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Insemnate economii 
și beneficii peste plan

în presă a fost publicat comuni
catul cu privire la Consfătuirea pri
milor secretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste și 

incitorești și a șefilor de guverne 
aie țărilor membre ale C.A.E.R. și 
comunicatul cu privire la ședința 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală.

Consfătuirea C.A.E.R., convocată 
în conformitate cu hotărîrile Cons
fătuirii din iunie 1962, care prevăd 
organizarea de consultări sistema
tice și schimb de păreri între con
ducătorii partidelor și statelor asu
pra problemelor economice de cea 
mai mare importanță, a examinat 
raportul Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. cu privire la activitatea 
desfășurată în vederea înfăptuirii 
hotărîrilor consfătuirii de anul tre
cut și a discutat probleme privind 
sarcinile dezvoltării ulterioare a 
colaborării economice dintre țările 
membre ale C.A.E.R.

Așa cum se arată în comunicat, 
Consfătuirea, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
prietenie frățească și înțelegere re
ciprocă, a relevat unitatea deplină 
de vederi a tuturor participanților 
în problemele discutate.

Țările socialiste pășesc hotărît 
înainte, sub steagul marxism-leni- 
nismului. An de an, ele obțin noi 
succese în dezvoltarea economiei, în 
înflorirea științei, tehnicii și cultu
rii, în ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

în anul 1962, țările socialiste și-au 
menținut ferm întîietatea în ce pri
vește ritmul dezvoltării economiei. 
Producția industrială în țările 
C.A.E.R. a sporit cu aproximativ 9 
la sută, în timp ce în țările capita
liste ale Europei occidentale ea a 
sporit numai cu 4 la sută. O creștere 
însemnată a producției a fost obți
nută în domenii hotărîtoare ale 
producției industriale, cum sînt 
energia electrică, petrolul, cimentul, 
îngrașămintele etc. A crescut pro
ducția de mărfuri de consum popu
lar. Și în anul care a trecut 
a continuat să se dezvolte baza 
tehnico-materială a agriculturii 
în scopul sporirii producției agri
cole.

Pe baza dezvoltării economiei s-a 
lărgit comerțul exterior. Expresie a 
adîncirii diviziunii internaționale 
socialiste a muncii, comerțul reci
proc dintre țările membre ale 
C.A.E.R. și-a sporit în 1962 volumul 
cu 14 la sută în comparație cu anul 
precedent ; în ce privește livrările 
reciproce de mașini și utilaje, ele 
au crescut cu 21 la sută.

Totodată, țările membre 
C.A.E.R., considerînd comerțul
ternațional ca una din cele mai im
portante condiții ale lărgirii cola
borării cu statele cu orînduiri so- 
cial-economice diferite, au lărgit co
merțul cu statele capitaliste — cu 
9 la sută față de 1961. Ca o mani- 

cu

ale 
in-

9 la sută față de 1961. Ca o ma 
festare a solidarității lor active 
mișcarea de eliberare națională, ță
rile socialiste participante la 
C.A.E.R., au sporit considerabil le
găturile economice cu țările Asiei, 
Africii, Americii Latine.

Realizările țărilor socialiste ilus
trează cu țfutere posibilitățile și 
avantajele sistemului mondial so
cialist. Superioritatea socialismu
lui apare și mai pregnantă în com
parație cu situația din țările capi
taliste, caracterizată prin instabili
tate economică, prin ascuțirea con
tradicțiilor proprii capitalismului.

Succesele obținute de țările socia
liste sînt strîns legate de colabo
rarea dintre ele, de sprijinul re
ciproc. Relațiile de colaborare 
economică ce s-au statornicit 
între țările socialiste constituie un 
factor de mare însemnătate al dez
voltării lor economice și de stat și, 
odată cu aceasta, al întăririi con
tinue a întregului lagăr socialist. în 
puternic contrast cu relațiile din 
lumea capitalistă, caracterizate prin 
luptă de concurență și rivalitate, 
colaborarea economică dintre țările 
socialiste se dezvoltă pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, a res
pectării stricte a suveranității, în
trajutorării tovărășești, avantaju
lui reciproc. în comunicat se subli
niază că experiența colaborării în
tre țările membre ale C.A.E.R. do
vedește justețea „principiilor fun
damentale ale diviziunii internațio
nale socialiste a muncii", aprobate 
lp Consfătuirea din iunie 1962. în- 
tr-adevăr, în anul ce s-a scurs de la

adoptarea acestui document s-a lăr
git și s-a întărit colaborarea bilate
rală și multilaterală dintre țările 
membre ale C.A.E.R., s-au îndepli
nit cu succes acordurile încheiate 
anterior în diferite domenii ale co
laborării.

Apreciind pozitiv aceste rezultate, 
țările membre ale C.A.E.R. consi
deră că ele trebuie dezvoltate în 
continuare. După cum se arată în 
comunicat, „participanții la Consfă
tuire consideră că este datoria lor 
intemaționalistă ca, folosind la ma
ximum resursele și posibilitățile in
terne ale fiecărei țări, să contribuie 
prin toate mijloacele la dezvoltarea 
continuă a relațiilor economice, la 
întărirea unității și coeziunii țări
lor socialiste pe baza principiilor 
internaționalismului proletar“.

Consfătuirea a examinat Situația 
în ce privește activitatea legată de 
specializarea internațională și coo
perarea în producție, mai cu sea
mă în domeniul construcției de ma
șini, industriei chimice și siderur
giei — ramuri-cheie ale producției. 
Ea a apreciat că consultările bila
terale efectuate între țările membre 
ale C.A.E.R. pentru a pune de acord 
în prealabil punctele de vedere în 
legătură cu dezvoltarea celor mai 
importante domenii ale economiei 
naționale și a relațiilor de largă 
perspectivă creează premise mai 
bune în vederea coordonării multi
laterale a planurilor în cadrul 
C.A.E.R.
_ Metoda principală a activității

i planuri-

Colectivele de muncă din între
prinderile industriale și unitățile e- 
conomice din regiunea Ploiești au 
realizat în primul semestru al aces
tui an economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 
134 443 000 lei și beneficii peste plan 
în valoare de 81 203 000 lei. Cele mai 
însemnate succese în reducerea pre
țului de cost au obținut petroliștii 
din schelele de extracție a țițeiului, 
rafinăriile de petrol și colectivele 
celorlalte întreprinderi din regiune 
ale Ministerului Industriei Petrolu
lui și Chimiei.

In cele mai multe uni
tăți agricole din regiunea 
București, paralel cu 
strîngerea recoltei, mecani
zatorii au trecut la execu
tarea arăturilor. Pînă la 
25 iulie în regiune erau 
arate 192 000 ha. In urmă
toarele 5 zile, adică pînă 
la 30 iulie, s-au mai arat 
încă 83 000 hectare. Cele 
mai bune rezultate s-au 
obținut în raioanele Urzi- 
ceni, Fetești, Lehliu, Călă
rași, Zimnicea, Slobozia și 
altele.

din comuna Ipatele, raio
nul Negrești, au terminat 
cositul finului pe întreaga 
suprafață de 165 ha. In I 
prezent, se lucrează de zor j 
la transportul și depozita- : 
rea finului în preajma 
sectorului zootehnic. (De la 
ing. Paul Moraru, co
respondent voluntar).

In regiunea Crișana 
s-a terminat secerișul

Cursuri pentru instructorii 
artistici

La strînsul finului

automate

C.A.E.R. este coordonarea 
lor economice de perspectivi. Por
nind de la această premiză, Consfă
tuirea a constatat că cea mai im
portantă sarcină a dezvoltării cola
borării economice între țările 
C.A.E.R. pe perioada imediat urmă
toare constă în pregătirea și efec
tuarea coordonării planurilor pe 
anii 1966—1970.

Țările socialiste au un țel co
mun : socialismul și comunismul. 
Pășind spre acest măreț țel ele dez
voltă colaborarea dintre ele spre 
bucuria popoarelor, a oamenilor 
muncii din lumea întreagă. Este 
neîndoios că hotărîrile Consfătuirii 
de la Moscova vor face și mai strîn- 
să colaborarea dintre țările noastre, 
contribuind la obținerea de noi suc
cese în dezvoltarea fiecăreia dintre 
ele. Pe această bază, va spori și mai 
mult forța de atracție' pe care o 
exercită succesele țărilor socialiste, 
relațiile de tip nou, superior, dintre 
ele, asupra oamenilor muncii din ță
rile capitalului, asupra popoarelor 
din tinerele state independente, 
suflețindu-le în lupta lor pentru 
mocrație, independență, pace, 
cialism.

Eforturile țărilor socialiste 
construcția economică se împletesc 
cu eforturile pentru apărarea și 
consolidarea păcii. Participanții la 
ședința Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia au examinat 
probleme legate de starea forțelor 
armate ale statelor participante la 
Tratat și au adoptat măsuri cores
punzătoare. Consfătuirea primilor 
secretari ai C.C. ale partidelor co
muniste și muncitorești și a șefilor 
de guverne ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia a aprobat 
rezultatele tratativelor dintre 
U.R.S.S., S.U.A. și Anglia, care au 
dus la un acord asupra Tratatului 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în Cosmos, în atmos
feră și sub apă, — apreciindu-I ca 
un rezultat al politicii externe con
secvente de pace a Uniunii Sovie
tice și a tuturor țărilor socialiste, 
un succes al politicii leniniste de 
coexistență pașnică a statelor cu 
orînduiri sociale diferite, o contri
buție la destinderea încordării, 
ca un factor pozitiv în lupta 
popoarelor pentru pace. Țările noas
tre vor depune în continuare noi e- 
forturi pentru reglementarea pro
blemelor internaționale litigioase, 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale și triumful principiilor coexis
tenței pașnice.

Poporul nostru aprobă din inimă 
activitatea delegațiilor romîne, con
duse de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Ia reuniunile de la Mosco
va din 24—26 iulie, precum și ho
tărîrile adoptate ; el este hotărît 
să depună și de aci înainte toate 
eforturile pentru întărirea continuă 
a unității marii și puternicei noastre 
familii socialiste, în numele cauzei 
scumpe a socialismului și păcii.

De curînd, membrii gos
podăriei agricole colective

In regiunea Crișana s-a 
terminat recoltatul păioa- 
selor. In prezent toate for
țele sînt îndreptate la 
terminarea treierișului și 
executarea arăturilor a- 
dînci de vară. Pînă acum 
a fost arată o suprafață de 
42 000 ha.

După încheierea recoltatului, mecanizatorii de la 
G.A.S. Dragalina, raionul Călărași, folosesc din plin trac
toarele pentru a termina în scurt timp arăturile de vară, 
în fotografie : tractoriști din brigada I condusă de Ște
fan Oicea, fruntași Ia executarea arăturilor.

Utilaje pentru industria alimentară
întreprinderile indus

triei alimentare au fost 
Înzestrate recent cu 
noi mașini și utilaje 
produse de industria 
noastră: constructoare 
de mașini. Printre a- 
cestea se numără in
stalații pentru fabrici
le de prelucrare a sfe
clei de zahăr, pentru 
industriile conservelor, 
produselor zaharoase, 
băuturilor, morăritulul, 
panificației etc. Ca 
urmare, la fabricile de 
zahăr din Giurgiu, Po-

produse
In- 
în

defabricile
Zagna-Vă-

dări, Timișoara, Ro
man șl Sascut au fost 
mecanizate operațiile 
de transport, încărcat 
și descărcat sfeclă, 
borhot și zahăr, cu 
stalații 
țară.

Pentru 
conserve
deni din regiunea Ga
lați, „Fructus" din Ti
mișoara, „Mureșeni“ 
din Tg. Mureș șl „Fruc- 
tonir din Giurgiu s-au 
realizat linii tehnologi
ce de prelucrare a ma-

zărei și fasolei. Ade
menea linii tehnologi
ce, de fabricație roma
nească, sînt în cuts de 
montare și în alte În
treprinderi ale indus
triei alimentare. Meta- 
lurgiștii din întreaga 
țară au produs în plus, 
față de plan, în prima 
jumătate a anului, a* 
proximativ 660 tone 
utilaje tehnologice di
ferite pentru industria 
alimentară.

(Agerpres)

La Sinaia a Intrat în funcțiune o 
nouă centrală telefonică automată 
cu o capacitate de 800 de numere. 
Centrala este înzestrată cu echi
pament de telefonie modern rea
lizat în țara noastră. în .scopul 
unei mai bune deserviri au fost ex
tinse în acest an cu cîte 600 de li
nii telefonice și centralele automa
te din orașele Buzău și Tîrgoviște. 
Centrale telefonice noi vor fi date 
în exploatare și în alte localități 
de pe Valea Prahovei 
Bușteni, 
unde au 
moderne 
telegraf.

Predeal,
Comarnic șl Cîmpina 
fost construite localuri 
pentru poștă, telefon și

DEVA (coresp. „Scîn- 
teii"). — Zilele acestea se 
deschid porțile întreprin
derilor hunedorene pentru 
a primi cele mai tinere 
cadre de muncitori califi
cați — promoția din acest 
an a absolvenților școlilor 
profesionale. La Combina
tul Siderurgic din Hune
doara, Uzina „Victoria* 
Călan, la minele din Va-

lea Jiului, Ghelar, Teliuc 
și Brad, pe șantierele de 
construcții și in alte în
treprinderi vor munci pes
te 1 500 de tineri munci
tori. Ei s-au calificat în 
cele 11 școli profesionale 
din regiune în meseriile 
de furnalist, oțelar, lami
nator, turnător, strungar 
etc.

Ghid comercial pe litoral
CONSTANȚA (coresp. 

.Scînteii"). — Pe harta li
toralului apar an de an 
noi unități comerciale. 
Pentru localnici, ca și 
pentru miile de vizitatori 
din timpul sezonului de 
vară, a fost tipărit recent 
un ghid al unităților co-

merciale din orașul Con
stanța și din stațiunile 
de pe litoral. Ghidul cu
prinde și orariul trenuri
lor, hidrobuzelor, traseele 
troleibuzelor și autobu
zelor, precum și nume
rele de telefon cele mai 
utile.

190 de instructori artistici ama
tori din regiunea Iași au terminat 
recent etapa de vară a cursurilor 
școlii populare de artă din locali
tate. Sub îndrumarea unor compozi
tori, dirijori, actori și regizori de la 
instituțiile teatrale din Iași și Bîr- 
lad, ei au urmat cursurile secțiilor: 
regie de teatru, regie de brigăzi ar
tistice de agitație, dirijat, coregra
fie. In tâmpul cursurilor, instructo
rii artistici amatori au participat la 
ședințele cenaclului „Ion Creangă" 
de pe lîngă Casa regională a crea
ției populare, au vizionat specta
cole date de teatre din loca
litate, din București și Cluj și de 
formații fruntașe de amatori din 
Iași. Aproape 600 de instructori ar
tistici amatori din regiune au ab
solvit în acest an cursurile diferi
telor secții ale școlii.

