acestei științe le-au deschis cerce
tării matematice. împreună cu me
canica și astronomia, fizica a con
stituit domeniul clasic de conexiune 
a matematicii cu celelalte științe și 
apoi cu tehnica.

O barieră care limita, uneori su
părător, posibilitățile practice de a- 
plicare a metodelor matematice în 
studiu] fenomenelor complexe și în 
probleme ale tehnicii sau ale eco
nomiei era numărul mare de calcu
le efective, care făceau ca rezolva
rea diverselor probleme să necesite 
munci peste puterile omenești, lip
site de perspective directe de cer
cetare. dar indispensabile Introdu
cerea mașinilor electronice de cal
cul a sfărîmat însă această barieră 
și a deschis matematicii drumuri 
noi Se poate spune că folosirea a- 
cestor mașini a revoluționat mate
matica modernă. îndreptînd atenția 
și posibilitățile creatoare ale unui 
mare număr de matematicieni spre 
domenii cu totul noi,

DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI, 
ECONOMIEI ȘI CULTURII 

APELEAZĂ LA MATEMATICA
In socialism, matematica este un 

factor important al construcției noii 
societăți. înarmat cu cunoștințe de 
un înalt nivel științific de speciali
tate, la curent cu cele mal moderne 
și mai fecunde realizări ale mate
maticii, matematicianul are în fața 
sa un cîmp de activitate extrem de 
variat și practic nemărginit. Pen- 

Acad. N. TEODORESCU 
decanul Facultății de matematică- 

mecanică a Universității 
din București

tru a da o imagine sumară a nece
sităților de specialiști matematicieni 
în alte domenii decît cercetarea 
strict matematică este suficient să 
enumerăm cîteva sectoare ale ști
inței, tehnicii, economiei și culturii 
care fac ape] la metodele matema
tice. ,

Automatizarea, care constituie 
una dintre cuceririle cele mai im
portante ale tehnicii actuale, folo
sește matematica pe scară foarte 
largă. Teorii cu un înalt grad de 
abstracție intervin substanțial în re
glarea și telecomanda sistemelor 
automate complexe Cibernetica, în 
general, poate fi socotită ca o teo
rie matematizată, prezentînd cele 
mai variate forme și aplicații. Fizi
ca nucleară și tehnica rachetelor 
cosmice și a sateliților artificiali 
constituie două domenii majore în 
care rolul matematicii este esențial. 
Chimia fizică, biologia, medicina ape
lează tot mai mult la metodele ma
tematice. Statistica matematică își 
aduce contribuția indispensabilă în 
studiul eficacității medicamentelor, 
în agrotehnică, zootehnie, în studie
rea proceselor de ereditate etc. In 
economie, metodele statisticii mate
matice și ale teoriei probabilităților 
cunosc o aplicare din ce în ce mai 
mare în conducerea planificată a 
economiei naționale, urmărirea rit
mului de dezvoltare a diferitelor ei 
ramuri ; programarea lineară își gă
sește largi aplicații în economie — 
de exemplu, la elaborarea planurilor 
de transport, repartizarea mijloace
lor de mecanizare, repartizarea op
timă a resurselor de muncă etc. 
Chiar și în lingvistică se folosesc 
metodele matematice de analiză a 
structurii limbii, conducînd între al
tele la traducerile automate.

Din această succintă trecere în 
revistă a cîtorva sectoare în care 
matematica își aduce o contribuție 
indiscutabil esențială rezultă necesi
tatea formării, pe un plan vast, de 
specialiști cu o pregătire matemati

că solidă și de înalt nivel. Aceștia 
trebuie să fie de două categorii : 
din prima fac parte specialiștii din 
domeniile respective — ingineri, fi
zicieni, chimiști, astronomi, econo
miști, biologi, medici, lingviști etc, 
iar din a doua — matematicienii în
șiși chemați să-și exercite profesiu
nea în acele domenii în care mate
matica intervine în sprijinul dez
voltării învățămîntului, activității 
de cercetare, de formare de cadre 
sau de aplicație în practică. Astfel 
pusă, problema pregătirii matemati
ce a specialiștilor devine extrem de 
complexă și necesită o cercetare a- 
tentă pentru a fi rezolvată în an
samblu.

și cgHințe& șrteg/xsutui științei și tehnicii

Unde trebuie să înceapă această 
pregătire, unde trebuie continuată, 
unde trebuie să fie desăvîrșită ? Ea 
trebuie să înceapă în învățămîntul 
mediu, care are rolul de a stimula 
aptitudinile științifice, înclinațiile 
spre matematică, fizică, mecanică 
ale elevilor și de a le asigura o 
bună pregătire inițială. Pentru a- 
ceasta este nevoie de profesori de 
matematică înarmați cu cunoștințe 
profunde și cu dragoste de profesiu
nea lor, conștienți de misiunea de a 
pune bazele pregătirii viitoarelor 
cadre de specialiști. învățămîntului 
superior universitar și tehnic îi re
vine sarcina de a continua pregăti
rea matematică dată de școala me
die, ridieînd-o la nivelul cerințelor 
actuale. Această sarcină depășește 
cadrul facultăților de matematică și 
fizică. Ea privește institutele tehni
ce, precum și unele dintre facultă
țile universităților, ca cele de fizică, 
chimie, geologie-geografie, biologie 
și chiar filologie. Desăvîrșirea pre
gătirii trebuie să aibă loc pe de o 
parte în instituțiile de specialitate 
în care aceste cadre își vor desfă
șura activitatea, pe de altă parte în 

institutele de cercetare pentru acei 
care vor deveni cercetători.

De aceea consider indispensabile 
adaptarea și dezvoltarea învățămîn
tului matematicii, conform cu cerin
țele actuale, în institutele tehnice și 
în toate facultățile în care pregăti
rea absolvenților necesită studiul 
matematicii. De exemplu, în fa
cultățile de mecanică, de electroni
că, de construcții, ar trebui apro
fundate teoria ecuațiilor diferen
țiale și cu derivate parțiale, în spe
cial studiul problemelor la limită și 
al metodelor numerice, al funcțiilor 
speciale, metodelor operaționale etc. 
In toate facultățile tehnice, meto
dele teoriei probabilităților, ale sta
tisticii matematice, programarea li
neară merită o mai mare atenție. 
Pentru a se ajunge la programe a- 
nalitice corespunzătoare cerințelor 
actuale și de perspectivă, socotesc 
că este necesară întărirea colaboră
rii catedrelor de profil cu matema
ticienii în vederea alegerii judicioa
se a capitolelor diferitelor discipli
ne ce trebuie dezvoltate. S-ar putea 

realiza astfel programe de cursuri 
mai corespunzătoare specificului fa
cultăților respective chiar și pentru 
facultățile de geologie, geografie, 
biologie, medicină, farmacie sau fi
lologie. Este necesar să se exami
neze fără prejudecăți și privind în 
viitor problema includerii în planu
rile de învățămînt ale institutelor 
tehnice și ale unora dintre facul
tățile universității a unor cursuri de 
matematici adaptate cerințelor spe
cifice diferitelor sectoare ale știin
ței, tehnicii, economiei și culturii.

CADRE DE PROFESORI 
PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL 

MEDIU

O deosebită importanță prezintă 
învățămîntul mediu, care are nevoie 
de un număr mare de profesori de 
matematică bine pregătiți. Se pune 
uneori întrebarea dacă viitorilor pro
fesori de învățămînt mediu trebuie 
sau nu să li se asigure aceeași pre
gătire, la un înalt nivel, ca și viito
rilor cercetători și specialiști ma
tematicieni sau mécanicien!. Se 

invocă în provocarea acestei discu
ții faptul că ei vor preda exclusiv 
matematici elementare, și nu teorii 
înalte, care le-ar fi în acest caz 
inutile. Este curios că aceste temeri, 
în fața necesității de a ține 
pe viitorii profesori de învăță
mînt mediu în pas cu știința, 
nu se exprimă decît în privința ma
tematicii. Nimeni nu ar putea con
cepe ca un profesor de fizică să nu 
știe ce este energia nucleară, sub 
pretextul că necesită cunoștințe teo
retice prea înalte și că nu se predă 
elevilor decît sumar. Dar să nu ui
tăm că și predarea matematicilor 
elementare s-a schimbat și se 
schimbă continuu. După părerea 
mea, pregătirea viitorilor profesori 
de învățămînt mediu trebuie să fie 
completă și realizată la nivelul exi
gențelor actuale ale științei. Mai 
mult, ea trebuie reîmprospătată și 
readusă la zi din timp în timp, ca 
o obligație profesională. Mă gîndesc 
la noțiuni de teoria mulțimilor, de 
algebră lineară, de calculul proba
bilităților etc pe care învățămîntul 

mediu este obligat de necesități să 
le introducă azi în programe. Mai 
ales că în prezent înțelegerea mate
maticii elementare este mult ușurată 
prin folosirea unor noțiuni abstrac
te, care înspăimîntau generațiile de 
acum 50—100 de ani. Iată de ce 
trebuie să privim și învățămîntul 
matematic cu ochi îndreptați spre 
viitor, spre mîine chiar, nu spre 
trecut, nici măcar spre ziua de ieri.

Un profesor nu este un imi
tator al maeștrilor săi, o mașină 
de debitat lecții, ci un propovă
duitor luminat și bine înarmat 
al științei și culturii. El trebuie să 
poată alege și perfecționa singur 
calea spre mințile și sufletele ele
vilor, să poată merge el însuși în 
pas cu știința.