(Agerpres)

Turnee ale formațiilor teatrale și muzicale
CLUJ (coresp. „Scînteii"). —• 

Formațiile teatrale și muzicale 
din Cluj au întreprins îh 'Vara 
aceasta mai multe turnee. Ast
fel, Opera romînă a prezentat, 
în cadrul unui turneu la Iași, 
19 spectacole cu „Othelo", 
„Lucia de Lamermoor“, „Bo
ris Godunov", „Alexandru Lă- 
pușneanu", „In calea trăznetu- 
lui", „Lacul lebedelor", „Vîn
zătorul de păsări" și „Văduva 
veselă". Côlectivul operei se 
află în prezent într-un alt 
turneu în orașele Deva, Hune
doara, Cugir, Orăștie și Brad, 
cu același repertoriu. Opera 
maghiară de stat întreprinde 
un turneu la Brașov, Făgăraș, 
Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc, 
Odorhei și Tg. Mureș.

Colectivul Teatrului Național 
din Cluj a dat în preajma în
chiderii stagiunii 20 de repre
zentații la Timișoara, Arad, 
Lugoj, Reșița și în alte locali
tăți cu piesele „Surorile Boga", 
„Hamlet“, „Unchiul Vania’, 
„Orfeu în infern", „Cred in 
tine", iar Teatrul maghiar de

stat a prezentat la Tg. Mureș, lui muzical și orchestrei 
Odorhei, Tirnăveni, Oradea, simfonice din regiunea Ga- 
Amdși alte localități spectaeo- laț-i au- prezentat - în' ulti

mele trei luni aproape 300 de 
spectacole. Artiștii Teatrului 
muzical din Galați au dat în 
mai multe localități din raioa
nele Tecuci, Focșani, Galați, 
precum și într-o serie de loca
lități din regiunile Bacău, Iași 
și Suceava, spectacole cu opera 
„Trandafirii Doftanei" și 
operetele „Vînzătorul de 
sări" și „Silvia", in luna 
gust, artiștii Teatrului de 
din Galați vor pleca 
turneu prin țară cu 
„Doamna ministru".

lele „Căsătoriile se leagă pe pă- 
mînt", „Celebrul 702“,

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn
teii“). — Orchestra de muzică 
populară „Flacăra Prahovei" a 
Filarmonicii de stat din Plo
iești își continuă turneul prin 
țară. Colectivul orchestrei a 
prezentat concerte de muzică 
populară în stațiunile balneo
climaterice de pe Valea Praho
vei, precum și într-un șir de 
localități din regiunile Brașov, 
Banat și Hunedoara. Dirijează 
George Botez. Soliști : 
Radu, Ica Blidaru, 
Păun loan, Rina Ta
che. Vara aceasta or
chestra se va deplasa 
și în regiunile Mureș- 
Autonomă Maghiară, 
Cluj și Oltenia.

GALAȚI. Colecti
vele celor patru tea
tre dramatice și de 
păpuși, ale teatru-

Ioana

Brigăzi de medici 
la sate

cu 
pă- 
au- 
stat

intr-un 
piesa

Secția sanitară și de prevederi 
sociale a regiunii Cluj organizează 
cu regularitate brigăzi de specia
liști, alcățuite din cadre didactice 
de la Institutul Medico-Farmaceu- 
tic, care îndrumă activitatea spita
lelor și policlinicilor raionale și a 
circumscripțiilor sanitare rurale. 
Brigăzile s-au deplasat în ultimul 
timp în raioanele Bistrița și Gher
la. Asemenea brigăzi complexe de 
medici specialiști se organizează și 
în alte regiuni ale țării.

Primirea la C.C. al P.M.R. a tovarășului Raymond Guyot
în ziua de 30 iulie a.c. tovarășii 

Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., au 
primit pe tovarășul Raymond Gu
yot, membru al Biroului Politic

C.C. al P.C. Francez, aflat la odihnă 
în R. P. Romînă. La primire a par
ticipat tov. Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.M.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială și de caldă prie
tenie.

0 galerie de 341 metri
săpată într-ou luna

Sala de pontaj a minei Vulcan 
fremăta de lume. Sute de mi
neri, pionieri cu brațele încărcate 
cu flori au venit să întîmpine, la 
ieșirea din șut, pe membrii bri
găzii complexe „6 August". Vre
me de o lună, minerii din acea
stă brigadă au purtat în adîncuri 
o bătălie aprigă cu muntele. Ex
periența și priceperea cu care au
muncit le-au adus satisfacția unei importante realizări în întrecerea 
socialistă. Ei au săpat în stîncă o galerie cu o lungime de 341 metri 
la un profil de 8 mp. Succesul aparține minerilor Martin Vass, Ion 
lonașcu, Ignat Szekely, maiștrilor Traian Gherman, Nicolae Dudui și 
celorlalți mineri din brigadă. Pe lingă faptul că s-a obținut o viteză 
de înaintare nemaiîntâlnită în Valea Jiului șl în țară, brigada a do- 
bîndit o valoroasă experiență dovedind că în minele din Valea Jiu
lui există mari posibilități de sporire a vitezei de avansare la lucră
rile de deschideri și pregătiri de noi fronturi de lucru în subteran. 
Ziarul nostru a mai relatat recent despre realizările obținute de a- 
ceastă brigadă, mai ales în ceea ce privește înaltul nivel de produc
tivitate. Cîțiva mineri din brigadă redau în rîndurile de mai jos din 
experiența dobîndită la săparea acestei galerii.

Sporirea producției de cărbune a 
minei noastre prin deschiderea de 
noi fronturi de lucru și creșterea 
productivității muncii în abataje 
cerea la un moment dat extinderea 
rețelei de transport în subteran, 
încît aceasta să asigure o bună de
servire a brigăzilor cu vagonete 
goale și materiale, precum și expe
dierea operativă, în bune condiții, 
a întregii cantități de cărbune ex
tras. în acest scop a fost prevăzută 
săparea unei galerii cu profil du
blu între puțurile 8 și 7 vest la o- 
rlzontul 480. Această lucrare a fost 
încredințată brigăzii noastre.

Pentru realizarea unei viteze 
mari de înaintare ne-am îndreptat 
atenția în mod deosebit spre orga
nizarea cît mai bună a muncii. 
Conducerea minei și organizația de 
partid ne-au dat în această privin
ță un ajutor prețios. Pornind de la 
cunoașterea temeinică a condițiilor 
de zăcămînt, specialiștii minei au 
stabilit un plan amănunțit de mă
suri tehnico-organizatorice care, în 
urma dezbaterii lui în brigadă, a 
fost îmbunătățit cu noi propuneri 
venite din partea minerilor cu 
multă experiență. La organizarea 
muncii brigăzii ne-au fost folosi
toare și învățămintele trase cu prl-

lejul altor lucrări de înaintări ra
pide realizate în Valea Jiului.

Alcătuirea brigăzii s-a făcut 
după criteriul experienței și pri
ceperii în muncă la executarea lu
crărilor de deschideri și pregătiri.

maiștri cu practică îndelungată în 
minerit au fost însărcinați să asi
gure o bună asistență tehnică, să 
vegheze la respectarea tehnolo
giei, a normelor de tehnica secu
rității.

Brigada a început înaintarea ra
pidă la 10 iunie, pe baza unui gra
fic ciclic riguros întocmit. Acest 
grafic, „ciclogramă“ cum îl nu
mim noi, cuprindea cele 27 zile 
lucrătoare ale lunii, numărul de 
schimburi, precum și ciclurile pre
văzute a se realiza. Conform gra
ficului, în 108 schimburi trebuia 
să se realizeze o avansare de 324 
metri, adică cîte două cicluri cu o 
avansare de 3 metri la fiecare 6 
ore. Ciclograma mai cuprindea o- 
perațiile : pregătirea pentru per
forarea găurilor și stropirea fron-

Un important succes în întrecere 
la mina Vulcan

Brigada — compusă din 28 de oa
meni, mineri și ajutori de mineri, 
vagonetari — a fost împărțită în 
patru echipe, fiecare avînd un mi
ner șef de schimb. Pentru execu
tarea operațiilor auxiliare — mon
tarea tuburilor de aeraj, a conduc
telor de aer comprimat și apă, re
vizia și întreținerea mecanică și 
electrică a mașinii de încărcat și 
perforatoarelor, transportul mate
rialelor pentru armare etc. — au 
fost repartizați în schimburi de 
cîte 8 ore un lăcătuș, un electrician 
și doi muncitori în regie. Pușcarea 
frontului de lucru a fost încredin
țată cîte unui artificier pentru fie
care schimb. De asemenea, trei

tul ui de lucru, perforarea, evacua
rea sterilului, lucrări auxiliare de 
armare, armarea și bandajarea, 
încărcarea găurilor cu exploziv, 
pușcarea și aerisirea frontului, 
bandajarea suplimentară, mon
tarea liniei de front și montarea 
liniei de macaze. Pentru executa
rea fiecărei operații s-au stabilit 
cu precizie numărul de oameni și 
de minute necesare.

La profilul galeriei noastre și la 
rezistența rocilor, am socotit ni
merit să perforăm cîte 2—3 găuri 
pe metru pătrat, cu adîncimea de 
1,7 metri. Sistemul de pușcare a- 
les a fost cel cu sîmbure în pană. 
Armarea galeriei s-a făcut cu

stîlpi metalici T.H., 
manipulat, precum și cu jumătăți 
de molid pentru bandajare. Acest 
sistem ne-a permis să reducem la 
numai 15 minute durata unei ope
rații de armare.

Brigada noastră a fost dotată cu 
o mașină electrică de încărcat de 
tip E.P.M. 1, cu butoanele de co
mandă mutate în partea stingă, 
ceea ce ne-a asigurat ușurarea 
manevrării ei. La perforare s-au 
utilizat perforatoare pneumatice 
de tip C.P.-19. Buna lor funcțio
nare a fost asigurată printr-o re
țea care ne-a furnizat aer compri
mat la o presiune de 6 atmosfere, 
în plus, conducerea minei s-a în
grijit să ne creeze condiții optime 
de lucru printr-un bun aeraj, prin 
dotarea cu măști și ochelari de 
protecție și pulverizatoare cu apă.

în primul rînd trebuie să subli
niem că munca în brigadă n-a în
cetat decît în zilele de repaos. Pre
darea și preluarea schimburilor s-a 
făcut la frontul de lucru, din mers. 
Pe baza graficului, fiecare miner 
știa cu precizie ce are de făcut. 
După pușcare și evacuarea gazelor 
și prafului, se proceda la contro
lul frontului și punerea locului de 
muncă în deplină siguranță. în
cărcarea sterilului dislocat era o 
fază importantă în cadrul ciclului. 
De aceea, noi am luat măsuri pen
tru evacuarea rapidă a materialu
lui. în acest scop, mașina de în
cărcat rula pe un panou cu șine. 
Un macaz de construcție specială 
urmărea frontul la o distanță de

MARTIN VASS, ION IO- 
NAȘCU, 
schimb ;
MAN, maistru, mina Vulcan

mineri șefi de 
TRAIAN GHER-

(Continuare în pag. IlI-a)

In pădurile din nordul Olteniei a fost 
organizat un schimb de experiență în 
domeniul forestier cu tema : „Valorifi
carea superioară a masei lemnoase și 
ridicarea nivelului tehnic în exploatările 
forestiere prin mecanizarea lucrărilor". 
Au participat specialiști în acest dome
niu de ia exploatările forestiere din re
giune.
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GALAȚI (coiesp. „Scânteii“). — Comitetul regio
nal de partid Galați acordă o mare atenție pregă
tirii propagandiștilor care vor conduce cercurile și 
cursurile de partid în noul an de învățămînt. Peste 
600 propagandiști de la sate vor urma un curs de 
pregătire. în vederea bunei desfășurări a cursului a 
fost întocmit un program amănunțit care prevede 
lecțiile ce se vor preda, schimburile de experiență 
ce urmează să fie organizate. în program sînt sta
bilite, de asemenea, vizitaiea de către propagan
diști a muzeului Doftana, vizionarea mai multor fil
me documentare șl artistice legate de tematica lec
țiilor. Pentru ca lecțiile de economie agrară pe teme 
cum sînt „Dezvoltarea intensivă și multilaterală a 
producției agricole“, „Sarcini actuale privind con
solidarea și dezvoltarea gospodăriilor colective“, 
„Organizarea și retribuirea muncii în G.A.C.“ să fie 
cît mai legate de practică, s-a stabilit ca, înainte 
de seminarizare, propagandiștii, împărțiți pe grupe, 
să viziteze diferite gospodării colective și de stat. 
Prima lecție în cadrul cursului de pregătire a pro
pagandiștilor a fost predată de un lector al C.C. 
al P.M.R. și a avut ca temă „Etapa desăvîrșirii 
construcției socialiste în țara noastră. Dezvol
tarea forțelor de producție în procesul de conso
lidare a relațiilor de producție socialiste în econo
mia națională“.

TG. MUREȘ. — Biroul organizației de bază de la 
Fabrica de piei din Tg. Mureș se îngrijește să pună 
în discuția comuniștilor cele mai importante pro
bleme legate de bunul mers al producției și să 
sprijine printr-o temeinică muncă politică măsu
rile tehnico-organizatorice luate de conducerea întreprin
derii. De curînd, într-o adunare generală a organizației de 
bază s-a analizat felul cum se aplică planul M.T.O. Pe 
baza informării prezentate de inginerul șef al întreprin
derii au avut loc discuții rodnice, s-au făcut propuneri 
interesante. Din planul M.T.O. s-au aplicat o se
rie de propuneri ; a fost instalat un uscător de 
piei pentru mănuși, a fost înlocuită încălzirea cu 
aburi la butoaiele de tăbăcit și vopsit prin încălzirea 
cu apă caldă. Au mai fost înfăptuite și alte prevederi 
din planul M.T.O., care au dus la creșterea productivi
tății muncii și îmbunătățirea calității produselor. (Din 
ziarul „Steaua Roșie“-Tg. Mureș).

NEGREȘTI. — în organizația de partid a gospo
dăriei colective din Rebricea, raionul Negrești, re
giunea Iași, au fost primiți mai multi candidați și 
membri de partid. Toți sînt oameni harnici și 
pricepuți, care au dovedit prin fapte că luptă activ 
pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului, pentru în
tărirea și dezvoltarea economico-organizatorică a 
gospodăriei colective. Printre aceștia se numără 
Constantin Robu, Veronica Constandache, Aurel 
Burghelea, Maria Stavarache, Ion Rotaru și alții. 
Comitetul de partid din gospodărie, organizațiile 
de bază pe brigăzi se îngrijesc de educarea candi, 
daților și a noilor membri de partid. Ei studiază 
statutul P.M.R., participă la expuneri despre dreptu
rile și îndatoririle membrilor de partid, despre profi
lul moral al comunistului. Unul dintre cele mai efi
ciente mijloace de educare a candidaților de partid 
este atragerea lor la toate acțiunile organizațiilor 
de bază. în gospodăria noastră toți candidați! de 
partid au primit sarcini concrete corespunzătoare 
pregătirii și locului de muncă al fiecăruia. Unii 
sprijină activitatea organizației U.T.M., comisiei de 
femei, alții sînt agitatori, fac parte din colectivul de 
redacție al gazetei de perete. în adunările generale 
ale organizațiilor de bază candidații de partid in
formează asupra felului cum își duc la îndeplinire 
sarcinile. Totodată, membrii de partid mai vechi, 
cu experiență, au fost îndrumați să se ocupe de 
cîte 1—2 candidați și să-i ajute în îndeplinirea sar
cinilor primite. Majoritatea candidaților de partid 
aduc o contribuție activă la creșterea rolului or
ganizației de partid în viața gospodăriei colective. 
(De la Ion Bîrsan, coresp. voluntar).

La cules de zmeură (Foto : N. Țuicu)

ALO,
Există o categorie de piloți 

care, prin însuși specificul 
profesiunii lor, zboară pe orice 
timp, spre orice colț al țării, 
urcîndu-se, uneori, în carlingă 
direct de la masă, oameni care 
știu să înfrunte capriciile vre
mii, care nu au nici un orar, 
urmăriți veșnic în timpul zbo
rului de un singur gînd: să 
ajungă cît mai repede la des
tinație. Sînt cei de la Aviasan.

...Îndrumătorul navigației cu
prinde cu privirea pistele de 
beton și găsește avionul cu 
însemnele Crucii Roșii, care se 
grăbește să se deslipească de 
sol. Ceva nu e în regulă.

— Alo, YRPSM — Alo, Pe
tre, Sandu, Marin ! Aici punc
tul de control. Cum vrei să de
colezi, nu vezi că ai vîntul „în 
coadă“ ?

— Controlul, controlul, aici 
YRPSM — Am o misiune ur
gentă. Decolez cu vîntul în coa
dă. Nu pot pierde nici un mi
nut.

Cei de la punctul de control 
se sfătuiesc. Decolarea se face 
de obicei cu vîntul „în față". 
Altfel, e greu să-ți iei zborul.

— Alo, YRPSM ! Transmite 
numele pilotului.

— Mircea Paxaman. Permi
teți urgent decolarea !

îndrumătorul navigației dă 
ordinul de decolare. Avionul 
alb își pune motoarele „în 
plin“. Ceilalți piloți urmăresc 
avionul care decolează sub ra
falele vîntului, condus de o 
mînă sigură. Așa s-au cîștigat 
30 de minute. Avionul ducea 
la Bîrlad un medic specialist 
în operații pe inimă. Pe drum 
au trecut printr-o furtună pu
ternică. Medicul, la primul lui 
zbor pe un avion sanitar, a a- 
vut, firește, emoții. A ajuns 
însă la patul bolnavului mai

AICI YRPSM!
devreme cu 45 de minute de
cît se prevăzuse.

— Pilotul mi-a dat încredere 
în forțele mele pentru operația 
grea care mă aștepta, povestea 
medicul mai tîrziu.

Și cîți oare, la fel ca el — 
șoferi, mecanici de aerodrom, 
navigatori, piloți — în întrece
re cu minutele și distanța, se 
străduiesc din răsputeri pen
tru ca medicii să ajungă la 
vreme !

Pilotul Mircea Paxaman, fiu 
de ceferist din Iași, năzuia de 
mic să fie aviator. A fost lă

cătuș, pavator, muncitor la 
tramvaie, dar abia în 1949, cînd 
aviația, alături de celelalte 
sporturi, devenise accesibilă 
oricui, și-a putut realiza visul.

A început cu ABC-ul: aero- 
modelismul, apoi parașutismul, 
planorismul. Și acum, iată-l 
pilot.

Pe fișa sa personală de zbor 
figurează azi peste 700 000 km 
parcurși în aer. La „Aviasan“ 
lucrează din 1960. A zburat pe 
avioanele albe peste 1600 de 
ore. Asta înseamnă sute de 
misiuni care au avut un sin
gur țel: salvarea unor vieți o- 
menești.

...O casă, undeva, în munții 
Moldovei, luase foc. Toți mem
brii familiei aveau arsuri gra
ve. Trebuia o cantitate mare 
de singe pentru transfuzie. 
Mircea Paxaman a transportat 
în cîteva rînduri, în cursul a- 
celeiași zile, fiolele salvatoare 
de la Buzău și Ploiești tocmai 
lingă masivul Pietrosul, pe 
ploaie și ceață, cu vizibilita
te redusă, zburînd pe alocuri 
razant cu pămîntul.

...Vn om călcat de mașină a- 
vea bazinul zdrobit. Era o 
chestiune de ore. De la Onești, 
mergînd „în plin“, pilotul Mir
cea Paxaman a redus timpul 
zborului la jumătate.

...De la Tecuci se cere un 
specialist în operații pe creier. 
Academicianul zboară alături 
de acest fiu de ceferist pentru 
a birui moartea. Doi maeștri — 
academicianul cu bisturiul, pi
lotul cu manșa — au salvat o 
viață de om.

Pilot cu experiență, Mircea 
Paxaman deprinde și pe ceilalți 
piloți ai „Aviasanului" cu mă
iestria zborului. Intre două mi
siuni, pilotul devine instruc
tor. „Toți piloții de la noi tre
buie să știe să zboare pe orice 
vreme, pe orice tip de avion 
sanitar“ — gîndește el. Acum 
se pregătește pentru efectuarea 
instruirii în vederea zborurilor 
de noapte.

ION PLEAVA

Pregătire pedagogică strîns legată
de specialitatea studentului

Universitățile dau 
an de an învăță- 
mîntului contin
gente sporite de 
cadre didactice. Un 
rol de seamă în 
pregătirea profe
sorilor pentru în
vățământul de opt 
ani îl au institutele

pedagogice care cuprind azi 61 
de facultăți cu 
denți. In aceste institute lucrează 
cadre competente care, călăuzin- 
du-se după planuri de~ învățămînt și 
programe școlare alcătuite potrivit 
unor criterii științifice, pregătesc 
noile promoții de profesori cu conș
tiința că înalta calificare a acestora 
este o condiție principală pentru 
dezvoltarea cu succes a întregului 
învățămînt, pentru formarea multi
laterală a tinerei generații.

Generalizarea învățămînțului de 
opt ani, dezvoltarea școlii medii, 
lărgirea învățămînțului profesional 
și tehnic, precum și întărirea legă
turii școlii cu practica, cu proble
mele construcției socialiste — sar
cini prevăzute în directivele Congre
sului al III-lea al partidului — pre
supun creșterea în și mai mare mă
sură a numărului de cadre didactice 
și îmbunătățirea calității pregătirii 
acestora. Pentru a fi succinți, vom 
ilustra această cerință cu o singură 
cifră : în anul școlar 1964/1965, cînd 
absolvă prima promoție a școlii ge
nerale de opt ani, numai pentru ele
vii din noile clase a 8-a este nevoie 
de un plus de 16 000 de cadre di
dactice.

Desigur, pregătirea temeinică 
viitoarelor cadre didactice în 1 
versități și institutele pedagogice ri
dică un șir de probleme complexe, 
în rîndurile de față ne vom referi la 
una singură: necesitatea îmbunătăți
rii pregătirii pedagogice a studenți
lor.

După cum se știe, disciplinele pe
dagogice și practica pedagogică re
prezintă 15—20 la sută din totalul 
orelor prevăzute în planurile de în
vățămînt ale facultăților din institu
tele pedagogice. în ultimul timp, 
atît la aceste Institute, cît și la uni-

14 000 de stu-

călăuzin-

I a 
uni-

versități, cursul 
de pedagogie ge
nerală a fost dez
voltat cu un nou 
capitol, „Școala 
și organizația 
U.T.M. jși pio
nieri“, deoarece o 
mare parte din activitatea educati
vă a profesorului se desfășoară în 
legătură strînsă cu aceste organiza
ții ; la facultățile institutelor, peda
gogice, disciplina „psihologia peda
gogică și psihologia copilului“ a 
fost extinsă cu un seminar pe timp 
de un semestru. Cu toate 
cred că numărul orelor 
studiului pedagogiei, 
învățămîntul universitar, 
punde încă necesităților.

Dar nu este totul ca 
pregătirii pedagogice să 1 
se rezerve un număr co
respunzător de ore în 
planul de învățămînt. 
Din păcate, unele cadre 
didactice, concentrîndu-și 
atenția asupra pregătirii 
științifice de specialitate, 
subapreciază, după părerea mea, ne
cesitatea pregătirii pedagogice teo
retice și practice a viitorilor pro
fesori. Această atitudine ignorea
ză o realitate : dintre absolvenții 
celor 4 universități, din anul 1962, 
mai mult de 80 la sută muncesc 
în învățămînt, iar din cei 5 200 de 
absolvenți ai sectorului universitar 
și pedagogic din anul universitar re
cent încheiat circa 4 800 (adică peste 
80 la sută din absolvenții universi
tăților și bineînțeles, întreaga pro
moție a institutelor pedagogice) își 
vor începe în toamnă activitatea la 
catedră. Aceasta ilustrează convin
gător faptul că universitățile sînt 
adevărate pepiniere de cadre didac
tice și, de aceea, ele trebuie să asi
gure absolvenților o pregătire peda
gogică de înalt nivel.

Desigur, nu se poate nega că buna 
pregătire la obiectul pe care îl va 
preda profesorul este condiția fără 
de care nu ne putem imagina un 
profesor bun. Dar nici înarmarea cu 
cunoștințe pedagogice nu poate fi

prof. univ. dr. 
ANGHEL MANOLACHE 

rectorul Institutului pedagogic 
din București

acestea, 
afectate 

mai ales în 
nu cores-

înțeleasă ca un a- 
daus la formarea 
viitorului profesor 
ci ea constituie 
o parte integrantă 
a bagajului său 
profesional fără de 
care el nu-și poa

te îndeplini misiunea. După părerea 
mea, pregătirea de specialitate, ideo
logică și pedagogică trebuie să for
meze un tot organic. Pentru a atin
ge acest țel, cred că este necesar nu 
numai să asigurăm locul cuvenit 
științelor pedagogice și practicii pe
dagogice în planurile de învăță
mînt ale facultăților din cadrul uni
versităților și institutelor pedagogice, 
dar și să utilizăm forme de organi-

zare, metode de lucru mai eficace 
în formarea profesorului.

în acest scop, consider necesară 
îmbunătățirea conținutului cursului 
de pedagogie, în sensul ca acesta să 
înceteze de a mai avea un caracter 
general. Experiența arată că nu mai 
este indicat ca viitorii profesori de 
limbă și literatură romînă, matema
tică, științe naturale etc. să audieze 
în esență același curs de pedagogie, 
ci au nevoie de cursuri care reali
zează conexiuni strînse cu obiectul 
de învățămînt pentru care se pregă
tesc ; totodată, ar fi de dorit ca pre
darea metodicii să capete caracterul 
de pedagogie aplicată, urmărindu-se 
înfăptuirea principiilor pedagogice 
nu în procesul de învățămînt în ge
neral, ci potrivit cu cerințele fiecărei 
specialități. Ancorate puternic în 
practica școlii socialiste, folosind larg 
cercetările științifice, pedagogia și 
metodica, predate în felul propus în 
rîndurile anterioare, ar găsi planul 
superior pe care trebuie să se uneas
că și cadrul în care să colaboreze 
strîns pentru a contribui efectiv la 
formarea profesorului capabil să

Cititorii scriu Scînteii

Un bun
Vă relatez un fapt pe

trecut pe șantierul Com
binatului de industria
lizarea lemnului din Pi
tești. Muncitorul Marin 
Gheorghe săpa la un ca
nal adînc de peste 3 me
tri. Deodată se auzi un 
zgomot înfundat. Tînărul 
mecanic Ilie Păun alergă 
la fața locului. Ce se în- 
tîmplase? Bolovani ames
tecați cu pămînt se rosto
goleau, gata-gata să as
tupe canalul. Apa unui

tovarăș
izvor țîșnea cu putere- Din 
pricina ei ee produsese 
surparea. Viața lui Ma

rin era în primejdie. Cîte- 
va clipe încă și l-ar ii a- 
coperit lavina ce se pu
sese în mișcare. Tovară
șul Păun a sărit în canal 
și a început să dea la o 
parte pietrele și pămîntul. 
Clipe de mare încordare. 
I-au venit în ajutor și alți 
muncitori. Omul a fost 
salvat. (De la Florea 
Tistuleasa, muncitor).

In 12 zile
în urma unei ploi to

rențiale, linia ferată din 
parchetul Crasna fusese 
distrusă de viituri pe o 
mare porțiune. Transpor
tul materialelor era între
rupt. S-a apreciat că re
parațiile necesare se vor 
putea termina în decurs 
de o lună. Muncitorii în
treprinderii forestiere In- 
torsura Buzăului au ho- 
tărît însă să accelereze 
ritmul reparațiilor. Din 
parchetul Crasna trebuia 
să pornească spre diferi
te șantiere de construcții

materialul lemnos nece
sar, iar cele trei funicu
lars și tractoarele folosite 
la transportarea bușteni
lor să nu-și întrerupă ac
tivitatea. Tovarășii din 
parchetul Crasna au ho- 
tărît să înceapă îndată 
reparațiile la toate punc
tele de lucru. Muncind 
organizat și cu pricepere 
ei au redat circulației li
nia ferată în numai 12 
zile. (De la ing. Gh. Ră- 
dulescu, I. F. întorsura 
Buzăului).

CRONICA JUDICIARĂ
LĂPTIȘOR DE MATCĂ...

O cetățeană care avea o prisacă 
de albine s-a oferit să predea unei 
unități „Apicola“ o cantitate de lăp
tișor de matcă în condiții contrare 
dispozițiilor legale. Din încurcătură 
a scos-o, cu multă bunăvoință, Tra
ian Silimon, șeful serviciului comer
cial al unității. El i-a explicat cu 
grijă că mita ajută pe unii oameni 
să închidă ochii. Producătoarea a 
priceput, i-a dat 2 000 de lei și ochii 
lui Silimon s-au închis.

Dar abia a scăpat femeia de un 
bucluc și a dat de altul. Marioara 
Amzer, femeie de serviciu la labora
tor, deși știa că analizele sînt bune, 
i-a spus că proba de lăptișor nu 
corespunde. Ea desigur, putea s-o 
facă să corespundă. O sumă pusă 
lingă lăptișor îl transformă imediat. 
Producătoarea i-a dat 2 500 de lei 
și lăptișorul s-a transformat.