Trecerea la învățămîntul de cul
tură generală de 12 ani, dezvolta
rea continuă a rețelei de școli me
dii necesită un mare număr de 
cadre didactice. Universităților le 
revine sarcina de a pregăti în pri
mul rînd cadre didactice pentru 
învățămîntul mediu și, în măsura 
necesităților, specialiști pentru ne
voile economiei, științei, învățămîn- 

tului superior șl ale altor sectoare 
alè culturii. In raport cu necesi
tatea satisfacerii acestor cerințe 
cred că ar trebui să fie revă
zute și îmbunătățite actualele pla
nuri de învățămînt ale unor fa
cultăți. Experiența din ultimii ani 
arată că menținerea unui număr 
prea mare de secții în cadrul facul
tăților de matematică îngreunează 
procesul de formare a profesorilor 
pentru școlile medii. De aceea con
sider oportun să se inițieze, cu spri
jinul direcției generale de resort din 
Ministerul învățămîntului, o analiză 
critică a actualelor planuri ale fa
cultății de matematică-mecanică spre 
a se putea lua măsuri eficiente de 
lărgire a profilului pregătirii viito
rilor absolvenți. Odată cu aceasta 
este necesar să se asigure o mai ac
tivă participare a cadrelor didactice 
cu înaltă pregătire în domeniul ma
tematicii la întreaga muncă de for
mare de profesori pentru învăță
mîntul mediu.

PROGRAMELE — ADAPTATE
LA CERINȚELE ACTUALE

în ce privește pregătirea mate
maticienilor pentru cercetare, cît 
și pentru utilizarea lor în economie 
ca specialiști, facultățile de mate
matică și mecanică și-au îmbună
tățit încă de acum doi ani pla
nurile de învățămînt, ținînd sea
ma de documentele Congresului 
al Ill-lea al P.M.R., care au trasat 
matematicii sarcini importante. A- 
dîncindu-se specializarea în diverse 
sectoare ale matematicii, s-a pus 
un accent deosebit pe profilarea și 
orientarea din ce în ce mai puter
nică spre acele ramuri care urmă
resc aplicațiile în tehnică și eco
nomie, bine înțeles la un nivel înalt, 
corespunzător stadiului actual al 
științei mondiale. îmbunătățirea 
planurilor de învățămînt a fost 
urmată de perfecționarea progra
melor analitice în vederea armoni
zării și coordonării diverselor 
cursuri, urmărindu-se pe de o parte 
asigurarea unei culturi științifice 
corespunzătoare cerințelor actuale, 
pe de altă parte evitarea parale
lismelor.

Sistemul cursurilor speciale la 
alegere sau obligatorii care se pre
dau în secțiile de specializare în- 
cepînd din anul IV de studii, per
mite abordarea oricărui capitol so
cotit important și de mare actuali
tate în diversele sectoare ale mate
maticii, mecanicii și aplicațiile lor. 
Pentru a ilustra rapiditatea de 
adaptare și de justă orientare a 

școlii noastre matematice amintesc 
că teoria algebrică a mecanismelor 
automate a fost dezvoltată la noi 
printre primele țări din lume. De 
asemenea, școala noastră de teoria 
probabilităților și statistică mate
matică ocupă un loc de seamă prin 
noutatea și valoarea lucrărilor sale.

Totodată, trebuie arătat că în 
această privință subsistă încă lip
suri, unele datorite chiar modifică
rilor frecvente ale structurii planu
rilor de învățămînt. Astfel, consider 
că este necesar să fie îmbunătățit în
vățămîntul în secțiile de astronomie 
și mecanică, găsindu-se orientarea 
cea mai justă care să țină seama de 
marile probleme actuale ale acestor 
științe, de dezvoltarea laturilor lor 
aplicative. De exemplu, cursul de 
mecanică teoretică necesită o res
tructurare în vederea echilibrării 
diverselor capitole, introducerii u- 
nor capitole noi și reducerii altora 
mai vechi la proporții corespunză
toare. Cursul de astronomie genera
lă pentru toate secțiile este necesar 
să capete un aspect mai matematic, 
avînd în vedere că specializarea se 
face în secția de astronomie. în 
schimb, cursurile de specialitate ale 
acestei secții ar trebui să scoată în 
evidență mai hotărît caracterul fi
zic al astronomiei, conform cu ce
rințele actuale ale dezvoltării ei.

Cursul de fizică generală pentru 
matematicieni și mecanicieni trebuie 
prezentat cu mijloace teoretice ma
tematice mai sigure și mai actuale, 
fără a se neglija latura experimen
tală. Cursul de istoria matematicii, 
care cuprinde numai o parte din 
evoluția matematicii, ar trebui să fie 
completat, prezentat în lumina filo
zofiei marxist-leniniste și publicat 
neîntîrziat.

Consider că este necesar să se 
pună un accent mai hotărît pe apli
cațiile matematicii în economie. A- 
ceasta nu înseamnă însă neglijarea 
dezvoltării domeniilor teoretice fun
damentale.

Societatea socialistă asigură un 
mare avînt dezvoltării științei, sti- 
mulînd-o cu toate mijloacele minu
nate de care dispune, dîndu-i un 
rol pe prim plan în viața socială și 
considerînd cuceririle științifice ca 
o condiție esențială în mersul spre 
țelurile cele mai înalte ale omenirii. 
Ridicînd rolul matematicii în forma
rea de specialiști și coordonînd cu 
pricepere colaborarea diverselor sec
toare de activitate, putem prevedea 
cu certitudine realizări tot rnai im
portante pe linia asigurării de noi 
cadre cu pregătire superioară pentru 
știința^ tehnica, economia și cultura 
noastră socialistă în continuă dez
voltare.
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Exploatarea forestieră Bîlta, regiunea Oltenia. La rampa de încărcare a buștenilor (Foto : Agerpres)

Marți a sosit în Capitală o dele
gație parlamentară din Columbia 
condusă de dr. Jose Ancizar Lopez, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor din Columbia, care va face o vi
zită în țara noastră la invitația Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Ro
mi ne.

Din delegație fac parte deputății 
și senatorii dr. Mario Barberi, Ciro 
Alfonso Rios Nieto, dr. Maria Eu-

genia de Morero, Ramon Enrique 
Ruedo Riberos, Guilermo Fernan
dez Luna, Jaime Laserna Pinson, dr. 
Julio Barberi Zamorano și dr. Do
nato Duque Palatino.

La sosirea pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de deputați ai Marii Adunări Națio
nale.

Un grup de copii a oferit oaspeți
lor buchete de flori. (Agerpres)

Primirea delegației de către președintele 
Marii Adunări Nationale

Președintele Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, Ștefan Voitec, 
a primit marți, la Palatul Marii A- 
dunări Naționale, delegația parla
mentară columbiană, alcătuită din 
deputați și senatori, condusă de dr. 
Jose Ancizar Lopez, 
Camerei Reprezentanților din Co
lumbia.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte deputății acad. Șt. S. Ni
colau, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, prof. Manea Mănes- 
cu, președintele Comisiei economico- 
financiare, acad. Geo Bogza, pre
ședintele Comisiei de politică exter-

nă, acad. Traian lonașcu, președin
tele Comisiei juridice, Petre Dră- 
goescu, Stanciu Stoian, funcționari 
superiori ai Marii Adunări Națio
nale.

Președintele Marii Adunări Națio- 
președintele nale, Ștefan Voitec, a adresat oaspe

ților un călduros salut de bun ve
nit, la care a răspuns conducătorul 
delegației columbiene, dr. Jose \An- 
cizar Lopez.

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației U.T.C.L., condusă de 
Piotr Reșetov, președintele comite
tului organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S., în seara zilei de 9 iulie, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
Republica Populară Romînă, I. K. 
Jegalin, a oferit un cocteil la sediul 
Ambasadei. Au participat tov. Vir
gil Trofin, prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor, membri ai biroului, acti
viști ai C.C. al U.T.M., ai comitetu
lui orășenesc și ai comitetului re
gional al U.T.M. București.

SCÎNTEIÂ

Consfătuire interregională 
privind cultivarea 

plantelor de nutreț
CLUJ (coresp. „Scânteii“). Luni ?i 

marți s-a desfășurat In sala mare 
a Sfatului popular regional Cluj 
consfătuirea interregională privind 
cultivarea plantelor de nutrej, orga
nizată de Consiliul Superior al A- 
griculturii, împreună cu Consiliul 
agricol regional Cluj.

La consfătuire au participat ingi
neri agronomi, zootehniști și medici 
veterinari, specialiști de la consi
liile agricole regionale și raionale, 
stațiuni agricole experimentale 
din unitățile agricole socialiste 
mai multe

In prima 
prezentate 
extinderea 
furajere de mare productivitate, a- 
grotehnica acestor culturi, eficiența 
lor economică și a conveierului ver
de. In cea de-a doua zi, partici
pant» la consfătuire au vizitat pă
șunile, tinetele și sectorul zootehnic 
al G.A.S. din comuna Mihai 
teazu, raionul Turda.