Judecată de tribunalul popular ra
ional „V. I. Lenin“, Marioara Amzer 
a fost condamnată la 1 an și 6 luni 
închisoare corecțională și 3 ani in
terdicție corecțională. Traian Silimon 
a luat 5 ani închisoare corecțională 
și 2 ani interdicție corecțională pen
tru mita care l-a făcut să închidă o- 
chii. E de presupus că sentința as
pră îl va ajuta acum să-i deschidă.

La S t î n a
Un nou grup de turiști a sosit din 

București, prin O.N.T.-Carpați. Ei se 
alătură altora veniți din regiunea 
Crișana și din alte colțuri ale țării 
pentru a petrece în această minu
nată stațiune climaterică o vacanță 
plăcută și reconfortantă. Situată la 
peste 1100 m altitudine, înconjurată 
de păduri de brazi, avînd în împre
jurimi interesante obiective turisti
ce, Stîna de Vale oferă vizitatorilor 
un cadru deosebit de pitoresc și un 
climat de care beneficiază cu bune 
rezultate suferinzii de boli endocri
ne. Condițiile de cazare se îmbună-

CIND BAGI MINA 
IN BUZUNARUL 

CUMPĂRĂTORILOR
Cetățenii care-și fac cumpărătu

rile în mod obișnuit la magazinul 
„Miorița“ nr. 1 din piața Kogălni- 
ceanu s-au întrebat, desigur, de ce 
nu-1 mai văd de o bucată de vreme 
pe Gheorghe Iacobescu, responsabi
lul unității. N-au cum să-l mai 
vadă.; e condamnat la 2 ani și 6 luni 
închisoare corecțională. De Ia ce i 
se trage ? Pe scurt, de la faptul că, 
în complicitate cu cîțiva vînzători 
necinstiți, falsifica brînzeturile a- 
mestecîndu-le cu sortimente de cali
tate inferioară sau cu apă ; că a 
procurat un clește de înghețată mai 
mic decît cele curente reducînd ast
fel automat porția de înghețată a 
cumpărătorilor — desigur, fără re
ducerea de preț corespunzătoare — 
că a instigat la vînzare de mărfuri 
fără bonuri de casă și altele.

Ne-am obișnuit în magazine cu un 
comerț civilizat, cu respectarea inte
reselor cumpărătorilor. Aici, spre 
deosebire de alte unități, se băga 
mina în buzunarul cetățenilor.

La închisoare, Iacobescu și com
plicii lui vor avea prilejul să medi
teze că, uneori, te poți frige și... cu 
înghețata.

V. SEBASTIAN 
------------------------------- v

de Vale
tățesc continuu. De curînd a început 
să se ia masa în noua sală de mese, 
spațioasă și elegantă. La club ru
lează regulat filme, se țin conferin
țe medicale. Capacitatea hotelului 
este redusă față de solicitări, dar nu 
peste multă vreme vor fi terminate 
lucrările de construcție la clădirea 
anexă. O cerință a turiștilor este ca, 
pînă la darea în funcțiune a noului 
drum de acces în curs de construc
ție, să se îmbunătățească mijloacele 
actuale de transport în comun spre 
stațiune.

(gSaocsGuag)
CINEMATOGRAFE : Elena din Trola -- 

cinemascop : Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15), Elena Pavel (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,30 — grădină 22), Alex. Sahia (8; 10; 
12,30; 15; 17,30; 20 — grădină 20,30), 23
August (10,15; 12,30; 15; 17,30; 20), Ștefan
cel Mare (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19-, 2130), 
Grădina cinematografului T. VI . .11- 
rescu (22,45), Stadionul Republicii (20,15), 
Patinoarul 23 August (20,30). Dragoste șl 
pălăvrăgeli ; rulează la cinematografele 
Republica (9,30; 11,30; 14; 16,45; 19; 21,15), 
București (17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17; 21). Misterele Parisului — cine
mascop ; București (6,30; 10,30; 12,30;
14.30) , Arta (15; 17,15; 19,30 — grădină 20),
Libertății (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Fortăreață pe Rin — cinemascop : rulează 
la cinematografele Maghcru (10; 12: 15; 
17; 19; 21), 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 
Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21). Tu ești 
minunată : rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (15; 17; 19; 21), V. Roaită (10; 
12), Grădina 13 Septembrie (20,15). Viață 
fără chitară : rulează la cinematografele 
I. C. Frimu (10; 12; 14; 16; 18; 20 — gră
dină 20,30), V. Roaită (16; 18; 20 — gră
dină 20,30). Nopțile Cabiriei : Tineretului 
(10; 12; 14). concertul mult visat : Tinere
tului (16; 18,15; 20,30). Doctor în filozofie : 
Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
C. David (16; 18,15; 20,30), Moșilor (15f>.'& 
19 — grădină 20,30). N-a fost în zar 
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
Podul rupt — cinemascop : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 la 
orele 14; 16; 18.15; 20,30), Miorița (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Program special pentru 
copii 13 Septembrie (10). O moștenire cu 
bucluc ; 13 Septembrie (11,30; 14,30: 16,30; 
18,30; 20,30), înfrățirea între popoare (16; 
18,15; 20,30), Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Program de filme documentare : rulează 
în continuare de la orele 10 la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi. Cumpără-ți 
un balon : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (11; 16,15; 18,30; 20,45).
Estrada, estrada : Giulești (10; 12; 14; 16: 
18.15; 20,30), 30 Decembrie (16; 18; 20). Pe 
urmele bandei : Cultural (11; 16; 18; 20). 
Tăunul : rulează în continuare de la 
orele 9,30 la orele 21 la cinematograful 
Alex. Popov. Camelia : 8 Martie (16; 18,15 
— grădină 20,30). O perlă de mamă : Gri- 
vița (10; 12; 16; 18; 20), Flacăra (16; 18,15;
20.30) , Stadionul Giulești (20,30). Noua
prietenă a tatii : Unirea (11; 15; 17; 19 — 
grădină 20,30). Mărul discordiei : rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (16; 
18; 20). Legea e lege : Munca (15: 17; 19; 
21). Alarmă în munți : rulează la cine
matograful Popular (16; 18,15; 20,30). Căpi
tanul Fracasse — cinemascop : 16 Februa
rie (16; 18; 20), B. Delavrancea (11; 16; 
18,15; 20.30). Dracul și cele 10 porunci — 
cinemascop : rulează la cinematograful 
M. Eminescu (11; 15,30; 18,15; 21). Ado
rabile și mincinoase : rulează la cinema
tografele Ilie Plntllle (16; 18; 20 — gră
dină 20,30), Olga Banele (15,30; 18 — gră
dină 20,30). Tinerii — cinemascop ; Volga 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Vîrsta dra
gostei : Luceafărul (15; 17.15; 19,30; — 
grădină 20,30). Rocco șl frații săi — 
ambele serii : Drumul Serii (10,30; 16;
19.30) . Lumină de iulie : rulează la cine
matograful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
Divorț Italian ; Grădina Progresul (20,30). 
Copiii minune ; Grădina cinematografu
lui 23 August (21). cursa de 100 kilometri : 
Grădina cinematografului Libertății 
(20,30). Drumul spre înalta societate : Sta
dionul Dinamo (20,15). Veneția, luna și 
tu : Arenele Libertății (20,30).

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

instabilă, cu cerul variabil, temporar 
noros. Au căzut averse locale însoțite de 
descărcări electrice în Ardeal și Moldova 
și cu totul izolat în celelalte regiuni. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, pre
domin înd din sectorul vestic. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 32 de grade la Corugea și 16 
grade la Sighet, Zalău și Huedin. In 
București : Vremea a fost schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vîntul a suflat 
în general slab din sectorul vestic. Tem
peratura maximă a aerului a fost de 31 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 1 2 și 
3 a.ugust. In țară ; Vreme ușor instabilă, 
cu cer variabil. Vor cădea ploi locale sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice, mai frecvente în nordul țării 
și regiunea de munte. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în ușoară scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, iar maximele între 20 și 30 de 
grade. In București și pe litoral : Vre
me ușor instabilă, cu cer variabil. Vor 
cădea ploi izolate în cursul după-amie- 
zelor. Vînt slab pînă la potrivit. Tempe
ratura în ușoară scădere.

DIN POȘTA DISCUȚIEI
Specialități pe care le solicită 

dezvoltarea
desfășoare o activitate pedagogică 
creatoare.

Formarea unui profesor bun nu 
este numai sarcina pedagogilor și 
metodicienilor din universități și in
stitute pedagogice, ci și a matemati
cienilor, fizicienilor, filologilor, isto
ricilor, naturaliștilor etc. La pregăti
rea studenților ca viitori profesori 
trebuie să colaboreze cadrele didac
tice de toate specialitățile, fiindcă 
profesorul pe care îl formăm, fie că 
va preda limba romînă sau matema
tica, fizica ori geografia etc., va tre
bui să realizeze sarcinile sale in
structive și educative, legate de for
marea omului nou, atît prin preda
rea obiectului cît și prin munca de 
educație pe care o va desfășura.

Pentru îmbunătățirea pregătirii

pedagogice a studenților în univer
sități și institute pedagogice propun, 
de asemenea, ca Ministerul învăță- 
mîntului să studieze modalitățile de 
folosire mai bună a practicii peda
gogice, de lărgire a contactului stu
denților cu școala, cu profesorii, cu 
activitatea organizațiilor U.T.M. și 
de pionieri, precum și posibilitatea 
transformării școlilor de bază în a- 
devărate centre de cercetare pedago
gică, a înființării unor laboratoare 
de psihologie și cabinete metodice 
pentru cunoașterea și popularizarea 
experienței pozitive a școlii și cadre
lor didactice.

îmbunătățirea pregătirii pedago
gice a viitorilor profesori depinde, 
în primul rînd, de cadrele didactice 
care se ocupă de formarea lor. De a- 
ceea, consider că părerile expuse în 
articolul de față ar putea constitui, 
pentru colegii mei, un punct de por
nire spre o dezbatere mai amplă, 
care să descifreze cît mai limpede 
problemele care se pun în momentul 
de față și în perspectivă în dome
niul pregătirii pedagogice a cadrelor 
didactice.

In pregătirea medicilor 
stomatologi de azi se 
pornește pe bună drep
tate de ia principiul că 
ei trebuie să fie în pri
mul rînd medici, înarmați 
cu cunoștințe atît de 
medicină generală cît și 
de specialitate.

Considerînd că e 
solut neceear ca un 
die stomatolog să
noască în amănunțime 
unele probleme de medi
cină generală, care se 

practica 
cred 

expe- 
am

ab- 
me-
cu-

ridică și 
specialității 
însă, pe 
rienței pe

în
sale 

baza 
ca ie

ccumulat-o, că în al
cătuirea programelor de 
învățămînt s-ar putea 
face la anumite discipli
ne o limitare a cunoștin
țelor teoretice și practi
ce la strictul necesar o- 
rientăiii medicului
matolog în diferite ca
zuri, legate sau nu 
specialitatea sa. 
după părerea mea, 
darea unor discipline ca 
ftiziologia. ginecologia, 
balneologia, ee face

sto-

de
Astfel, 

pre-

în 
dauna disciplinelor de 

a 
tnvă-

îndeosebl 
dedicat 

stomatologic

profil și 
timpului 
țămîntului 
practic.

In învățămîntul de 
matologie programa 
curs a primilor trei 
nu diferă prea mult 
aceea a secțiilor de
dicină generală. Diferen
țierea se face mat mult

»to- 
de 

ani 
de 

me-

începînd din anul patru. 
Dar, spre deosebire 
studentul secției de 
dicină generală, al 
rui viitor profil nu e 
tărît definitiv decît spre 
sfîrșitul facultății (poa
te deveni medic 
medicină generală, 
ternist, 
de 
etc.), 
tolog 
filul 
încă de la intrarea în in
stitut. De aceea, în preda
rea unor discipline pre- 
clinice de bază, cum sînt 
anatomia, histologia, fi
ziologia, farmacologia și 
altele, ar fi bine să se 
reducă volumul capitole
lor nelegate de practica 
stomatologică și să se a- 
corde o pondere mai ma
re predării capitolelor ce 
studiază gura și dinții. 
Astfel, de pildă, nu 
este necesar ca anatomia 
și fiziologia aparatului 
respirator să fie studiate 
tot atît de amănunțit ca 
anatomia capului și fizio
logia masticației. Exem
ple asemănătoare se 
mai pot cita. în acest 
fel, s-ar putea afec
ta un volum mult mai 
mare de ore discipli
nelor de profil stomato
logic și în special stagiu
lui practic care să se 
desfășoare sub îndruma
rea celor mal buni spe
cialiști.

Prin adînclrea cunoș
tințelor teoretice și prac
tice de specialitate în anii 
studenției, activitatea me
dicului stomatolog s-ar 
ridica la un nivel șl mai 
înalt.

de 
me- 
că- 
ho-

de 
in- 

medic 
chirurg 
stoma-

igienist, 
laborator, 

studentul 
își cunoaște pro- 

viitoarei activități

MIRCEA PACESCU 
medic stomatolog 

Ploiești

pentru 
ingineri 
realiza- 
de fa-

După cum se știe, în 
industria constructoare 
de mașini lucrează două 
grupe de specialiști; in
gineri pregătit! 
proiectare și 
pregătiți pentru 
rea procesului
bricație, tehnologi.

Bineînțeles că între 
cele două domenii de 
activitate există o strîn- 
să legătură. Apare to
tuși o întrebare: care să 
fie raportul între numă
rul de ingineri formați 
pentru proiectare și cei 
chemați să lucreze în di
ferite specialități tehno
logice ? Odată cu creș
terea producției de serie 
mare în tara noastră 
crește și necesarul 
ingineri tehnologi, 
ales că de multe ori 
lizarea unui produs 
tinde echipamente
nologice extrem de com
plexe.

Numărul inginerilor 
tehnologi pregătiți în în- 
vățămîntul superior tre
buie să depășească, 
după părerea mea, de

de 
mai 
rea- 
pre- 
teh-

producției
cîteva ori numărul ingi
nerilor specializați în 
proiectare.

Deși în institutele 
noastre politehnice nu
mărul studenților care se 
specializează în dife
rite ramuri tehnologi
ce este ceva mai mare, 
totuși el nu depășește în 
proporția necesară De cel 
al studenților care ur
mează specialitățile le
gate de proiectarea ma
șinilor. De aceea, pro
pun să se studieze cît 
mai exact necesitățile 
întreprinderilor în ingi
neri de anumite speciali
tăți. prin prizma dezvol
tării în perspectivă a di
feritelor ramuri ale in
dustriei și, pe aceas
tă bază, să se 
bilească un raport 
corespunzător între
mărul de ingineri proiec- 
tanți și tehnologi care se 
pregătesc în învătămîn- 
tul

sta
tuai 
nu

tehnic superior
Conf. univ.

EUGEN DODON 
Institutul politehnic 

din Timișoara •

O propunere
Aș vrea să mă folosesc 

de prilejul discuției ce 
se poartă în paginile 
„Scînteii“ spre a face o 
propunere cu privire la 
pregătirea inginerilor teh
nologi pentru industria 
laptelui în cadrul sec
ției de industrii fermen
tative, conserve, carne 
și lapte a Institutului 
politehnic din Galați. 
Consider că profilul prea 
larg al acestei secții nu 
permite o 
dînctre a 
necesare 
de înaltă 
această

suficientă a- 
cunoștințelor 
specialistului 
calificare în 

ramură a tn-

duetriei alimentare. De 
aceea ar fi nimerit ca 
Ministerul învătămîntu- 
lul să revadă, ce baza 
consultării specialiștilor 
din ministerul de resort, 
profilul acestei 9ecțil spre 
a se asigura. de-CT lun
gul anilor de studiu, a- 
profundarea discipline
lor strîns legate de buna 
pregătire a tnqineriloi 
tehnoloqi pentru indus
tria laptelui.

Dr. C. STOIAN 
director general 

în Ministerul j
Industriei Alimentare j

■
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Plenara lărgită a C. C. al U. T. M.

In secția ringuri a întreprinderii textile Pitești. Cn ajutorul utilajelor modeme montate aici filatoarele obțin 
indici tot mai înalți de productivitate și calitate. (Foto : Agerpres)

în zilele de 29—30 iulie a.c. a a- 
vut loc plenara lărgită a Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor.

La lucrările plenarei au luat parte 
membri și membri supleanți ai C.C. 
al U.T.M., primii secretari ai comi
tetelor regionale și alți activiști ai 
Uniunii Tineretului Muncitor.

La plenară au participat repre
zentanți ai unor organizații de masă, 
ministere și instituții centrale.

La primul punct al ordinei de zi, 
plenara a dezbătut mersul îndepli
nirii hotărîrilor plenarei C.C. al 
U.T.M. din noiembrie-decembrie

O galerie de 341 metri săpată 
într-o lună

(Urmare din pag. I-a)

8—10 metri. Pe acest interval, 
vagonetele erau manipulate cu a- 
jutorul mașinii, iar în continuare 
cu o locomotivă electrică cu acu
mulatori. La sfîrșitul fiecărui 
schimb macazul era apropiat de 
front. La început, datorită ritmu
lui rapid de înaintare, se credea că 
transportul ne va crea greutăți. 
Dar, datorită bunei organizări a 
lucrului, aceasta nu s-a întîmplat, 
cu toate că lucrarea noastră se 
executa în plin cîmp miner, lingă 
rețeaua principală de transport a 
minei.

Munca organizată, desfășurată 
metodic și chibzuit, într-o perfec
tă ordine și disciplină, și-a spus 
cuvîntul. După o lună brigada 
noastră a realizat o avansare de 
341 metri. Această realizare cons
tituie o mîndrie pentru întregul 
nostru colectiv și dovedește că la

Din agenda spartachiadei
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — în 

regiunea Argeș, spartachiada de 
vară și „Cupa Agriculturii“ se 
bucură de o participare largă din 
partea tineretului.

Duminica trecută, campionii aso
ciațiilor sportive sătești s-au între
cut în etapa pe centre de comune 
pentru a desemna pe cei mai buni 
dintre ei care vor participa la faza 
raională. La centrul Racovița (raio
nul Pitești), de exemplu, peste 300 
de tineri și tinere din comunele 
Davidești, Micești, Dărmănești, Co
șești și Racovița s-au întrecut la 
fotbal, volei, atletism, gimnastică și 
trîntă. S-au calificat pentru etapa 
raională echipa de volei masculin 
din Pitești, echipa de fotbal din Ra
covița etc.

Astfel de întreceri pe centre de 
comune au mai avut loc la Cotmea- 
na, Valea Ursului și în alte părți.

★’
FĂGĂRAȘ (prin telefon). — De a- 

proape două săptămîni, bazele spor
tive din orașele Făgăraș și Victoria 
găzduiesc întrecerile etapei raionale 
a spartachiadei de vară a tineretu
lui, competiție la care au luat star
tul peste 13 000 de concurenți. Cu 
acest prilej au avut loc întreceri de 
volei, handbal, atletism, ciclism, fot
bal, tir etc., la care și-au disputat 
întîietatea cei mai buni concurenți 
din cele 32 de asociații sportive oră
șenești. La unele ramuri sportive au 
fost desemnați campionii pe raion.

Concursurile din etapa raională se 
încheie la 4 august.

1962, privind mobilizarea tineretului 
la realizarea prevederilor planului 
de stat pe anul 1963, și a stabilit 
măsuri pentru sporirea contribuției 
tineretului la îndeplinirea și depăși
rea planului de stat pe semestrul 
doi al acestui an.

La punctul doi al ordinei de zi, 
plenara a analizat munca cultural- 
educativă și sportivă de masă des
fășurată de organizațiile U.T.M. în 
rîndul tineretului și a stabilit mă
suri pentru continua îmbunătățire a 
activității Uniunii Tineretului Mun
citor în acest domeniu.

lucrările de înaintări există posibi
lități să se lucreze cu o înaltă pro
ductivitate pentru a deschide rapid 
căi noi spre straturile de cărbune.

Acum, în preajma zilei de 
23 August și a „Zilei minerului“, 
cînd în toată Valea Jiului se des
fășoară cu multă însuflețire în
trecerea socialistă, ne bucurăm la 
gîndul că succesul brigăzii noastre 
lărgește drumul spre obținerea u- 
nor viteze sporite de avansare în 
subteran. Experiența noastră și a 
altor brigăzi de înaintări rapide, 
rezervele ce există în folosirea 
tehnicii noi, în îmbunătățirea or
ganizării muncii și aplicarea noi
lor metode de lucru ne vor da cu 
siguranță în viitor prilejul unor 
noi și însemnate realizări. Sîntem 
dornici să împărtășim din toată 
inima și altor colective experiența 
noastră pentru ca ea să devină 
zestrea comună a minerilor de la 
înaintări.

Concursul de pentatlon modern
Concursul internațional de penta

tlon modern a continuat ieri la 
ștrandul Tineretului din Capitală cu 
disputarea celei de-a treia probe : 
înotul. Bine pregătiți, concurența 
suedezi au dominat această probă, 
cîștigînd atît la individual cit și pe 
echipe. Locul I a revenit lui Bo 
Jansson cu 2 432 puncte (3’43"2/10).

Maghiarul Andras Balcszo conti

In eîteva rindurl
• Numeroși aitleți care au luat parte la 

marele concurs de Ia Praga „Memorialul 
Rosicki“ s-au întîlnit din nou în con
cursuri amicale desfășurate în mai multe 
orașe din R, S. Cehoslovacă. Iată eîteva 
rezultate : 3 000 m plat — Barabaș (R.P.R.) 
8’25”4/10 ; 1 000 m seniori — Valentin 
(R.D.G.) 2’20”5/10 ; 1 000 m Juniori — 
Plăcintaru (R.P.R.) 2’28’’6/10 i înălțime — 
Spiridon (R.P.R.) 2,05 m ; 10 000 m — 
Chudomel (R.S.C.) 30’31’'8/10 -, 200 m — 
Gilbert (S.U.A.) 22” ; Stamatescu a ocu
pat locul trei cu 22”6/10 ; 100 m — Fi- 
guerola (Cuba) 10”7/10 ; 110 m garduri 
— Cornacchia (Italia) 14’’5/10 ; prăjină — 
Nikula (Finlanda) 4,90 m.

• Proba de simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis desfășurat 
la Hilversum (Olanda) a fost cîștigată de 
Cliff Drysdale (A.S.) care l-a învins în fi
nală cu 6—3, 6—4, 6—2 pe australianul 
Roy Emerson. Finala probei feminine, dis
putată între Turner (Australia) și Schur- 
mann (A.S.), a revenit primei jucătoare 
cu 6—2, 6—1.

• Sportiva poloneză Danuta Zachara a 
stabilit un nou record mondial de distan
tă, parcurgînd 415 km la bordul unui pla
nor „Bocian“, pe ruta Wechowa—Torun și

h întreprinderile maramureșene

Mecanizări 
în subteran

Exploatarea minieră 
Baia Sprie a fost înzes
trată în acest an cu uti
laje noi, de mare pro
ductivitate, în valoare 
totală de peste 1 000 000 
lei. Noile utilaje au con
tribuit la mecanizarea 
unor operații grele, 
care necesită un mare 
volum de muncă. Prin 
introducerea a 3 trolii- 
screpere în abataje, la 
orizonturile 12 și 13, 
volumul de steril trans
portat și terasat meca
nic a crescut cu 73 la 
sută, iar prin instalarea 
a două mașini de încăr
cat minereu în sectoare
le II și IV s-a ajuns 
ca întregul volum de 
minereu să se încarce în 
prezent cu mijloace me
canizate. Totodată, prin 
utilizarea pe scară largă 
a troliilor pneumatice la 
ridicarea materialelor de 
susținere a abatajelor și 
a colectoarelor de mi
nereu a fost eliminată în 
mare măsură munca 
manuală în sectoarele 
IV și V. A crescut sim
țitor și gradul de meca
nizare a transporturilor 
în subteran. Creșterea 
parcului de mijloace 
mecanizate și preocu
parea minerilor de a 
folosi mai bine capa
citatea utilajelor exis
tente au permis colecti
vului de aici să îndepli
nească planul de pro

ducție pe primul se
mestru al acestui an cu 
14 zile mai devreme, să 
depășească planul la 
productivitatea muncii 
cu 11 la sută și să rea
lizeze economii supli
mentare Ia prețul de cost 
de aproape 1000 000 
lei.

Metode noi, 
productivitate 

sporită

Sporirea productivi
tății muncii constituie o 
preocupare de seamă a 
muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor de la 
Uzinele mecanice de 
mașini și utilaj minier 
din Baia Mare. Pînă nu 
de mult, forjarea unor 
repere — de pildă fusul 
de răsucire, bucșa de 
conducere și linia pisto
nului de la perforatorul 
minier — se făcea ma
nual. în mai mult de o 
oră. La propunerea unui 
colectiv de muncitori a 
fost aplicată cu succes 
metoda de forjare în ma
trițe semiînchise. Ca ur
mare, timpul de forjare 
a fost redus cu aproape 
50 la sută, iar secției de 
prelucrare îi revine a- 
cum un volum redus de 
manoperă, executînd nu
mai finisarea. în plus, 
se economisește peste 
1 kg metal pe reper, iar 
calitatea produsului s-a 
îmbunătățit simțitor. în 
ansamblu, indicele de 
sporire a productivității

nuă să conducă în clasamentul ge
neral individual cu 2 915 puncte. 
Concurentul romîn Dan Ionescu, 
deși a obținut un rezultat mai slab 
la înot, se menține pe locul doi, cu 
2 848 puncte.

Astăzi, pe un traseu din cartierul 
Floreasca (între străzile Glucoza și 
Rahmaninov), se va desfășura proba 
de călărie.

retur. Vechiul record, deținut tot de o 
planoristă poloneză (Irma Bodura), era de 
373 km.

® Pe velodromul „Opale“ din Paris s-a 
desfășurat o reuniune ciclistă la care au 
participat cei mai buni pistarzi din 
U.R.S.S. și Franța. Rezultate : 1 000 m cu 
start de pe loc : 1. Morelon (Franța) 
1'11’’ I 2. Vargașkin (U.R.S.S.) l’12”l/10 î 
urmărire pe echipe (4 000 m) : 1. U.R.S.S. 
(Moskvin, Kolumbet, Tereșcenko, Belgrad) 
4'35’’4/10 ; 2. Franța 4’42”2/10 ; urmărire 
individuală: (4 000 m): Moskvin (U.R.S.S.) 
5’10” I 2. Paret (Franța) 5T7”4/10 ; vi
teză : 1. Gruchet (Franța) i 2. Bodnieka 
(U.R.S.S.).

Magazin
Cel mai mare stadion din Tokio, „Na

tional Stadium“ — unde vor avea loc fes
tivitățile de deschidere și închidere a 
Jocurilor Olimpice din 1964 — nu poate 
cuprinde decît 72 000 de spectatori. Soli
citările de bilete sînt cifrate de pe acum 
la circa 200 000.

* '
Printre candidatele pentru organizarea 

Jocurilor Olimpice din 1968 va fi și 
Vlena. In acest scop, se prevede mărirea 
capacității stadionului Prater (de la 
70 000 locuri la 90 000), amenajarea a 3 
sate olimpice (pentru sportivi, pentru 
sportive șl pentru ziariști) etc. Probele 
de canotaj ar urma să aibă loc pe un braț 
al Dunării.

w
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, R. P. Bul

garia, S.U.A., Brazilia, Paraguay, Canada, 
Chile șl Peru și-au anunțat ptnă acum 
participarea la campionatul mondial de 
baschet feminin, ce va avea loc anul vii
tor In Pern.

V
Moto-ball = fotbal cu 60 km pe oră ! 

Acest sport. în care jucătorii trebuie să 
facă deopotrivă dovada calităților de fot
baliști șl motocicliști, este mult practicat 
în Franța, Flecare echipă are 5 Jucători (3 
înaintași, 1 apărător și 1 portar). Meciul 
durează 4 reprize a 20 de minute. Mingea 
are 40 cm diametru ; capacitatea cilindrică 
a motocicletelor este de 250 cmc. In foto
grafie alăturată : fază dlntr-un meci de 
moto-baU,

Adunări consacrate 
aniversării Congresului 
al ll-lea al P.M.SD.R.

Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de la Congresul al II-lea al Parti
dului Muncitoresc Social Democrat 
din Rusia au avut loc marți adunări 
solemne în orașele Brașov, Cluj, 
Constanța, Craiova, Iași și Timișoa
ra. La adunări au participat acti
viști ai comitetelor regionale, raio
nale și orășenești ale P.M.R., secre
tari ai organizațiilor P.M.R. din în
treprinderi și instituții, lectori, 
conferențiari, propagandiști, elevi și 
studenți din învățămîntul de partid, 
cadre de conducere din aparatul de 
stat, din economie și organizații ob
ștești. Au fost ținute cuvîntări des
pre însemnătatea istorică a creării 

I de către Lenin a primului partid 
de tip nou al clasei muncitoare.

* (Agerpres)

muncii a crescut — da
torită aplicării acestei 
metode — cu 25 la sută 
în secția forjă și cu 15 
la sută în secția de pre
lucrare.

Lucrări
de modernizare

în ultima vreme, la 
fabrica de sticlă „Victo
ria Muncii" din Poiana 
Codrului s-au luat o se
rie de măsuri pentru 
modernizarea secțiilor, 
între altele, s-au con
struit un nou cuptor de 
sticlă pentru producerea 
unor articole de menaj 
și iluminat, un atelier de 
șlefuit, gravat și fixat. 
Acum se află în sta
diul de finisaj lucrările 
de instalare a două cup
toare tunel cu bandă — 
unul pentru recoacerea 
produselor de sticlă, iar 
celălalt pentru arderea 
decorului de pe acestea. 
Au fost, de aseme
nea, modernizate vechi
le cuptoare de topit. 
Aceste măsuri au dus la 
reducerea prețului de 
cost pe primul semestru 
cu 179 000 lei, la obți
nerea unui spor de pro
ducție față de perioada 
corespunzătoare a anu
lui trecut de 2 500 000 
lei și la realizarea de 
beneficii peste plan care 
depășesc 300 000 lei.