și 
din

regiuni ale țarii, 
zi a consfătuirii au 
referate în legătură cu 
în cultură a plantelor

SPORT

lost

VI-

In citeva rinduri
Penultimul act al tradiționalei competi

ții fotbalistice dotate cu „Cupa R.P. Ro
mîne“ va avea loc astăzi pe stadioanele 
din Constanța și Ploiești. La Constanța 
se vor întîlni echipele Steaua și Petrolul, 
iar la Ploiești formațiile C.S.M.S.-Iași și 
Siderurgistul Galați. Ambele partide în
cep la orele 17,30.

Repriza a doua a meciului de Ia Con
stanța va fi transmisă la radio, pe pro
gramul I, cu începere de la ora 18,30.

Marți a început în Capitală, pe tere
nurile Progresul (str. dr. Staicovici), tur
neul internațional masculin de tenis, Ia 
care participă selecționatele R. P. Polone, 
R. D. Germane și R. P. Romîne (două 
formații). Iată rezultatele înregistrate în 
prima zi cînd s-au disputat cite două 
probe de simplu și proba de dublu : R. D. 
Germană — R. P. Polonă (2—1) : Rauten
berg —- Szukiewicz 6—2 ; 6—4 ; Radzio 
— Stahlberg 6—3, 6—4 ; Rautenberg, 
Stahlberg — Radzio, Szukiewicz 4—6, 
6—1, 6—2, 6—4 ; R. P. Romînă II — R.P. 
Romînă I (2—1) : Boaghe — Bardan 6—0, 
6—4 ;
6—3 I

Popovici — Mărmureanu 6—-3,
Țiriac, Mărmureanu — Boaghe 

Dron 6—3, 6—2, 6—2. Tînărul jucător
Boaghe a produs o mare surpriză învin- 
gînd detașat pe Barda® din prima noas
tră reprezentativă. Turneul continuă as
tăzi cu desfășurarea probelor de simplu 
între aceleași echipe.

ATLETISM. Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la Cambrai, atletul 
francez Michel a stabilit un nou re
cord al țării sale în proba de o milă cu 
timpul de 3’58”2/10. Vechiul record era ds 
3’59’8/10.

Declarația ministrului comerțului exterior al Italiei
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TELEGRAME EXTERNE
C. A. E. R. î Ședința Comisiei
Permanente pentru standardizare
BERLIN 9 (Agerpres). — între 1 

și 5 iulie la Berlin a avut loc cea 
de-a IV-a ședință a Comisiei Per
manente C.A.E.R. pentru standardi
zare.

La ședința comisiei au luat parte 
delegații din partea R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare și U.R.S.S. La această șe
dință a comisiei au fost de față în 
calitate de observatori reprezentanți 
din partea R. D. Vietnam, R. P. D. 
Coreene și Republicii Cuba.

Comisia a aprobat o serie de re
comandări de standardizare în do
meniul turnătoriei, tehnicii sudurii 
și a minereului de fier și a discutat 
unele probleme legate de coordona
rea muncii de standardizare a or
ganelor Ç.A.E.R.

Lucrările comisiei s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie fră
țească și cordialitate.

Festivalul cinematografic 
de la Moscova

MOSCOVA 9 (Agerpres). — în 
cadrul celui de-al III-lea Festival 
internațional al filmului de la Mos
cova, la 9 iulie au fost prezentate 
filmele „Douăsprezece scaune“ 
(Cuba), o interesantă transpunere pe 
ecran a aventurilor unui emigrant 
Cuban în căutarea unei comori as
cunse într-un scaun, „Cercul conju
gal“ (India), care a atras atenția ju
riului prin mesajul său uman, și 
„Saladin“ (R.A.U.), despre cruciada 
condusă de Richard Inimă de Leu și 
despre lupta arabilor în frunte cu 
sultanul Saladin.

★
Seara, membrii delegației parla

mentare din Columbia au asistat la 
un spectacol al Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne.

(Agerpres)

In Mongolia se desfășoară în 
prezent lucrări de valorificare a 
noi terenuri pentru pășuni. Se pre
vede ca în următorii 10 ani să fie 
alimentate cu apă 135 milioane ha 
de pășuni. Numai în 1963, pentru 
lucrările de alimentare cu apă a 
pășunilor vor fi alocați 18 mili
oane tugrici — cu 7 milioane mai 
mult decît în anul precedent, iar 
suprafața pășunilor valorificate 
va fi de peste 4 milioane ha.

★

In regiunile lipsite de apă ale 
țării, anul acesta vor fi construite 
aproximativ 1 200 puțuri de mină, 
iar alte 900 puțuri de mină vor 
fi reconstruite.

★

După cum anunță agenția Mon- 
țame, anul acesta volumul lucră
rilor de cercetări geologice va 
depăși cu 42 la sută volumul de 
lucrări destinate descoperirii de 
minereuri, efectuate în Mongolia 
în cursul anului 1962.

Anul trecut, teritoriul Mongo

străbătut de aproapeliei a fost
40 echipe de geologi, a căror 
muncă s-a 
rezultate :
țării au fost descoperite zăcă
minte de cupru, iar în aimacurile 
(regiunile) Selenghin și Baian- 
hongor —- zăcăminte aurifere. Au 
fost descoperite, de asemenea, 
importante zăcăminte de bauxită, 
huilă, cristal de stîncă și fumu- 
riu etc.

soldat cu importante 
în multe regiuni ale

★

Pe măsura dezvoltării continue 
a economiei R. P. Mongole crește 
nivelul de trai al oamenilor mun
cii și puterea lor de cumpărare. 
Anul trecut, volumul circulației 
mărfurilor în comerțul cu amă
nuntul a crescut cu 3,5 la suta 
față de anul precedent. Populația 
R. P. Mongole a cumpărat și con
sumat cu 11,7 la sută mai multă 
făină, cu 10,1 la sută mai mult za
hăr. O mare amploare a căpătat 
în ultimii ani și desfacerea arti
colelor de îmbrăcăminte, încălță
minte, a aparatelor de radio etc.

★ ’★

Cu prilejul celei de-a 42-a ani
versări a Revoluției Populare Mon
gole, marți seara a fost prezentat in 
sala cinematografului „Vasile Aiec- 
sandri“ din Capitală filmul „Unul 
din cei mulți“.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
funcționari superiori ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, ai 
Camerei de Comerț a R. P. Romîne, 
ai I.R.R.C.S., oameni de artă și cul
tură, ziariști.

Au fost de față E. Niamaa, atașat 
comercial al R. P. Mongole în R. P. 
Romînă, șefii unor misiuni diploma
tice acreditați în R. P. Romînă și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Filmul — producție a studiourilor 
cinematografice din Republica Popu
lară Mongolă — redă aspecte din 
viața și lupta poporului mongol 
pentru dobîndirea libertății.

(Agerpres)

Cuvîntarea lui Waldeck Rochet 
despre problemele agriculturii franceze

Contcrințâ interparlamentară
la Rabat

Sosirea unui grup 
de industriași francezi 
în timpul vizitei sale în Franța, 

ministrul metalurgiei și construc
țiilor de mașini, Constantin Tuzu, a 
invitat conducerea grupului indus
trial Schneider să viziteze țara noas
tră. Răspunzînd acestei invitații, luni 
seara a sosit în Capitală doamna 
Charles Schneider, proprietara 
grupului industrial Schneider, înso
țită de directorii generali, inginerii 
F. J. Boulin de la Uzinele Creusot 
și L. Lacagne de la Uzinele Cham
pagne.

La sosirea pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Con
stantin Tuzu, ministrul metalurgiei 
și construcțiilor de mașini, Ion Ma
rinescu, șef al Departamentului si
derurgie din M.M.C.M., și Vasile Ale- 
xandrescu, adjunct al ministrului 
metalurgiei și construcțiilor de ma
șini, Dionisie Ionescu, șeful Ceremo
nialului de Stat.

A fost de față M. 
zentantul grupului 
București.

certitudinea 
deschise la ; 
o sporire a 
două țări.

Balzon, repre- 
Schneider la 

(Agerpres)

Prof. dr. Jüan Vallega, directorul 
Diviziunii producției vegetale și pro
tecției plantelor din Organizația 
pentru alimentație și agricultură 
(F.A.O.) a O.N.U., a făcut marți di
mineața, împreună cu soția, o vizită 
la Comitetul național al R. P. Romî
ne pentru F.A.O. Oaspeții au fost 
primiți de Eugen Alexe, președinte
le Comitetului național al R. P. Ro
mîne pentru F.A.O., de membri ai 
comitetului, conducători ai institute
lor de cercetări și învățămînt agri
col superior și de reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe.

S-au discutat probleme privind 
dezvoltarea agriculturii țării noas
tre, organizarea învățămîntultii a- 
gricol, diferite rezultate în domeniul 
cercetărilor agricole.

Prof. dr. Vallega a fost ; 
oaspetele Institutului central 
cercetări agriçole, al Institutului 
gronomic „Nicolae Bălcescu“ și 
făcut o vizită prin Capitală.

(Agerpres)

dezvoltare a economiei ro- 
— a spus oaspetele — 

apariția unei noi ten- 
intensificare a schimburi- 

servicii.

apoi 
de 

L a- 
L a

Ministrul comerțului exterior al 
Italiei, senatorul Giuseppe Tra- 
bucchi, s-a întîlnit înainte de ple
care cu un redactor al Agenției ro- 
mîne de presă „Agerpres“, căruia i-a 
făcut o scurtă declarație.