I. VLANGA 
coresp. „Scînteii“

Informații
• La invitația Uniunii Tineretului Mun

citor a sosit in Capitală, marți dimineața, 
o delegație a Federației Tineretului Co
munist Italian pentru a face o vizită în 
țara noastră Delegația este condusă de 
Mauro Marrucci, membru al Direcției 
Naționale a Federației Tineretului Comu
nist Italian.

• Profesorii universitari Baghli Djelloul,
șeful de cabinet al ministrului educației 
naționale, și Uabdesselam Abdelaziz, di
rectorul școlii naționale de ingineri din 
Algeria, care au făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străinătatea, 
au părăsit Capitala. în timpul șederii In 
tara noastră, oaspeții algerieni au vizitat 
instituții de invățămînt și social-culturale, 
s-au documentat asupra metodelor folosite 
in învățămîntul de toate gradele din țara 
noastră. (Agerpres)

PE SCURT
din toată tara

NOI UNITĂȚI COMERCIALE. In 
cartierul de locuințe Gara veche — 
Gara nouă din Constanța s-a dat recent 
în folosință un nou complex comercial 
care cuprinde magazine alimentare, de 
încălțăminte, textile, farmacie, restau
rant etc. Pe bulevardul Tomis și strada 
Ștefan cel Mare s-au deschis două ma
gazine cu articole pentru plajă. De cu
rând s-a deschis și unitatea „Căminul“ 
prin care se desfac covoare, perdele, 
stofe de mobilă, țesături pentru orna
ment etc.

Numărul unităților comerciale care 
funcționează în acest an pe litoral este 
cu 62 mai mare decât anul trecut.

MASELE PLASTICE ÎN CON
STRUCȚIA NAVELOR. Constructorii 
do vase ds la Șantierul naval din. 
Galaji folosesc cu succes masele 
plastice în construcția cargourilor și 
motonavelor. Aceste noi materiale 
își găsesc întrebuințare în special la 
amenajarea interioară a cabinelor 
și la lucrările de izolație. O serie de 
piese ca vizorii de la hublouri, eti
chetele aparatelor electrice, rozetele 
izolatorilor, care erau produse pînă 
acum din metal, sînt realizate din 
materiale plastice. De curînd a în
ceput să se iacă și emailarea cu 
lac epoxidic a tuburilor la instala
țiile de dublu fund ale navelor și 
la tuburile electrice, înlocuindu-se 
astfel zincul. Prin aceasta consumul 
de materiale și manopera se re
duc la jumătate. Emailul epoxidic 
mai este folosit la acoperirea elice
lor de nave, servind ca strat protec
tor anticoroziv.

CINEMATOGRAFE CU ECRAN 
LAT. In cadrul dezvoltării și moderni
zării rețelei cinematografice din regiu
nea Argeș, recent au fost înzestrate cu 
ecran lat și unitățile sătești de la Dom- 

\ nești, raionul Curtea de Argeș, Rucăr, 
raionul Muscel. Cu acestea, cele 24 ci
nematografe cu bandă normală, aparți- 
nînd rețelei din regiunea Argeș, au fost 
dotate cu ecran cinemascop.

T E L E G R A M E EXTERNE
Semnarea planului de aplicare a acordului de colaborare 

culturală intre R. P. Romînă și R. 0. Vietnam
HANOI 30 (Agerpres). — La 29 

iulie a fost semnat la Hanoi planul 
de aplicare a acordului de colabo
rare culturală între Republica 
Populară Romînă și Republica De- 
moerată Vietnam pe anii 1963-1964.

Planul a fost semnat de către V. 
Pogăceanu, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Ro- 
mîne în R. D. Vietnam, și de către 
Pham Ngoc Thuan, președintele 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea al R. D. Vietnam.

Congresul Consiliului general al sindicatelor 
din Japonia

TOKIO 30 (Agerpres). — La Tokio 
s-au încheiat lucrările Congresului 
al XXIII-lea al Consiliului general 
al sindicatelor din Japonia (Sohyo), 
care grupează peste 4 milioane de 
oameni ai muncii.

în programul de acțiune adoptat 
de congres se arată că Consiliul ge
neral al sindicatelor va continua să 
se pronunțe în apărarea păcii și a 
securității țării, să lupte împotriva 
staționării în porturile japoneze a 
submarinelor atomice americane și 
împotriva prezenței pe teritoriul Ja
poniei a avioanelor americane 
„F-105“, pentru lichidarea tratatului 
de securitate japono-american și a 
bazelor militare americane de pe pă- 
mîntul japonez.

Congresul a salutat printr-o de
clarație specială parafarea la Mos

HAVANA Conferința de presa a grupului 
de studenți americani care au vizitat Cuba

HAVANA 30 (Agerpres). — Grupul 
de studenți americani și-a încheiat 
vizita de o lună de zile în Cuba. 
După cum se știe, vizita în Cuba a 
studenților americani a provocat ne
mulțumirea Departamentului de 
Stat al S.U.A., care a anulat pașa
poartele lor și i-a amenințat cu re
presiuni judiciare.

Membrii grupului au organizat la 
29 iulie o conferință de presă la Ha
vana în cadrul căreia au făcut cu
noscut că ei sînt pregătiți să facă

Pentru eliberarea lui Siqueiros
SANTIAGO DE CHILE 30 (Ager

pres). — Ziarele chiliene publică o scri
soare adresată de Angelica Arenal, so
ția pictorului mexican Siqueiros, inte
lectualilor chilieni. In scrisoare se men
ționează că viața marelui pictor mexi
can David Alfaro Siqueiros — grav bol
nav în urma celor trei ani de închisoa
re — se află în pericol. Soția lui Siquei
ros mulțumește acelor reprezentanți ai 
opiniei publice chiliene care au adresat
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20 DE ZILE SUB APĂ

André Portelatine, un scafan
dru care a luat parte la experien
ța recentă, condusă de cunoscutul 
oceanograf francez Yves Cousteau, 
în Marea Roșie, a comunicat că 
cele 20 de zile petrecute sub apă 
în batiscaf, la o adîncime de 25 de 
metri, s-au desfășurat normal. 
„Viața sub apă — a declarat el u- 
nor ziariști — nu prezintă nici o 
dificultate. Mîncam și dormeam ca 
acasă. Temperatura era de 33—35 
de grade, în timp ce pe uscat atin
gea 45 grade la umbră“.

„BOALA PRINȚULUI"

In timp ce ceilalți prinți — fii ai 
regelui Saud — se veseleau cutreie
rând Viena în limuzine și risipind 
monedele de aur născute din petrol, 
Abdullah Bin Jalawi, prinț și el, își 
petrecea timpul într-un mod mai pu
țin plăcut : într-o clinică de psihiatrie, 
tot la Viena. De cînd găzduiește fa
milia regelui Arabiei Saudite, orașul 
valsului a devenit scena unor inedite 
„intrigi de familie“. In oraș se zvo
nește — relatează revista „Newsweek“ 
:— că Abdullah e ținut acolo împotri
va voinței sale și că nu ar fi deloc 
bolnav. Se știe că, cu puțin timp în 
urmă, tatăl prințului a fost omorît în
tr-un bar din Paris. Prin decesul său, 
Abdullah a devenit moștenitorul buni
cului multimilionar Saud Bin Jalawi, 
în vîrstă de 72 de ani, guvernator al 
provinciei Al-Hassa, renumită prin 
bogatele ei resurse de petrol. După 
cum a declarat doctorul internist 
Schmidt, un arab „necunoscut“ i-ar fi 
oferit 39 200 de dolari ca să semneze 
un certificat prin care Abdullah să fie 
declarat alienat mintal și internat de
finitiv în ospiciu.

Poliția a intrat în acțiune dar, în 
ziua cînd se completa cea de-a 536-a 
pagină a raportului polițienesc în a- 
ceastă chestiune, tânărul prinț a fost 
mutat la o altă „clinică“ în Elveția ; 
unchiul și „protectorul“ său, prințul 
Mohamed, a declarat că Abdullah su
feră de... mania persecuției.

După cum se vede, familia regală 
se îngrijește intens de sănătatea bo
gatului orfan...

CONSECINȚELE FUMATULUI

In Anglia, la fiecare 20 de minute 
se înregistrează un deces provocat de 
cancer pulmonar. Luînd cuvîntul în 
parlament, ministrul sănătății, Newton, 
a arătat că din 1920 pînă în 1962 con
sumul de țigări a crescut de la 36 mi

Tratativele s-au desfășurat în spi
ritul colaborării și înțelegerii reci
proce, ambele părți apreciind că în 
perioada precedentă planul de co
laborare culturală a fost îndeplinit 
cu succes.

La semnarea planului a fost de 
față din partea romînă N. Ghenea, 
directorul Direcției relațiilor cultu
rale din Ministerul Afacerilor Ex
terne, iar din partea vietnameză 
Nguyen Duc Quy, adjunct al minis
trului culturii.

cova a Tratatului cu privire la in
terzicerea parțială a experiențelor 
nucleare. Acest tratat, se spune în 
declarație, oglindește voința oame
nilor muncii din întreaga lume și 
constituie o mărturie a năzuinței de 
pace a țărilor lagărului socialist. 
Nădăjduim că acest tratat va con
stitui un prim pas .spre realizarea 
unei înțelegeri cu privire la interzi
cerea totală a experiențelor nu
cleare, precum și la dezarmarea gene
rală și totală, și vom desfășura pe 
scară și mai mare lupta pentru pace 
în întreaga lume.

Kaouru Ota a fost reales în func
ția de președinte al Consiliului ge
neral al sindicatelor din Japonia, iar 
Akira Ivai — în funcția de secre
tar general.

față oricăror represiuni la reîntoar
cerea lor în Statele Unite. La confe
rința de presă studenții americani 
au subliniat că opinia publică ame
ricană este dezinformată asupra rea
lizărilor poporului cuban.

împărtășind unele din impresiile 
culese în timpul vizitei lor în Cuba, 
studenții au declarat că majoritatea 
poporului cuban participă activ la 
lupta pentru construirea unei vieți 
noi.

președintelui Alessandri o telegramă ce- 
rîndu-i să intervină, cu prilejul recen
tei vizite în Mexic, în favoarea eliberă
rii. lui Siqueiros.

In încheierea scrisorii sale, soția lui 
Siqueiros cere intelectualilor chilieni să 
continue campania de solidaritate acti
vă cu pictorul mexican, întrucît „glasul 
dv. va putea impune să se facă drep
tate în cazul Siqueiros".

liarde la 110 miliarde. In același timp, 
decesele provocate de cancer pulmo
nar au crescut de la 596 la 26 383.

URMĂRILE CATASTROFALE 
ALE UNOR PLOI

în stațiunea balneo-climaterică in
diană Pahalgam (statul Cașmir), care 

In localitatea Ceri (Italia), arheologii au descoperit în
tr-o fîntînă părăsită două lucrări ale artei etrusce din se
colul VI î.e.n. Sînt picturi aparținînd unui artist necunos
cut, executate pe plăoi de teracotă. Tehnica folosită se 
deosebește mult de cea utilizată pe scară largă la frescele 
funerare din aceeași epocă. în fotografie se poate vedea 
un războinic cu coif (una din priciurile descoperite la 
Ceri).

Rezultatele îndeplinirii 
planului R. P. Polone 
pe primul semestru

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — Po
trivit comunicatului Direcției centra
le de statistică a R. P. Polone, va
loarea producției globale realizate da 
industria poloneză în primul semes
tru al anului curent a crescut cu 3,3 
la sută în comparație cu primele 
șase luni ale anului trecut. Planul pe 
primul semestru a fost îndeplinit în 
proporție de 100,9 la sută.

în primele șase luni ale anului 
producția globală a industriei ener
getice a crescut, în comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anului 1962, 
cu 10,1 la sută, în industria combus
tibililor cu 4,6 la sută, industria si
derurgică cu 2,8 la sută, industria 
constructoare de mașini cu 12,4 la 
sută, industria chimică cu 4,5 la 
sută.

Au crescut suprafețele însămînța- 
te cu grîu, orz, legume și culturi fu
rajere. Șeptelul de bovine a sporit 
cu 2,5 la sută.

Comunicatul Direcției centrale 
de statistică a R. P. Bulgaria

SOFIA 30 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. anunță că planul producției 
industriale globale pe primul se
mestru al anului 1963 a fost înde
plinit în R. P. Bulgaria în proporție 
de 101,1 la sută. în comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut, se 
spune în comunicatul Direcției cen
trale de statistică, volumul produc
ției industriale a crescut cu 9,8 la 
sută.

Producția de energie electrică a 
crescut, față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, cu 14,7 la 
sută, investițiile capitale cu 18,7 la 
sută, circulația mărfurilor cu amă
nuntul cu 8,4 la sută, productivita
tea muncii pe cap de lucrător in
dustrial cu 3,2 la sută.

în agricultură au crescut suprafața 
însămînțată și șeptelul de vite. Vo
lumul total al lucrărilor mecanizate 
a crescut cu aproximativ 7 la sută. 
Au fost construite instalații pentru 
irigație pe o suprafață de 102 500 
hectare.

Ședinfa plenară a C. C. 
al P. C. Italian

ROMA 30 (Agerpres). — Recent 
la Roma a avut loc o ședință ple
nară a C.C. al P.C. Italian. Au fost 
discutate problemele : „Lupta în 
etapa actuală pentru o cotitură »pre 
stînga în situația politică din Italia" 
— raportor Mario Alicata, membru 
al conducerii P.C. Italian — și 
„Probleme ale mișcării comuniste 
internaționale“ — raportor Giancar
lo Pajetta, membru al conducerii 
P.C. Italian.

Plenara a adoptat rezoluții în 
problemele discutate. Ele au fost 
publicate în ziarul „Unită“.

se află la o înălțime de 2 150 m dea
supra nivelului mării, au căzut ploi 
extrem de abundente. Torentele care 
s-au format în urma ploilor au fost 
atît de puternice îneît curentul apei a 
luat cu sine sute de tone de pămînt, 
două hoteluri și alte clădiri. Potrivit 
datelor oficiale, au pierit aproximativ 
30 de persoane.

LITOGRAFIILE 
LUI E. DIENAS 

EXPUSE LA PARIS

In capitala Fran
ței s-a deschis ex
poziția de litografii 
a pictorului Peru
vian Espinosa Die
nas. Exponatele o- 
glindesc aspecte din 
viața popoarelor A- 
mericii Latine. Lu
crările lui Dienas 
sînt pătrunse de 
mult umanism — 
scrie ziarul „l’Hu- 
manité". Ele repre
zintă o adevărată 
epopee a forțelor 
care luptă pentiu 
eliberarea națională.