Relevînd perspectivele de intensi
ficare a comerțului romîno-italian, 
oaspetele și-a exprimat, 
că, datorită expoziției . 
București, se va realiza 
schimburilor între cele
Ministrul comerțului exterior al Ita
liei și-a exprimat în continuare sa
tisfacția că Romînia trece printr-o 
perioadă de amplă dezvoltare, în 
special din punct de vedere indus
trial, dar, de asemenea, și agricol. O 
astfel de 
mînești 
duce la 
dințe de
lor reciproce de bunuri și 
Pe de altă parte, după cum am afir
mat și în convorbirile pe care le-am 
avut, noi sintern foarte convinși de 
necesitatea relațiilor de colaborare 
tehnică.

Oaspetele și-a împărtășit apoi im
presiile despre vizitele pe care le-a 
făcut. Fabrica de tractoare din Bra
șov mi-a făcut impresia unei unități 
importante — a spus el.

în ceea ce privește gospodăria a- 
gricolă de stat vizitată, mi-am dat

seama de orientarea sa și am înțe
les ce directive se dău acestei uni
tăți, directive care pe viitor vor pù- 
tea da indiscutabil rezultate încă și 
mai bune decît cele actuale.

Capitala dv. nu am çunoscut-o în 
trecut, însă tovarășii mei de călăto
rie spun că o găsesc mai mare și mai 
dezvoltată decît și-ar fi putut în
chipui. în ce mă privește, am vizi
tat și m-am interesat foarte mult de 
cartierele noi, întrucît prin aceasta 
mi-am putut forma o impresie des
pre dezvoltarea acestui oraș frumos 
și modern, bine utilat și îngrijit.

în încheierea declarației sale, mi
nistrul comerțului exterior al Italiei 
a spus : Consider în mod indiscuta
bil că am pus bazele unor convor
biri mai îndelungate și cu un carac
ter mai de specialitate, pe care vor 
trebui să le poarte reprezentanții 
noștri la București și ai dv. la Roma, 
întrucît tranzacțiile mai întîi se con
cep, apoi se creează bazele și abia 
după aceea se elaborează.

PARIS 9 (Agerpres). — în cadrul 
unui mare miting care a avut loc la 
Feugarolles (Departamentul Lot-et- 
Garonne) și la care au participat 
peste 10 000 de persoane, în special 
mici producători agricoli, a luat cu- 
vîntul Waldeck Rochet, secretar ge
neral adjunct al Partidului Comunist 
Francez, care a subliniat existența 
unei crize agricole în Franța. „La 
baza crizei agricole din țară, a spus 
vorbitorul, se află în primul rînd 
politica agricolă dusă de guvernul 
Franței, care contribuie la reducerea 
desfacerii mărfurilor agricole prin 
restrîngerea puterii de cumpărare a 
maselor largi. în afară de aceasta, 
nu numai că guvernul nu a luat nici 
o dispoziție pentru a asigura inte
resele agricultorilor francezi, ci. 
dimpotrivă, favorizează importurile 
masive nelimitate din străinătate“, 
în legătură cu aceasta, Waldeck Ro
chet a atras atenția asupra faptului 
că participarea Franței la Piața co
mună atrage după sine agravarea 
concurenței pe care o întîmpină 
produsele franceze, nu numai pe pie
țele de export, ci chiar și în țară. 
„Intrarea în Franța a produselor a- 
gricole provenite din Italia și din 
Olanda a crescut simțitor, și volumul

global al importurilor de fructe și 
de legume din țările Pieței comune 
în ultimii ani reprezintă mai mult 
decît dublul volumului exporturilor 
franceze în aceste țări. Faptele în
seși, a subliniat Waldeck Rochet, 
arată așadar că Piața comună este 
o înșelătorie și pentru țărani“.

în încheierea cuvîntării sale, Wal
deck Rochet a amintit propunerile 
concrete de ajutor pentru agriculto
rii mici și mijlocii cuprinse în„ pro
gramul Partidului Comunist Fran
cez în problemele agriculturii și a 
îndemnat pe țărani „să-și unească 
lupta cu aceea dusă de clasa mun
citoare, deoarece în aceasta constă 
chezășia succesului“.

RABAT 9 (Agerpres). — Comitetul 
pentru colaborare interparlamenta
ră a anunțat că între 11 și 13 iulie 
în capitala Marocului va avea loc o 
conferință interparlamentară la care 
vor participa aproximativ 100 de 
personalități politice din Eurcna și 
din întreaga Africă.

Tema conferinței, organizată sub 
auspiciile comitetului, va fi : „Pro
blema relațiilor în cadrul schimbu
rilor comerciale internaționale și 
dezvoltarea economică“.

Pînă acum au mai avut loc două 
conferințe similare : la Cannes 
(Franța) în anul 1959 și Ia Bari (Ita
lia) în 1961.

COPII! POT SAU NU SĂ APARĂ

PE SCENĂ 1

Cum se asigură asistența tehnică
în schimburile II

(Urmare din pag. I-a)

luate este îndeplinirea și depășirea 
lună de lună a tuturor indicatorilor 
de plan; un progres vizibil a fost 
făcut la productivitatea muncii, sar
cina de creștere planificată fiind de
pășită cu 1,4 la sută în trimestrul I 
și cu aproape 2 la sută în trimes
trul II ale acestui an.

Care au fost în principal măsuri
le luate ?

In cele două secții ale uzinei (sec
ția I — prelucrări mecanice și sec
ția a Il-a — montaje, finisări și a- 
telierele integrate) la atelierul perii- 
cărbune, precum și în secția S.D.V. 
au fost luate măsuri organizatorice, 
făcîndu-se și unele completări cu 
cadre. Spre exemplu, în atelierul 
strungărie a mai fost repartizat 
un tehnician dispecer, care să lu
creze în schimburi ; în atelierul 
bobinaj — un inginer tehnolog ; în 
atelierul perii-cărbune — încă un 
maistru de schimb ; la secția S.D.V. 
— încă 4 tehnicieni tehnologi. Au 
fost redistribuite sarcinile între șefii 
celor două secții de producție și șefii 
adjuncți ai acelorași secții, astfel 
îneît șefii adjuncți de secții să se 
ocupe în principal de problemele 
tehnice de fabricație ale tuturor 
schimburilor, probleme de care îna
inte se ocupau în mai mică măsură. 
A fost reorganizat serviciul dispe
cer, în cadrul căruia a luat ființă o 
grupă tehnică, formată din ingineri 
bine pregătiți, care să contribuie la 
întărirea asistenței tehnice a între
gii fabricații.

în cadrul serviciilor constructor- 
șef și tehnolog-șef s-a luat măsura 
ca anumiți ingineri să lucreze și ei 
în schimburi, îneît să poată inter
veni imediat în soluționarea unor 
probleme de natură constructivă 
sau tehnologică ce ar apărea în 
schimburi. Aceeași măsură a fost 
luată și la serviciile sculer-șef și 
mecanic-șef. Noi ne-am convins că 
tehnica nouă, sub toate aspectele ei, 
fie că este vorba de asimilarea noi
lor produse, fie că este vorba de 
schimbarea tehnologiei sau moder
nizarea utilajelor, cere o asistență 
tehnică competentă, operativă. Con
structorul și tehnologul urmăresc 
astfel mai bine produsul nou sau 
reproiectat, în faza zero de execu
ție (și uneori chiar în producția de 
serie), indiferent în care schimb se 
lucrează, în scopul rezolvării pe loc 
a unor probleme noi în timpul fa
bricației. Tot în ce privește asisten
ța tehnică se poate adăuga că ingi- 
nerul-șef adjunct cu producția, ca și 
șefii secțiilor de producție, intervin 
operativ dacă se ivește în timpul fa
bricației vreo problemă urgentă.

La începutul lunii iunie conduce
rea uzinei a luat măsura de a redis
tribui pe schimburi dispecerii și 
tehnologii de atelier, eare înainte 
erau repartizați în producție numai 
în schimbul I, asigurînd secțiile și 
atelierele importante cu dispeceri și 
tehnologi de schimb. S-a creat ast
fel posibilitatea acordării unui aju
tor operativ schimburilor II și III, 
mai ales în ce privește tehnologia 
de fabricație, aprovizionarea cu 
piese și materiale, precum și un mai

și III
bun control asupra îndeplinirii sar
cinilor pe schimb.

Nu s-a urmărit sporirea numeri
că nejustificată a inginerilor și teh
nicienilor care să 
două schimburi, 
nevoilor tehnice 
lor acolo unde necesitățile pro
ducției o cereau, aportul inginerului 
și tehnicianului fiind absolut nece
sar și justificat. îndrumarea schim
bului III care are un efectiv de cir
ca 45 muncitori este satisfăcută pe 
deplin de un tehnician și un mais
tru. Pentru schimbul II însă, unde 
efectivul este de circa 400 munci
tori, am repartizat 5 ingineri, 
tehnicieni și 8 maiștri.

★
Recent a avut loc o ședință lăr

gită a biroului Comitetului raional 
P.M.R. „16 Februarie“, care a anali
zat cum este rezolvată asistența 
tehnică pentru toate schimburile în 
trei uzine din raion — printre care 
și Uzina de mașini electrice. S-au 
apreciat ca pozitive și eficiente mă
surile luate în acest an de comitetul 
de partid și conducerea uzinei noas
tre în privința schimburilor II și III.

Se înțelege că nu ne vom opri la 
măsurile aplicate pînă acum. Uzina 
noastră este în continuă dezvoltare, 
producția crește și odată cu ea exi
gența în ce privește calitatea pro
duselor. Aceasta ne cere eforturi 
perseverente pentru îmbunătățirea 
continuă a organizării și îndrumă
rii tehnice competente a fabricației, 
pentru găsirea de soluții noi în re
zolvarea problemelor complexe pe 
care le ridică asistența tehnică.

lucreze în aceste 
ci satisfacerea 
ale schimburi-

In jurul acestei probleme, la Paris 
se desfășoară o adevărată polemică. 
Deputata bretonă Suzanne Ploux a 
propus Adunării naționale franceze 
un proiect de lege, cerînd ca în spec
tacolele de teatru sau circ să nu mai 
fie angajați copii sub 14 ani, pe motiv 
că scena ar fi o ambianță nepotrivită 
pentru formarea morală a copii
lor. Împotriva acestui proiect s-au ridi
cat o serie de artiști care au arătat că, 
fără a mai vorbi de circ, unde pentru 
a deveni un bun echilibrist sau acro
bat trebuie să începi să exersezi de la 
o vîrstă fragedă, o serie de lucrări 
teatrale ar fi imposibil de pus în sce
nă fără ajutorul copiilor. Disputa 
continuă.

PÎNĂ LA URMĂ A IZBUTIT...

In S.U.A. se realizează un film în 
cursul căruia, un avion de pasageri cu 
reacție trebuie să decoleze atingînd 
„puțin" o avionetă de turism aflată pe

în ultima vreme oamenii muncii 
din Uruguay au desfășurat largi ac
țiuni revendicative în apărarea ni
velului de trai. Fotografia înfățișea
ză o demonstrație la Montevideo a 
muncitorilor de la întreprinderi de 
materiale electrice.

pistă. Duminică, in cadrul filmării pe 
aeroportul din Shannon, regizorul An
drew Stone a considerat că scena era 
„lipsită de realism", in consecință, a 
fost refilmată ; pilotul John Crewson 
și-a lansat aparatul atît de aproape de 
avionul de turism, îneît acesta prins 
în suflul reactoarelor a fost proiectat 
în automobilul în care se aflau regi
zorul și mai mulți dintre asistenții săi, 
printre care și operatorul... Andrew 
Stone a fost spitalizat avînd răni a- 
dînci la cap, soția sa s-a ales cu un 
picior rupt, iar operatorul cu o frac
tură a craniului.

SFÎRȘITUL TRAGIC 

AL UNUI NAVIGATOR

Navigatorul francez René Lescom
bes în vîrstă de 42 de ani și-a găsit 
moartea pe cînd încerca o a șaptea 
„traversare solitară“ a Oceanului At
lantic, relatează agenția France Presse. 
Urnind exemplul cunoscutului na
vigator Alain Bombard, René Lescom- 
bes și-a construit, după planuri pro
prii, o ambarcațiune avînd caracteris-

Potrivit unei tradi
ții, noua promoție 
de bacalaureati din 
Franța au marcat 
terminarea examene
lor organizînd pe 
străzi mersul tn „mo
nom“ și făcînd dife
rite farse. La Pa
ris, tn cartierul latin 
(vezi fotografia) vii
torii student! „obo
siți“ s-au așezat pe 
caldartm. Pe anumi
te porțiuni circulația 
mașinilor a fost blo
cată, iar unii provin
ciali nu s-au mai 
putut descurca in 
labirintul de străzi, 
indicatoarele fiind 
schimbate... „Mono
mul“ a prilejuit ci- 
teva arestări de ti
neri care au pus prea 
mult foc în locul lor.
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ticile unui vas cu pînze și totodată 
ale unei plute. La 31 martie el 
a plecat din Guadelupa avînd 
ca țintă coasta Franței. La 7 iunie, în 
cursul unui naufragiu, vasul s-a zdro
bit de coasta stîncoasă a insulei Flo
rilor, din arhipelagul Azorelor, la 
circa 1300 km de litoralul Portugaliei. 
De abia la 7 iulie s-a aflat la 
Lisabona despre tragicul sfîrșit al 
lui Lescombes. Se știe numai că o 
puternică furtună se dezlănțuise în 
momentul cînd vasul s-a scufundat. 
Apele oceanului, foarte agitate, și 
locul naufragiului dificil de atins, nu 
au permis să se vină în ajutorul lui 
Lescombes. Numai după cîteva zile 
s-a dat de trupul naufragiatului. Iden
tificarea lui s-a făcut după documen
tele găsite într-o cutie etanșă.

1 700 DE PAGINI DESPRE
SCUFUNDAREA SUBMARINULUI

Documentele în cadrul anchetei 
pentru cercetarea cauzelor scufundării 
submarinului atomic „Thresher“ — 
relatează revista „Newsweek" — deși 
cuprind 1700 de pagini, nu aduc ni
mic precis.

„Dacă se va descoperi vreodată a- 
devărata cauză a dezastrului — scrie 
revista americană — aceasta se va pu
tea face numai prin găsirea epavei 
submarinului pierdut“. Se presupune 
de către cei care cercetează cazul, 
„că „Thresher" a suferit o defecțiune 
a conductelor sistemului de apă să
rată, permițînd pătrunderea unor to
rente de apă din Atlantic în camera 
mașinilor în timpul unei manevre de 
scufundare. Apele oceanului, sub o 
enormă presiune, au inundat interio
rul. După toate probabilitățile, apa a 
afectat circuitul electric și a cauzat o 
pierdere de energie. Submarinul 
„Thresher“ a pierdut din viteză și a 
început să se scufunde“.

Batiscaful „Trieste“ a încetat de a 
mai căuta epava submarinului — scrie 
ziarul „New York Times“ : „rezulta
tele celei de-a cincea scufundări au 
fost descrise ca fiind cu totul nega
tive“*

spre Guantanamo

NEW YORK 9 (Agerpres). — în 
dimineața zilei de 8 iulie, partici- 
panții la marșul păcii, care se pro
nunță pentru pace în bazinul Carai
bilor și împotriva amestecului Wa
shingtonului în treburile interne ale 
Cubei, au părăsit orașul Rome din 
statul New York, îndreptîndu-se 
spre baza militară americană Guan
tanamo.

în orașul Rome, la grupul partici- 
panților s-au mai adăugat 3 grupuri 
sosite din Quebeck (Canada), Cle
veland și Boston.

în timpul șederii în acest oraș, 
aici a avut loc o demonstrație îm
potriva cursei înarmărilor. Poliția a 
arestat 4 participanți la această ma
nifestație.

Declarațiile lui H. Banda 
despre viitorul 
Nyassalandului

ZOMBA 9 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o adunare care a avut 
loc la Zomba, Hastings Banda, pri
mul ministru al Nyassalandului, a 
declarat că „în cazul în care se va 
face vreo încercare în cadrul Fede
rației Rhodesiei și Nyassalandului 
sau la Londra, de a se refuza acor
darea independenței Nyassalandului 
sub un pretext oarecare, Nyassalan- 
dul va fi declarat independent cu 
toate consecințele financiare, econo
mice, militare și internaționale ce 
vor decurge din aceasta“.

Primul ministru a condamnat în
cercările ziariștilor occidentali de a 
răspîndi zvonuri tendențioase cu 
privire la situația internă din Nyas- 
saland și a subliniat că, folosind 
drept pretext aceste zvonuri, Roy 
Welensky, primul ministru federal, 
intenționează să trimită trupe în 
Nyassaland. Dar, a spus el, „Nyassa- 
landul nu este Congo"«
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Posibilități de lărgire 
a comerțului Est-iest

LONDRA 9 (Agerpres). — într-o 
scrisoare adresată ziarului „Times“, 
lordul Boyd-Orr, fost director ge
neral al Organizației pentru alimen
tație și agricultură a O.N.U. cere să 
se lărgească comerțul dintre Est și 
Vest. Anglia, scrie el, ar putea dez
volta comerțul cu țările lagărului so
cialist, ajungînd pînă la un miliard 
lire sterline pe an.

El arată că „este o absurditate să 
se renunțe la propunerile țărilor cu 
economie planificată și la elabora
rea împreună cu ele a planurilor 
lărgirii treptate a comerțului“.

El menționează că exportul multor 
mărfuri în țările lagărului s 
continuă să fie interzis.

„Vorbind în mod obiectiv, 
continuare Boyd-Orr, suma 
de 700 milioane lire sterline 
(cîte 350 milioane de fiecare parte) 
constituie un volum ponderat de co
merț, pe care l-am putea desfășura 
cu a treia parte din populația glo
bului

socialist

scrie în 
globală 

anual

pămîntesc“.