COMETELE 
Șl VIAȚA

Cometele — sursă 
de compuși simpli 
ai carbonului — 
ne-au furnizat, după 
calculele specialiști
lor, eîteva sute de 
miliarde de tone din 
aceste substanțe. 
Presiunea înaltă care 
s-a dezvoltat în mo
mentul ciocnirii co
metelor cu Pămîn- 
tul, arată omul de 
știință sovietic Vik
tor Kovalski, a fa
vorizat condensarea 
combinațiilor de 
monocarburi în lan
țuri de cîte 2—6 
atomi de carbon și 
spre alte reacții sin
tetice. Aceasta ar 
constitui o treaptă 
spre formarea com
pușilor complexi ai 
carbonului — baza 
vieții.
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Comitetul celor 18 state 
și-a reluat lucrările

GENEVA 30 (A- 
gerpres). — în du
pă-amiaza zilei de 
30 iulie 
ceput la 
lucrările Comite
tului celor 18 state pentru dezarmare. 
Ședința este prezidată de George Ma
covescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Romîne. 
Deschizînd ședința, șeful delegației 
R. P. Romîne la lucrările Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarmare 
a spus între altele: începem a cincea 
sesiune a lucrărilor Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare sub sem
nul unui eveniment de o deosebită 
importanță pentru viața internațio
nală, pentru relațiile dintre state. 
Așa cum este cunoscut, la 25 iulie a 
fost parafat la Moscova Tratatul in
tervenit între Uniunea Sovietică, 
Statele Unite și Marea Britanie, re
feritor la interzicerea experiențelor 
cu arme nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă, și în cîteva 
zile semnătura celor trei miniștri de 
externe va fi așternută sub ultimele 
cuvinte ale testului convenit. Salu
tăm cu căldură încheierea acestui 
Tratat și felicităm cele trei puteri 
care au dus la bun sfîrșit negocie
rile. Pretutindeni popoarele au primit 
această știre cu ușurare și satisfacție.

S-a verificat acum, încă o dată, a 
spus, în continuare reprezentantul 
romîn, axioma că în vremurile noas
tre, în actuala etapă a dezvoltării 
societății, singura cale rațională pen
tru rezolvarea problemelor interna
ționale o constituie tratativele. Al
ternativa reglementării lor pe calea 
armelor este de neconceput în epoca 
bombelor atomice, a celor cu hidro
gen și a rachetelor balistice. Cînd 
problemele sînt analizate cu calm, 
în spirit realist și cînd negocierile 
sînt purtate cu dorința de a se ajun
ge la o înțelegere, se găsesc și so
luții, se obțin și rezultate.

în prezent este de necontestat fap
tul că Tratatul de la Moscova con
tribuie în bună măsură la slăbirea 
încordării internaționale, la lichida
rea războiului rece, la crearea unui 
climat propice colaborării popoare
lor din lumea întreagă. Orice reali
zare de acest gen trebuie salutată 
și susținută deoarece ea nu poate 
sluji decît interesele popoarelor.

Cuvîntarea reprezentantului zentantüi
au reîn- R. P. Romîne — trebuie
Geneva ______ niat că

Intervenit

Noi luări de poziție în favoarea

Tratatului tripartit

Declarațiile guvernelor
PRAGA 30 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Ceteka, gu
vernul R. S. Cehoslovace a dat pu
blicității o declarație cu privire Ia 
rezultatele tratativelor tripartite de 
la Moscova privind interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară în at
mosferă, spațiul cosmic și sub apă. 
Tratatul, se spune în declarație, co
respunde intereselor vitale ale state
lor participante la tratatul de la 
Varșovia și exprimă dorința de pa
ce a tuturor popoarelor. El poate 
contribui la realizarea unui progres 
în tratativele cu privire la dezarma
rea generală și totală — țelul prin
cipal al tuturor popoarelor iubitoare 
de pace.

Guvernul R.S. Cehoslovace decla
ră totodată că sprijină pe deplin pro
punerea Uniunii Sovietice cu privi
re la încheierea imediată a unui 
pact de neagresiune între statele 
membre ale N.A.T.O. și statele par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
ca și toate celelalte măsuri în dome
niul destinderii încordării, propuse 
în cursul tratativelor de la Moscova 
de către Uniunea Sovietică.

JAPONIA
TOKIO 30 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al Japoniei, Masayoshi 
Ohira, a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă care a avut loc la 
30 iulie la Tokio că guvernul japo
nez intenționează să semneze Trata
tul încheiat la Moscova între Uniu
nea Sovietică, Statele Unite și An
glia cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară.

El a subliniat de asemenea că Tra
tatul de la Moscova este sprijinit în 
Unanimitate de către poporul japo
nez, care a avut de suferit de pe 
urma bombardamentelor atomice.

DANEMARCA
COPENHAGA 30 (Agerpres). — In 

urma unei ședințe a Consiliului de 
Miniștri danez care a avut loc în di
mineața zilei de 30 iulie, primul mi
nistru al Danemarcei, Jens Otto 
Krag, a declarat că Danemarca va 
semna Tratatul cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare para
fat la Moscova, îndată ce textul a- 
cestui tratat va fi semnat de către 
cele trei puteri — U.R.S.S., S.U.A. și 
Marea Britanie.

LIBERIA
MONROVIA 30 (Agerpres). — 

Președintele Liberiei, William Tub-

Demonstrații împotriva regimului diemist 
pale ale Saigonului o mare de
monstrație. O altă mare manifesta
ție la care au participat 15 000 de 
persoane a avut loc în orașul Hue. 

în ciuda faptului că guvernul a 
anunțat pedepse pentru cei care vor 
închide magazinele, majoritatea pră
văliilor din orașul Hue au fost în
chise la 30 iulie.

SAIGON 30 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că în Vietna
mul de Sud continuă acțiunile de 
protest ale budiștilor împotriva po
liticii de discriminare religioasă a 
președintelui Ngo Dinh Diem.

Aproximativ 7 000 de sud-vietna- 
mezi, adepți ai diferitelor secte bu
diste, au organizat pe străzile princl- 

In același timp 
spus repre- 

romîn 
subli- 

acordul 
între 

cele trei puteri nucleare este doar 
un început, un prim pas. Problema 
de bază continuă să rămînă în fața 
omenirii ca nerezolvată șl aceasta 
este dezarmarea generală șl totală“. 

George Macovescu a subliniat că 
în ceea ce privește poziția delegației 
R. P. Romîne, ea a fost afirmată și 
se va afirma și în viitor în confor
mitate cu ideea exprimată de către 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a a- 
rătat : „Problemele internaționale 
litigioase reclamă o abordare chib
zuită, spirit realist, soluționare prin 
tratative și înțelegere. Oricît de spi
noase ar fi aceste probleme, ele pot 
fi și trebuie rezolvate pe calea tra
tativelor".

„Delegația romînă, a încheiat re
prezentantul R. P. Romîne, se va 
strădui să contribuie la progresul și 
succesul negocierilor pe care le re
luăm astăzi".

A luat apoi cuvîntul Semion K. 
Țarapkin, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, care a declarat că realiza
rea înțelegerii între cele trei puteri 
nucleare cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor cu arma nu
cleară deschide noi posibilități pen
tru rezolvarea unei probleme de cea 
mai mare importanță și actualitate 
a contemporaneității — dezarmarea 
generală și totală — la care Comi
tetul celor 18 lucrează de mult.

Delegatul sovietic a făcut apel la 
membrii Comitetului să depună e- 
forturi sporite în vederea soluționă
rii problemei dezarmării, precum și 
pentru înfăptuirea unor măsuri care 
să contribuie la destinderea încordă
rii internaționale ca, de pildă, în
cheierea imediată a unui pact de 
neagresiune între țările N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia, crearea unor zone denu- 
clearizate în diferite regiuni ale glo
bului.

In cadrul aceleiași ședințe au mai 
luat cuvîntul reprezentanții Statelor 
Unite, Angliei, Braziliei, Italiei, In
diei, Mexicului, R.A.U., Cehoslova
ciei și Canadei.

cehoslovac și bulgar
SOFIA 30 (Agerpres). — Poporul 

bulgar, ca și popoarele altor țări — 
se spune într-o declarație a guver
nului R. P. Bulgaria în legătură cu 
Tratatul de la Moscova privind in
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, spațiul cosmic 
și sub apă — consideră că acest 
acord constituie un pas important 
înainte, care deschide perspective 
noi, mai bune, pentru rezolvarea 
problemei dezarmării generale și to
tale. Guvernul bulgar este gata să 
participe la acest tratat și speră că 
el va intra în vigoare în viitorul cel 
mai apropiat.

înțelegerea la care s-a ajuns cu 
privire la parafarea tratatului va 
contribui într-o măsură considerabi
lă la întărirea încrederii între state 
și la destinderea încordării interna
ționale. Prin aceasta se creează con
diții mai favorabile și pentru trans
formarea Balcanilor și a zonei medi- 
teraniene în zone denuclearizate. 
Guvernul bulgar va face și pe vii
tor tot ce depinde de el pentru a- 
tingerea acestui țel.

man, a declarat că guvernul Li
beriei va adera la Tratatul de 
la Moscova care corespunde re
zoluțiilor adoptate la Conferința de 
la Addis Abeba cu privire la decla
rarea Africii zonă denuclearizată.

SOMALIA
MOGADISCIO 30 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Reuter 
Somalia și-a anunțat aderarea 
Tratatul de la Moscova cu 
la interzicerea experiențelor 
are în atmosferă, în spațiul 
și sub apă.

NORVEGIA

la 
privire 
nucle- 
cosmic

ZiarulOSLO 30 (Agerpres). 
„Dagbladet“ publică o declarație a 
lui Bent Roeiseland, președintele 
Partidului liberal din Norvegia 
(Venstre), în care acesta se pronunță 
pentru aderarea Norvegiei la Trata
tul cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare.

„Tratatul de la Moscova — acrie 
Roeiseland — este important în 
sine, dar ar fi și mai important ca 
el să devină un punct de plecare 
pentru obținerea dezarmării. Am aș
teptat timp îndelungat acest tratat 
care, în cercurile politice norvegie
ne, nu poate provoca decît bucurie".
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NEW YORK 30 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a continuat 
în după-amiaza zilei de 29 iulie exa
minarea problemei situației din co
loniile portugheze din Africa. Luînd 
cuvîntul, reprezentantul Uniunii So
vietice, Nikolai Fedorenko, a anun
țat că va vota în favoarea proiectu
lui de rezoluție afro-asiatic, care 
conține propuneri pozitive pentru re
zolvarea problemei în dezbatere. El 
a subliniat că Uniunea Sovietică 
consideră această rezoluție ca un 
minimum, apreciind că este redac
tată în termeni foarte moderați. Re
prezentantul sovietic a declarat, pe 
de altă parte, că apelul la „bună
voința“ colonialiștilor portughezi, 
propus de prietenii atlantici ai Por
tugaliei, constituie o formulă peri
culoasă și inacceptabilă. Condam- 
nînd genocidul practicat de colonia
liștii portughezi în Africa, reprezen
tantul Uniunii Sovietice a declarat 
că desfășurarea votului asupra rezo
luției afro-asiatice va permite să se 
stabilească cine este de partea colo
nialismului portughez șl cine slnt a- 
devărațli prieteni ai Africii.

A luat apoi cuvîntul reprezentan
tul Ghanei, Alex Quaison-Sackey, 
care a relevat la rîndul său caracte
rul foarte moderat al proiectului de

Impas la Londra 
in problema maltezâ
LONDRA 30 (Agerpres). — După 

cum reiese din relatările agenției 
Reuter, conferința care se desfășoa
ră la Londra între reprezentanții Mi
nisterului Coloniilor al Marii Britanii 
și cei ai partidelor politice din Mal
ta a ajuns la un impas. „Pînă în 
prezent, scrie comentatorul acestei a- 
genții, conferința care a început de 
acum două săptămîni nu a fost în 
stare să reglementeze divergențele 
serioase dintre părți“. Reuter citea
ză în acest sens declarațiile lui Her
bert Ganado, lider al partidului na- 
ționalist-democratic din Malta, care 
a subliniat că nu mai vede utilita
tea continuării conferinței de la Lon
dra atît timp cît guvernul englez 
refuză să dea garanții cu. privire la 
organizarea unui plebiscit pentru 
constituirea unui nou guvern în 
insula Malta înainte ca această co
lonie să primească în mod formal 
independența.

Interviul ministrului 
de externe al Angliei

LONDRA 30 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Angliei a subli
niat din nou, în cadrul unui inter
viu, importanța Tratatului privitor 
la. interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară.

Home a anunțat că în curînd va 
pleca în capitala U.R.S.S. pentru a 
semna Tratatul în numele guvernu
lui englez. Următoarele acțiuni lo
gice, a spus el, ar fi un acord cu pri
vire la interzicerea răspîndirii armei 
nucleare și traducerea în viață a 
propunerii lui N. S. Hrușciov cu pri
vire la unele măsuri în domeniul 
preîntîmpinării unui atac prin sur
prindere. Home și-a exprimat spe
ranța că la intervale regulate între 
Est și Vest vor fi organizate trata
tive la care să se poată realiza o 
înțelegere într-o serie de probleme 
concrete. *

MOSCOVA. La 30 iulie, N. S. Hruș
ciov a primit la Kremlin pe ministrul 
agriculturii al S.U.A., Orville Free
man, și pe membrii delegației de spe
cialiști în agricultură, care au făcut o 
vizită în U.R.S.S.

BRUXELLES. Peste 5 000 de țărani 
din împrejurimile orașului Mons (Bel
gia) au participat la o puternică de
monstrație de protest împotriva majo
rării impozitelor agricole. Potrivit a- 
genției Reuter, împotriva demonstran
ților care erau grupați în fața prefec
turii din Mons au fost trimiși 400 de 
polițiști Aceștia au folosit grenade cu 

SAIGON. Inmormîntarea scriitorului progresist Nguyen Toung Tain, care 
»-a sinucis în lemn de protest împotriva terorii exercitate de regimul diemlst.

rezoluție afro-asiatic. El a arătat că 
țările africane cer Portugaliei să re
cunoască dreptul la autodeterminare 
al popoarelor din coloniile portu
gheze.