Sesiunea Consiliului
Economic si Social

U ThantCuvîntarea lui
GENEVA 9 (Agerpres).— Secreta

rul general al O.N.U., U Thant, care 
se află în momentul de față într-o 
scurtă vizită la Geneva, a luat cu
vîntul în cadrul ședinței plenare a 
Sesiunii Consiliului economic și so
cial al O.N.U., care își desfășoară 
lucrările la Geneva. Referindu-se la 
problema dezvoltării științei și teh
nicii și a aplicării realizărilor tehni- 
co-științifice, problemă pusă în dis
cuție în cadrul sesiunii, U Thant a 
subliniat că aceste realizări trebuie 
folosite pe scară largă în interesul 
regiunilor slab dezvoltate din lume. 
Aceste popoare trebuie ajutate, rea
lizările obținute în domeniul științei 
și tehnicii trebuie aplicate în mod 
rezonabil și eficient. U Thant a re
levat marea importanță a Conferin
ței internaționale pentru aplicarea 
cunoștințelor tehnico-științifice în 
interesul țărilor slab dezvoltate, con
ferință care a avut loc în februarie 
a.c. la Geneva.
Adoptarea unui studiu inițiat 

de delegația R. P. Romine
GENEVA 9 (Agerpres). — In ca

drul lucrărilor celei de-a 36-a se
siuni a Consiliului Economic și So
cial, care se desfășoară la Geneva, 
la punctul din ordinea de zi „Acti
vitatea comisiilor economice regio
nale" s-a adoptat rezoluția referi
toare la studiul „15 ani de activitate 
a Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa".

Acest studiu a fost elaborat de 
Secretariatul C.E.E., ca urmare a 
unei rezoluții inițiate la sesiunea a 
17-a a C.E.E. de delegația R. P. Ro- 
mîne. El face bilanțul activității 
C.E.E. în cei 15 ani anteriori și evi
dențiază rolul pozitiv pe care Co
misia îl poate avea în dezvoltarea 
cooperării economice și tehnice în
tre țări cu sisteme social-economice 
diferite.

Consiliul Economic și Social 
hotărît ca studiul menționat să 
difuzat tuturor țărilor membre 
Comisiile economice regionale 
Africa, Asia și Extremul Orient 
America Latină.

a 
fie 
în 

din
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Rezultatele definitive ale alegerilor 
din Argentina

Conferința de presă a lui Arturo Illia
BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 

La Buenos Aires au fost date publi
cității rezultatele definitive ale ale
gerilor care au avut loc la 7 iulie 
în Argentina. După cum transmit a- 
gențiile occidentale de presă, can
didatul partidului Uniunea civică 
radicală a poporului, Arturo Illia, a 
obținut 2 317 000 voturi, cu aproape 
un milion mai mult decît Oscar Al
lende, candidatul unei fracțiuni a 
partidului Uniunea radicală intran
sigentă. în ce privește desemnarea 
„marilor electori“, care, după cum 
s-a anunțat, vor fi chemați să alea
gă pe președintele țării la 31 iulie, 
rezultatele sînt următoarele : Illia 
— 169 mari electori ; Allende — 
108 ; Aramburu — 75. Restul, pînă 
la 476 de membri ai Colegiului elec
toral, sînt reprezentați de candidații 
altor partide și grupări politice par
ticipante la alegeri.

Potrivit relatărilor coresponden
tului din Buenos Aires al agenției 
U.P.I., lui Arturo Illia îi mai lipseau 
70 de ...................
vea o 
ceastă 
mează 
dații i

„mari alegători“ pentru a a- 
> majoritate absolută. Din a- 
I cauză, arată agenția, el ur- 
i să ducă tratative cu candi- 
altor partide pentru a se a-

junge la o soluție în vederea formă
rii noului guvern. Partidul creștin- 
democrat și Partidul socialist care 
dispun de 40 „mari alegători“ au a- 
nunțat că îl sprijină pe Arturo 
Illia.

într-o conferință de presă pe care 
a ținut-o în seara de 8 iulie, Illia a 
declarat că este hotărît să ducă la 
îndeplinire programul său electoral 
care cuprinde, printre altele : elibe
rarea tuturor deținuților politici în 
cadrul unei amnistii generale ; re
stabilirea tuturor drepturilor civile 
și crearea unui consiliu economic de 
planificare alcătuit din reprezentan
ții mai multor partide. După cum 
transmite agenția U.P.I., „Illia s-a 
pronunțat, de asemenea, în favoarea 
punerii pe baze noi a relațiilor din
tre Argentina și S.U.A. și în această 
problemă ia în considerare abroga
rea unui acord recent care garan
tează investițiile de capital nord- 
american în Argentina“.

Agențiile de presă relevă că toate 
aceste măsuri vor putea fi începute 
o dată cu preluarea puterii de către 
noul președinte al Argentinei, cere
monie care va avea loc peste apro
ximativ 3 luni.

RIO DE JANEIRO 9 
(Agerpres).— In cadrul 
Expoziției internațio
nale a cărții, organi
zată de Universitatea 
federală din Goyana 
(statul brazilian Go
yas) și la care partici
pă 32 de țări, la 7 iu
lie s-a deschis la mu
zeul din Goyana „Ex
poziția cărții din Re
publica Populară Ro- 
mînă”. In cadrul expo
ziției sînt prezentate 
peste 300 de volume de 
literatură beletristică, 
științifică, albume de 
artă și pictură, econo
mie, reviste literare, 
științifice, sociale, tu
ristice.

Cu prilejul deschi
derii expoziției, recto-

rul Universității fede
rale din Goyana, prof, 
dr. Colemar Natale Sil
va, a subliniat im
portanța unor aseme
nea acțiuni în cadrul 
schimburilor culturale 
cu alte țări și a ară
tat că a fost profund 
impresionat de varie
tatea și înfățișarea 
grafică deosebită a lu
crărilor prezentate de 
R.P. Romînă.

Totodată, au fost 
prezentate filmele ro- 
mînești 
festival 
„George 
Jupiter 
noastre"
re s-au bucurat de un 
deosebit succes.

„Al II-lea 
internațional 

Enescu”, „Un 
al timpurilor 
și „Hora", ca-

0 declarație a guvernului sovietic in legătură 
cu evenimentele din nordul Irakului

MOSCOVA 
iulie, Andrei 
afacerilor externe al 
remis lui Feisal Haisaran, ambasa
dorul Irakului la Moscova, declara
ția guvernului sovietic adresată gu
vernului irakian în legătură cu eve
nimentele din nordul acestei țări.

în declarație, guvernul sovietic a- 
trage atenția guvernului Irakului 
„asupra primejdiei care se creează 
în legătură cu amestecul altor state 
în evenimentele care au loc în nor
dul Irakului“.

Guvernul U.R.S.S. arată în decla
rație că, potrivit informațiilor de 
care dispune, „statele membre 
ale blocului militar colonialist 
C.E.N.T.O., respins de poporul ira
kian, se amestecă în evenimentele 
care au loc în nordul Irakului, mer- 
gînd pînă acolo îneît iau măsuri de 
ordin militar“.

„Amestecul statelor străine în e- 
venimentele care au loc pe terito
riul statului irakian — se spune în 
declarație — nu afectează numai 
Irakul. Atragerea în acest conflict a 
altor forțe, a altor state și punerea 
la dispoziția forțelor din afară, care 
sînt în legătură cu blocurile politice 
militare agresive, a unor capete de 
pod în apropierea frontierelor so
vietice periclitează securitatea mai 
multor state, inclusiv a Uniunii So
vietice“.

Andrei Gromîko a remis declarații 
similare ale guvernului sovietic am
basadorilor Iranului, Turciei și Si
riei la Moscova.

★

NEW YORK 9 (Agerpres). — La 9 
iulie, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., N. T. Fedorenko,

9 (Agerpres). — La 9 
Gromîko, ministrul 

U.R.S.S., a

a adresat lui Ahmed Ben Khime, 
președintele Consiliului de Securita
te, o scrisoare în care atrage atenția 
membrilor Consiliului de Securitate 
asupra situației grave care s-a creat 
în urma evenimentelor din nordul 
Irakului și a amestecului unor state 
în operațiunile militare declanșate 
de autoritățile irakiene împotriva 
poporului kurd.
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SOFIA 
respondents Agerpres 
transmite: Nicolae Her- 
lea, artist al poporului 
din R. P. Romînă, care 
a fost membru în ju
riul celui de-al doilea 
Concurs internațional 
al tinerilor cîntăreți de 
operă ce s-a desfășurat 
recent la Sofia, a pri
mit invitația de a cînta 
pe scena operei din ca
pitala Bulgariei.

Zilele trecute el a in
terpretat 
de Luna 
rul“, iar 
pe scena
fia, a interpretat rolul 
lui Figaro din opera 
„Bărbierul din Sevilla“. 
Spectatorii l-au 
plătit pe artist cu 
delungi aplauze.

efective 
sînt an-

rolul contelui 
din „Trubadu- 
la 9 iulie, tot 
operei din So

Regimul dictato
rului Betancourt 
din Venezuela 
are de făcut față 
unei intensificări 
a luptei forțelor 
patriotice. Se a- 
nunță că impor
tante 
militare
gajate împotri
va partizanilor 
din munți, 
fotoreporter 
cidental, 
a reușit să 
jungă în mijlo
cul partizanilor 
în regiunea Fal
con, n-a vrut să 
plece cu 
goală“ : 
prins un 
imagini, 
care una 
cea alăturată.

„mina 
el a 

șir de 
dintre 

este

răs- 
în-

care
a-

După normalizarea situației 
din Guyana Britanică

GEORGETOWN 9 (Agerpres). — 
La mai puțin de 24 de ore după ra
tificarea de către sindicatele din 
Guyana Britanică a acordului inter
venit între guvernul lui Cheddi Ja- 
gan și reprezentanții acestor sindi
cate, cea mai mare parte dintre oa
menii muncii au reluat lucrul, pu- 
nînd capăt grevei declanșate de ele
mentele procolonialiste și reacțio
nare. Agenția Associated Press re
latează că „mii de muncitori s-au 
întors la locurile lor de muncă, re- 
aducînd liniștea pe frontul muncii 
în Guyana Britanică“. Serviciile de 
stat, poșta, telegraful, telefoanele, 
școlile și-au reluat activitatea. Mun
citorii din industria particulară s-au 
reîntors, de asemenea, la lucru, iar

purtătorii de cuvînt ai muncitorilor 
de la minele de bauxită au 
că în cîteva zile vor relua 
crul.

Potrivit agenției Reuter, 
tățile și presa fac în prezent apel la 
opinia publică, cerîndu-i să , pună 
capăt tensiunii rasiale instigată de 
elementele reacționare și antiguver
namentale.

Agențiile de presă se ocupă pe de 
altă parte de poziția adoptată de 
S.U.A. în legătură cu evenimentele 
din Guyana Britanică. Citind un ar
ticol publicat la 9 iulie de ziarul 
„New York Times“, agenția U.P.I. 
menționează că S.U.A. consideră că 
situația din Guyana Britanică este 
„în cel mai bun

declarat 
și ei lu-

oficiali-
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în cc condiții ia naștere federația malaucîă
LONDRA 9 (Agerpres). — Agen

țiile de presă anunță că în seara zi
lei de 8 iulie a fost semnat la Lon
dra acordul cu privire la crearea 
Federației malayeze. Noua federație 
urmează să-și înceapă existența la 
31 august 1963. Acordul a fost sem
nat de 
englez, 
gapore, 
rawak.

Bruneiul, teritoriu cu mari re
zerve de petrol, participant la tra
tativele pentru crearea federației, și 
asupra căruia atît guvernul malayez 
cît și guvernul englez au exercitat 
serioase presiuni pentru a-1 deter
mina să adere la federație, a refu
zat să semneze acordul.

Acordul cu privire la crearea Fe
derației Malayeze prevede extinde
rea asupra tuturor teritoriilor in-

reprezentanții guvernului 
ai Malayei, teritoriilor Sin- 
Borneo de Nord și Sa-

cluse în federație a „tratatului de 
apărare și ajutor reciproc“ încheiat 
în 1957 între Anglia și Malaya. 
Printre altele, tratatul dă dreptul 
Angliei să-și mențină în această re
giune baze militare.

Corespondentul agenției U.P.I. su
bliniază faptul că „în următoarea 
perioadă este de așteptat să reiz- 
bucnească conflictele între Malaya 
și celelalte teritorii“, dat fiind că la 
tratativele de la Londra contradic
țiile au fost aplanate în mod super
ficial,

Pe plan extern, subliniază ace
lași corespondent, noua federație se 
va lovi de opoziția unor state din 
Asia de sud-est, ca Indonezia și Fi- 
lipinele, care de mai multă vreme 
se pronunță împotriva planului de 
inspirație engleză cu privire la 
crearea federației.

Federația Arabiei de sud
După prăbușirea sistemului colonial, 

unul din subterfugiile folosite de colo
nialiști pentru a-și menține pozițiile în 
țările rămase încă dependente îl consti. 
tuie crearea de federații. Reunind cîte
va teritorii, unde de obicei se intensi
fică lupta pentru independență, și insta- 
lînd în fruntea lor o conducere gata să 
le urmeze cu docilitate ordinele, ei în
cearcă să stăvilească mișcarea de eli
berare națională, să perpetueze regimul 
de exploatare colonială.

Exemplul cîtorva protectorate din 
Peninsula arabică, pe teritoriul cărora a 
luat ființă nu de mult Fede
rația Arabiei de sud, este con
cludent. In dorința de a-și a- 
păra puternicele poziții pe 
care le deține în exploatarea 
petrolului din regiunea Gol
fului Persic, Anglia a elabo
rat, cu ani în urmă, planul u- 
nei vaste federații cuprinzînd 
colonia Aden, precum și o se
rie de alte teritorii din sudul 
Peninsulei arabice printre 
care Oman, Mascat, Qatar, 
Bahrein. Cercurile colonialis
te sperau ca prin forțele uni
te ale sultanilor și emirilor 
reacționari să stăvilească miș
carea de eliberare națională 
și să-și păstreze controlul a- 
supra acestei importante re
giuni. Dar, ca urmare a rezis- . 
tenței întîmpinate din partea 
maselor populare din Peninsula 
și a contradicțiilor care i..... 
membrii presupuși ai federației, planul 
englez n-a putut fi realizat decît par
țial. Pînă la urmă, Anglia a trebuit să 
se mulțumească cu o federație în cu
prinsul căreia au intrat un număr mult 
mai mic de teritorii decît cel scontat.

După cum se știe, Federația Arabiei 
de sud a fost creată la începutul anului 
1959 prin includerea a 11 din cele 25 
de principate ale protectoratului Aden, 
cărora la 16 ianuarie 1963 li s-a adău
gat colonia Aden. Federația dispune 
doar de o pretinsa independență, căci 
potrivit acordului care i-a fost impus 
de Anglia, tu februarie 1959, ea nu nu
mai că nu poate încheia vreun acord, 
dar nu se bucură nici măcar de dreptul 
de a intra în relații cu state străine fără 
consimțămîntul Londrei. In fruntea sa a

fort adus un guvern marionetă, puterea 
reală continuînd să aparțină guvernato
rului englez.

Evenimentele care au avut loc după 
apariția federației au dovedit odată mai 
mult că e vorba de o creație artificială 
menită să servească exclusiv intereselor 
celor care au fondat-o și care folosesc 
teritoriul federației ca o trambulină pen
tru intervenții în regiunile din împre
jurimi unde își văd amenințate privile
giile. Astfel, în ultimul timp, nu odată 
a fost folosit teritoriul federației ca 
bază de atac împotriva tinerei repu-

cursul cărora populația a cerut ieșirea 
Adenului din federație și alipirea sa la 
Republica Arabă yemen. Politia a in
tervenit cu brutalitate, făcînd uz de 
grenade lacrimogene și arme de foc. 
Numeroși manifestanți au fost răniți ; au 
fost operate arestări. Pentru a ascunde 
opiniei publice valul de represiuni, pre
cum și aspirațiile de libertate ale popu
lației, autoritățile au refuzat să primeas. 
că pe teritoriul Adenului misiunea 
O.N.U. însărcinată cu studierea situației 
create aici și au învăluit în tăcere eve
nimentele agitate din ultima vreme. A-

BUDAPESTA. Lș invitația Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și a Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice, o de
legație de partid și guvernamentală a 
R. P. Ungare, condusă de Jănos Kâ- 
dâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, a plecat la 8 iulie spre 
Moscova, într-o vizită de prietenie.

MOSCOVA. La 9 iulie, Paul Henry 
Spaak, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al afacerilor ex
terne al Belgiei, a părăsit Uniunea So
vietică plecînd spre patrie.

Măsuri de naționalizare

arabică 
divizează pe

blici yemen. Zilele trecute un nou grup 
de soldați britanici s-a infiltrat pe teri
toriul yemenului, provocînd incidente 
cu trupele republicane yemenite.

Populația din sudul Peninsulei ara
bice a înțeles că noua federație n-are 
nimic comun cu aspirațiile către o 
viață liberă și independentă și a por
nit o luptă susținută pentru a o lichi
da. O amploare deosebită a căpătat 
mișcarea de eliberare națională în 
Aden. Situat în partea de sud-vest a 
Peninsulei arabice, Adenul e principalul 
teritoriu al federației, mare port comer
cial (aici acostează anual nave cu un 
tonaj de 3 500 000 de tone) și impor
tantă bază navală și aeriană cu o gar
nizoană ce cuprinde 17 500 de oameni. 
La sfîrșitul lunii mai și începutul lunii 
iunie, pe cuprinsul său au avut loc pu
ternice demonstrații antibritanice, în

ceasta manevră însă nu și-a 
putut atinge scopul. Membrii 
delegației au vizitat o serie 
de țări arabe învecinate unde 
au avut convorbiri cu repre
zentanți ai populației și ai di
verselor organizații politice 
din federație, stringînd un 
vast material documentar de
mascator. La 3 iulie ei au dat 
publicității un raport în care 
arată că populația protestea
ză vehement împotriva legi
lor represive, a metodelor po
lițienești și recomandă iniție
rea imediată a unor tratative 
în cadrul cărora să fie discu
tate problemele privind acor
darea independenței acestor 
teritorii.

In ciuda represiunilor, po- 
Adenului, ca și popoarele 

celorlalte teritorii din federație, nu 
se lasă intimidat. Sub presiunea

luptei sale crescînde, autoritățile co
loniale s-au văzut nevoite să facă pro
misiuni de acordare a unei așa-numite 
„independențe", iar guvernul marionetă 
al federației, pentru a nu fi aruncat 
peste bord de populație, a cerut în mod 
oficial Angliei să-i acorde deplină inde
pendență pînă în... 1969. El arată
că acceptă menținerea bazei strategice 
britanice din Aden în schimbul unei 
sume sub formă de chirie pentru folo
sirea terenurilor. Mișcarea de eliberare 
se opune cu hotărîre acestor planuri 
néocolonialiste, cerînd acordarea ime
diată a independenței reale atît 
poporului din Aden cît și sultanatelor 
unite fără voia lor în Federație.