După ședință, reprezentanții pu
terilor occidentale și, în special, 
legația americană au continuat 
culise o vie activitate pentru a 
termina țările africane să accepte 
modificarea esențială a proiectului 
de rezoluție prezentat în Consiliul 
de Securitate de Ghana, Maroc și 
Filipine. Potrivit agenției France 
Presse, într-o întîlnire pe care au 
avut-o cu reprezentanții țărilor a- 
fricane, după ședința de după- 
amiază a Consiliului, reprezentanții 
S.U.A. și Norvegiei au încercat să 
obțină acceptarea de către țările a- 
fricane a amendamentelor propuse 
de puterile occidentale—și în special 
eliminarea din proiectul afro-asiatic 
a aprecierii că situația din coloniile 
portugheze reprezintă o amenințare 
pentru pace—precum și a unei limite 
de timp în care Portugalia trebuie 
să se conformeze hotărîrilor Adu
nării Generale și ale Consiliului de 
Securitate. Cei doi reprezentanți ai 
puterilor occidentale au încercat, de 
asemenea, să impună țărilor afri
cane ideea unei așa-zise „prezențe" 
a O.N.U. în coloniile portugheze în 
persoana unui „raportor" al Consi
liului de Securitate. Amendamentele 
occidentale se referă și la prevede
rea proiectului afro-asiatic care 
cere tuturor statelor să înceteze li
vrarea de armament Portugaliei, 
prevedere care neliniștește în mod 
evident puterile occidentale.

Reprezentantul Ghanei a declarat 
după întîlnire că nu a fost realizat 
nici un acord care să satisfacă țările 
africane și pe autorii proiectului de 
rezoluție.

Conflict de interese in C. E. E. 
in legătura cu asocierea 
BONN 30 (Agerpres). — Cercurile 

economice vest-germane sînt nemul
țumite de modul în care a fost rea
lizat acordul privind asocierea celor 
18 țări africane cu Piața comună 
(C.E.E.).

După cum reiese dintr-un articol 
publicat de ziarul vest-german 
„Frankfurter Rundschau“, aceste 
cercuri se tem, în primul rînd, 
că interesele vest-germane în 
unele țări africane neasociate, ca 
de pildă Tanganica și Nigeria, 
sînt amenințate, deoarece posibi
litățile de export ale acestor țări 
în R.F.G. (este vorba, bineînțeles, de 
exportul de materii prime ieftine 
care să fie prelucrate în mod avan
tajos de industria vest-germană), 
vor fi îngreunate de tarifele vamale 
ridicate ale Comunității Economice 
Europene.

Ziarul vest-german „Frankfurter 
Rundschau“ arată că, abstracție fă- 
cînd de fostele colonii belgiene, Con
go și Ruanda Urundi, precum și de 
Somalia, toate statele africane aso
ciate sînt foste colonii franceze.

Sesiunea Consiliului ministerial 
al Pieței

BRUXELLES 30 (Agerpres). — 
în cadrul celei de-a doua zi a se
siunii Consiliului ministerial al Pie
ței comune a fost luată în discuție 
problema relațiilor comerciale din
tre acest organism economic vest- 
european și Statele Unite, problemă 
care, după cum amintesc agențiile 
de presă americane, înveninează ra
porturile dintre Washington și capi
talele vest-europene. După cum a- 
nunță Agenția Associated Press în 
ședința de marți Consiliul ministe
rial al Pieței comune a refuzat să 
efectueze reduceri la tarifele va-

y

gaze lacrimogene, bastoane de cauciuo 
și furtunuri cu apă. In rîndul de
monstranților au fost operate arestări.

NEW YORK. La O.N.U. s-a anun
țat oficial că guvernele U.R.S.S. și 
S.U.A. au înaintat Secretariatului ge- 

oneral al O.N.U. pentru înregistrare

în sprijinul dezvoltării comerțului 
internațional

Cereri ale sindicatelor britanice
LONDRA 30 (Agerpres). — Politi

ca economică a guvernului conser
vator, care caută o ieșire din marile 
dificultăți economice pe seama ma
selor de oameni ai muncii, este as
pru criticată în numeroase rezoluții 
ale sindicatelor britanice care vor fi 
examinate de congresul lor anual.

celor 18 state africane
„Franța, scrie ziarul, nu a făcut nici
odată un secret din faptul că este 
în căutarea unor căi și mijloace de 
a crea legături noi cu fostele ei co
lonii din Africa. Recentul acord de 
asociere este unul din aceste mij
loace ; Franța are o influență hotă- 
rîtoare asupra distribuirii banilor 
din fondul de dezvoltare vest-euro- 
pean și își asigură cu acest prilej o 
parte hotărîtoare din piața țărilor 
africane“. Ziarul conchide că acor
dul încheiat va fi folosit de Franța 
pentru a-și asigura propriile ei in
terese în aceste țări, în dauna celor
lalți parteneri din Piața comună.

„Frankfurter Rundschau“ conside
ră că astfel a reieșit și mai puternic 
în evidență faptul că „politica gene
ralului de Gaulle poate să ducă la 
crearea unor conflicte de interese 
(cu partenerii din Piața comună — 
n.r). Avertismentele date de multă 
vreme de observatori lucizi au de
venit acum o realitate politică... 
Pentru noi acordul încheiat are agă
țat de el cîteva ghiulele".

comune
male, sporite lunile trecute pentru 
importul din S.U.A. de carne de pa
săre și conserve de carne de pasăre. 
Agenția citată subliniază că refuzul 
Consiliului ministerial a fost deter
minat de atitudinea reprezentanților 
francezi care au refuzat să admită 
reducerile la aceste tarife vamale 
cerute de S.U.A. Statele Unite, după 
cum se știe, au insistat în ultima 
vreme să obțină aceste reduceri în- 
trucît consideră că în momentul de 
față taxele vamale ridicate împie
dică exportul de asemenea produse 
americane în țările Pieței comune.

■

copie a memorandumului cu privire la 
înțelegerea dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
în legătură cu instalarea unei linii di
recte prin teletip între Moscova și 
.Washington.

TOKIO. Takutaro Kitamura, pre
ședintele Asociației japoneze pentru 
comerțul cu U.R.S.S. și cu țările din 
Europa răsăriteană, a prezentat 
cercurilor de afaceri japoneze un ra
port cu privire la rezultatele vizitei 
făcute de delegația economică japo
neză în U.R.S.S. Cercurile de afaceri 
japoneze au primit cu interes declara
ția lui Kitamura că în prezent există 
condiții favorabile pentru comerțul 
Japoniei cu țările socialiste din Eu
ropa.

HAVANA. Frontul acțiunii popu
lare din Chile sprijină întrutotul po
porul cuban, revoluția sa și cea de-a 
doua declarație de la Havana, a subli
niat într-o convorbire cu coresponden
tul ziarului „Revolution“ senatorul 
Baltasar Castro, unul din conducătorii 
Frontului acțiunii populare. El a ară
tat că între guvernele statelor Chile și 
Cuba există relații diplomatice nor
male. Din pricina scăderii artificiale a 
prețurilor la cupru, a subliniat Castro, 
Chile a pierdut în ultimii ani 10 mi
liarde dolari.

PORT OF SPAIN. Referindu-se la 
recenta conferință care a avut loc la 
Port of Spain (Trinidad) cu participa
rea reprezentanților Guyanei Britanice, 
Trinidad-Tobago, Jamaicăi și insulelor 
Barbados, agenția Prensa Latina men
ționează că în cursul discuțiilor care 
au durat patru zile s-a ajuns la 
o înțelegere asupra unor probleme 
de ordin economic. S-a căzut de 
acord să se ceară guvernelor țărilor 
latino-americane să renunțe la barie-

Sindicatul cazangiilor, constructori
lor de nave șl montatorilor „protes
tează categoric împotriva oricăror 
limitări ale salariilor", în timp ce 
Sindicatul desenatorilor tehnici șl al 
tehnicienilor cere congresului să 
sprijine eforturile sindicatelor pen
tru reducerea săptămînil de lucru șl 
pentru mărirea concediilor.

Sindicatele engleze își exprimă 
profunda îngrijorare în legătură cu 
criza în domeniul ocupării forțelor 
de muncă din țară șl mai ales în le
gătură cu soarta zecilor de mii 
absolvenți ai diferitelor școli care 
găsesc de lucru.

Printre rezoluțiile referitoare
situația internațională atrag atenția 
acelea în care sindicatele se pronun
ță pentru convocarea unei conferin
țe internaționale în problemele co
merțului. „Guvernul englez, se arată 
în rezoluția Sindicatului unit al tur
nătorilor, trebuie să facă tot posibi
lul pentru a asigura lichidarea ba
rierelor comerciale și să obțină un 
acord internațional menit să libera
lizeze comerțul cu toate țările“.
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Tratativele de la Manila
M ANIL A 30 (Agerpres). — La 30 

iulie, s-a deschis la Manila Confe
rința la nivel înalt cu participarea 
președintelui Indoneziei, Sukarno, a 
primului ministru al Malayei, Abdul 
Rahman, și a președintelui Filipine
lor, Macapagal.

Cei trei conducători de stat ur
mează să examineze în cadrul aces
tei conferințe divergențele care s-au 
ivit între cele trei state ca urmare a 
semnării acordului de la Londra cu 
privire la crearea Federației Mala- 
yeze și problema creării unei Con
federații din care să facă parte In
donezia, Filipinele. Malaya și terito
riile care urmau să fie incluse în Fe
derația Malayeză. După cum se știe. 
Indonezia s-a pronunțat pentru con
sultarea prealabilă, prin organizarea 
unui referendum, a popoarelor care

:ÿ£:

o

rele tarifare, care 
liber dintre țările

împiedică comerțul 
acestei zone.

WASHINGTON. Potrivit datelor 
Uniunii sindicale A.F.L.-C.I.O., în 
prezent în Statele Unite există aproxi
mativ 5 milioane de șomeri, dintre 
care 1 000 000 nu au de lucru de mult 
timp. Ca urmare a discriminării ra
siale, șomajul în rîndurile populației 
de culoare din S.U.A. este de două ori 
mai mare decît în rîndurile albilor. 25 
la sută din tinerii negri nu au de 
lucru.

DAKAR. Consiliul administrativ 
al Uniunii societăților naționale afri
cane de radioteleviziune, din care fac 
parte societăți din Senegal, Camerun, 
Ghana, Guineea, Coasta de Fildeș, 
Nigeria, Togo, Tunisia și R.A.U., ca- 
re-și desfășoară lucrările la Dakar, 
discută o serie de probleme legate de 
întărirea colaborării între ■ societățile 
de radio și televiziune din țările afri
cane etc.

PALERMO. In cursul acțiunilor în
dreptate împotriva Mafiei, poliția ita
liană a operat 10 arestări la Palermo 
și în împrejurimile lui, relatează 
A.F.P. A fost descoperit un depozit 
de arme, cuprinzînd între altele nu
meroase cartușe speciale pentru „lu- 
para“, pușcă cu țeava tăiată folosită 
de membrii Mafiei. In cursul zilei de 
ieri au fost arestați mai mulți șefi ai 
acestei organizații secrete.

CARACAS. La o conferință de pre
să Larrasabal, candidat în alegerile 
prezidențiale, s-a pronunțat pentru a- 
nularea interzicerii activității P. C. 
din Venezuela ți a partidului „Mișca
rea revoluționară de stînga". Aceste 
partide, a subliniat ol, trebuie să aibă

LONDRA. Demonstrați« a sta* 
den[ilor irakieni împotriva fărădele
gilor regimului de la Bagdad. P« 
pancartele purtate de demonstranți 
scrie : „Să înceteze crimele din 
Irak", „Să se pună capăt asasinate
lor în masă din Kurdistanul irakian".

Bolivia « Ciocniri armat« 
în centrul minier Catavi

LA PAZ 30 (Agerpres). — Agen
țiile occidentale de presă relatează 
despre izbucnirea unor grave tulbu
rări în principalul centru minier din 
Bolivia, Catavi. Minerii din această 
localitate se află în grevă de mai 
multă vreme în sprijinul revendică
rilor lor economice. Autoritățile au 
organizat aspre represiuni împotriva 
greviștilor. Intr-un comunicat al Mi
nisterului de Interne al Bollviel se 
arată că la Catavi și în împrejurimi 
au avut loc în ultimele zile ciocniri 
armate, în urma cărora au fost în
registrate mai multe victime ome
nești. în comunicat se spune că mi
nerii au ocupat stația de radio a So
cietății miniere, supunînd controlu
lui lor emisiunile ei.

în același timp, într-o localitate 
învecinată (Oruro) a avut loc o mare 
demonstrație muncitorească la care 
au participat mii de oameni. De
monstranții au parcurs principalele 
străzi ale orașului scandînd lozinci 
antiguvernamentale.

urmau să facă parte din Federația 
Malayeză inițiată de guvernul Mala- 
yei, care apără interesele engleze în 
această regiune.

Conferința a fost deschisă de pre
ședintele Filipinelor, Macapagal. In 
cuvîntarea rostită cu acest prilej, 
președintele a subliniat sarcina „im
portantă și dificilă“ a actualei con
ferințe și și-a exprimat speranța că 
se va putea ajunge la un punct de 
vedere comun în problemele discu
tate.

In încheiere, Macapagal s-a referit 
Ia Tratatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea parțială a experien
țelor cu arma atomică subliniind că 
el „ar putea constitui începutul unei 
coexistențe viabile între Est și Vest 
în locul războiului rece".

dreptul deplin de a participa la ale
gerile din noiembrie.

ATENA. Primul ministru al Greciei, 
Pipinellis, a declarat reprezentanților 
presei că la 3 noiembrie vor avea loc 
alegeri pentru parlamentul grec. 
Ultimele alegeri din Grecia au a- 
vut loc în octombrie 1961. In urma 
crizei politice care a dus la demisia 
guvemuluj Karamanlis, autoritățile au 
fixat noi alegeri parlamentare înainte 
de expirarea duratei actualei legisla
turi.

ROMA. La 30 iulie muncitorii 
de la minele de sulf și de sare din 
Sicilia au declarat o grevă de 24 de 
ore. Greviștii cer ca toate întreprin
derile industriei extractive de pe 
insulă să fie expropriate și predate 
autorităților regionale. în dimineața 
aceleiași zile la Palermo, centrul re
gional al Siciliei, a avut loc un mare 
miting și o demonstrație a oamenilor 
muncii în sprijinul minerilor greviști.

TEHERAN. A.F.P. anunță că în lo
calitatea Gagom situată în partea de 
sud a Iranului, în regiunea golfului 
Persic, a avut loç un puternic cu
tremur de pămînt. 350 de clădiri din 
această localitate și din împrejurimi au 
fost serios avariate. Au fost ucise cinci 
persoane iar alte opt au fost rănite.

DAR-ES-SALAM. Julius Nyerere, 
președintele statului Tanganica, s-a 
înapoiat din călătoria pe care a făcut-o 
în străinătate. El a vizitat Statele 
Unite, Canada, Anglia și Algeria.

ASUNCION. Recent, în cadrul 
minarului organizat de Federația 
niversitară din Paraguay, studenții
cerut guvernului alocații pentru burse 
studențești, pentru îmbunătățirea în- 
vățămîntului. Intrucît declarațiile și 
revendicările formulate de Osvaldo 
Rosa, președintele federației, nu con
vin autorităților paraguayene, acestea 
au hotărît emiterea unui ordin de a- 
restare împotriva lui.
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