NICOLAE N. LUPU

în Algeria

ALGER. Adunarea Națională con
stituantă din Algeria a adoptat un 
proiect de lege cu privire la naționa
lizarea bunurilor însușite de autorită
țile colonialiste și de acei aflați în 
slujba lor de la poporul algerian. Le
gea trece în patrimoniul statului toată 
averea mobilă și imobilă însușită de 
persoanele de origină algeriană care au 
colaborat în mod activ cu autoritățile 
franceze, precum și de toți agenții co
lonialiștilor, sau confiscată în favoarea 
acestora.

porul

ACCRA. Guvernul Republicii Gha
na a adresat guvernului britanic 
o notă în care îi atrage atenția asu
pra gravei situații ce s-ar crea dacă 
Anglia ar preda puterea guvernului 
rasist al lui W. Field în Rhodesia de 
sud.

AMMAN. S-au anunțat rezultatele 
oficiale ale alegerilor în Camera In
ferioară a Parlamentului Iordaniei : 
Din cele 60 de mandate, 45 au fost 
obținute de membri ai parlamentului 
anterior, dizolvat de regele Hussein 
în aprilie, și de foști membri ai parla
mentului din diferite legislaturi ; 15 
membri au fost aleși pentru prima 
oară.

RABAT. în seara de 8 iulie, pe 
principalele linii de cale ferată din 
Maroc s-au oprit toate trenurile. Toa
te gările și haltele au fost închise. Fe
roviarii au declarat, pentru a patra 
oară în acest an, o grevă generală de 
48 de ore.

caz un armistițiu“ 
și adaugă că „din 
punctul de vedere 
al Statelor Unite, 
cu cît englezii vor 
rămîne mai multă 
vreme în Guyana, 
cu atît va fi mai 
bine“.

„Diem are de 
făcut fa|ă unui 
profund conflict po
litic cu majorita
tea poporului", a 
transmis corespon
dentul din Vietna
mul de sud al a- 
genției americane 
U.P.I. înfruntând 
cu curaj forțele re
presive, locuitori 
din Saigon partici
pă la demonstra
ții antiguvernamen
tale (vezi fotogra
fia).

WASHINGTON. Agențiile de presă 
relatează că președintele S.U.A. a 
hotărît să intervină personal pentru a 
evita declanșarea grevei generale a 
feroviarilor americani, prevăzută pen
tru joi. A fost convocată o întrevedere 
cu reprezentanții sindicatelor și ai so
cietăților feroviare. Dacă această ul
timă tentativă va eșua, Kennedy va 
putea cere congresului să voteze mă
surile de urgență pentru împiedicarea 
declanșării grevei.

NICOSIA. După cum relatează a- 
genția Associated Press, cinci deputați 
ai Camerei Reprezentanților din Re
publica Cipru, desemnați de partidul 
Frontul patriotic al președintelui Ma
karios, și-au prezentat demisia. Po
trivit aceleiași agenții ei și-au expri
mat astfel nemulțumirea în legătură 
cu faptul că în Camera Reprezentan
ților nu se ținea seama de părerile lor 
și că guvernul a neglijat interesele 
orașului Limassol.

Pînă și ei au fost maltratați...

SAIGON. După cum transmite a- 
genția Reuter, patru corespondenți de 
presă americani din Saigon au adresat 
o telegramă președintelui Kennedy în 
care îl informează despre „atacurile 
sălbatice și neprovocate“ la care au 
fost supuși din partea poliției sud- 
vietnameze. Agenți ai poliției din Sai
gon au atacat cu brutalitate pe foto
reporterul agenției Associated Press, 
Peter Amett, în momentul cînd acesta 
fotografia o ceremonie budistă și pe 
alți doi operatori americani de tele
viziune, aparatele lor fiind distruse.

LONDRA. Un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe al 
Angliei a declarat că Cyrille Adoula, 
primul ministru al Congoului, va face 
o vizită oficială în Anglia între 22 și 
25 iulie.

CARACI. Guvernul pakistanez a 
adresat prin ambasadorul său la Wa
shington un protest guvernului S.U.A., 
în legătură cu hotărîrea armatorilor 
americani de a majora cu 40 la sută 
frahtul navelor americane care efec
tuează transporturi în portul 
gong (Pakistanul de est).

NEW YORK. La una din 
societății „Hercules Powder", 
cătoare de substanțe explozive din

Chitta-

uzinele 
produ-
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La Düsseldorf a avut 
loc congresul anual al 
Asociației chiriașilor din 
R. F. Germană. Dezba. 
terile — a relatat presa 
vest-germană — au fost 
furtunoase, săgețile cri
ticii s-au îndreptat spre 
autoritățile de resort în 
privința chiriilor. Cu 
strigăte de : „Rușine" 
au întîmpinat delegații 
noul proiect de lege e- 
laborat la Bonn și care 
urmează să reglemente
ze de la 1 august un 
nou regim al chiriilor. 
Participanții la congres 
și-au exprimat temerea 
că noua lege va avea 
„urmări catastrofa
le pentru chiriași". Iar 
președintele Asociației 
chiriașilor, Geisslreither,

a arătat în cuvîntul său 
că această lege afectea
ză 2—2,5 milioane de 
locuințe din 400 de dis
tricte. „In mod inevita
bil — a spus el — le-

NOTE EXTERNE

gea va duce la o spori
re considerabilă a chi
riilor'’.

Ziarul „Der Mittag“ 
din Düsseldorf și-a tri
mis reporterul la con
gres, iar acesta și-a 
umplut carnetul de note 
cu o sumedenie de 
date. Iată doar cîteva : 
„Atîta timp cit 1,6 mi
lioane de oameni locu
iesc în barăci sau în a-

dăposturi provizorii, alți 
500 000 sînt în căutare 
de locuințe, iar 900000 
de locuințe se află în- 
tr-un asemenea hal îneît 
ar trebui demolate, nu se 
poate vorbi despre o o- 
fertă satisfăcătoare de 
locuințe".

Profitînd de această 
situație proprietarii spo
resc de la o zi la alta 
chiriile : „s-au înregis
trat cazuri cînd 
au fost sporite, 
cu 300 la sută".

„Der Mittag“ 
blicat relatările 
congres sub titlul sem
nificativ : „Chiriașii a- 
cuză : în curînd nu vom 
fi decît sclavi ai pro
prietarilor".

G. DASCALU

chiriile 
brusc.

a pu-
despre

meni și materiale. In regiunea Qui- 
cabo un detașament militar portughez 
a căzut într-o ambuscadă organizată 
de forțele patriotice.

Kentville (statul New Jersey), a avut 
loo o puternică explozie. Agențiile a- 
mericane de informații anunță că ad
ministrația societății ține secret numă
rul morților și răniților.

RABAT. Ziarul marocan „Al-Muka- 
fih“ scrie că în întreaga lume arabă 
crește tot mai mult neîncrederea față 
de guvernul Aref. Poporul arab nu 
va rămîne pasiv față de suferințele 
poporului irakian. De la Maghreb pînă 
la Mosul, arabii sînt profund indig
nați din cauza executării patrioților 
irakieni.

Acțiuni ale torțelor patriotice
în Angola

datLUANDA. Intr-un comunicat 
publicității de comandamentul forțe
lor armate portugheze din Angola se 
recunoaște că în regiunea Nambuan- 
gongo forțele patriotice au organizat 
o acțiune importantă împotriva pozi
țiilor trupelor portugheze care s-a sol
dat pentru acestea cu

BEIRUT. Reprezentanța Omanului 
la Beirut a dat publicității o declara
ție în care se arată că „în regiunea 
Darfo au avut loc noi ciocniri între 
patrioții din Oman și trupele engleze, 
precum și lupte între triburile Hava- 
senei și Beni-Amr, pe de o parte, și 
subunități engleze, pe de altă parte. 
Colonialiștii, se subliniază în declara
ție, au suferit pierderi".

BONN. în Berlinul occidental a 
avut loc o conferință de presă în ca
drul căreia purtătorul de cuvînt al 
guvernului R.F.G. a dat citire unei 
declarații în care se încearcă din nou 
acoperirea trecutului criminal al lui 
Globke și respingerea acuzațiilor a- 
duse acestuia. întrebat asupra atitu
dinii Bonnului față de noile docu
mente care atestă crimele lui Globke, 
purtătorul de cuvînt s-a mulțumit să 
declare că guvernul „nu s-a ocupat 
de detaliile“ actului de acuzare îm
potriva lui Globke.

pierderi în oa-

LONDRA. Regele și regina Greciei 
au sosit la Londra într-o vizită de trei 
zile.

Ministrul de finan
țe al S.U.A. a decla
rat, în Congres, po
trivit A.F.P., că „e- 
forturile întreprinse 
în ultimele 12 luni 
de administrația a- 
mericană pentru re
ducerea deficitului 
balanței de plăti au 
fost 
El a 
mul 
1963 
gravat și mai mult, 
billon a Insistat asu
pra necesității adop
tării unor măsuri re
comandate de gu
vern. printre care 
reducerea cheltuieli
lor militare în străi
nătate și a „ajuto
rului“ american pen
tru străinătate. Re
vista „Der Spiegel“ 
a întocmit acest gra
fic din care rezultă 
că în ultimii 5 ani, 
datorită balanței pa
sive cronice a plăți
lor rezervele de aur 
ale S.U.A. au scăzut 
cu 22 la sută.

decepționante“. 
arătat că în pri- 

trimestru din 
situația s-a a-
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