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in ziarul de azi:

® Conf. univ. P. Mirescu : Po
sibilități largi de extindere 
a metodelor matematice în e- 
conomie (pag. 2-a).

® Școala ți educația tineretului 
(pag. 2-a).

« Sport (pag. 3-a).

• V. Oros : Turnură preelectorală 
în Chile (pag, 4-a).
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Acțiuni gospodărești

Sporirea producției de furaje are o 
deosebită însemnătate pentru dezvol
tarea sectorului zootehnic și obți
nerea unor cantități tot mai mari de 
carne, lapte, lînă. De aceea, încă 
din perioada întocmirii planurilor de 
producție în gospodăriile colective 
s-a stabilit și balanța furajeră. Acum 

, este timpul ca în fiecare unitate să 
''se ia toate măsurile necesare pentru 
realizarea prevederilor din pla
nurile de producție privind asi
gurarea furajelor. In prezent se des
fășoară cu intensitate campania de 
însămînțare a culturilor de primăva
ră, între care și a unor plante fura
jere valoroase cum sînt lucerna, 
trifoiul, borceagul, mazărea etc. In 
regiunile București, Dobrogea și al
tele însămînțarea culturilor furajere 
din prima epocă s-a terminat.

La stabilirea plantelor furajere este 
foarte important ca în fiecare gos
podărie să se țină seama de condi
țiile locale, de experiența de pînă 
acum, astfel ca lucerna să capete o 
pondere mai mare îndeosebi în zo
nele de cîmpie, trifoiul în regiunile 
mai umede, sparceta pe solurile mai 
puțin profunde, calcaroase, cu apa 
fre tică la adîncime, sorgul hibrid, 
precum.<și alte plante bogate în sub
stanțe nutritive, rezistente la secetă.

Numeroase gospodării colecti
ve ca cele din comunele Mo- 
vilița și Ileana din regiunea Bucu
rești, au o bună experiență în cul
tivarea lucernei irigate, care produ
ce 60-70 tone de masă verde la ha și 
chiar mai mult. La G.A.C. Movilița

cele 40 de ha de lucernă irigată au 
dat cea mai mare cantitate de uni
tăți nutritive și proteină la hectar, în 
comparație cu oricare altă cultură 
furajeră.

Pentru extinderea culturilor de 
lucernă irigate este deosebit de im
portant ca în condițiile fiecărei gos
podării să se folosească toate posi
bilitățile de irigare, chiar și pentru 
suprafețe mici de teren. Astfel de 
măsuri, îmbinate cu aplicarea tutu
ror regulilor agrotehnice specifice 
fiecărei culturi, vor asigura un spor 
însemnat în producția de furaje.

Cu toate că o mare parte din 
plantele furajere trebuie semăhate 
în prima epocă, în unele unități a- 
ceastă lucrare este întîrziată. In timp 
ce în regiunea București pînă la 2 a- 
prilie s-au însămînțat 51 700 ha cu 
plante furajere din prima epocă, iar 
în regiunea Dobrogea 45 700 ha, în 
regiunea Galați, care are condiții a- 
propiate, s-au însămînțat numai 
21 000 ha. In unele gospodării din 
regiunea Galați nu s-a acordat a- 
tenția cuvenită însămînțării lucer
nei.

Tot acum este momentul să se 
facă lucrările de îmbunătățire a pă
șunilor și finețelor naturale : cură
țirea lor de vegetație lemnoasă și 
buruieni, îngrășarea, supraînsămîn- 
țarea cu semințe de ierburi valoroa
se etc. Bine s-a procedat la gospo
dăriile colective din Gîrbova de Jos, 
Farău, Beța, Hopîrta și altele din re
giunea Cluj, unde un mare număr de 
colectiviști au fost antrenați în ac
țiunea de curățire a pășunilor.

Este necesar ca organele de partid, 
consiliile agricole să se ocupe de 
antrenarea colectiviștilor, a tuturor 
crescătorilor de animale la executa
rea lucrărilor de îmbunătățire a pă
șunilor și fînețelor, îndeosebi în zo
nele de deal și munte. în raionul 
Vatra Dornei, regiunea Suceava, au 
putut fi astfel îmbunătățite mii de 
hectare de pășune. Bine ar fi dacă 
experiența de aici ar fi răspîndită și 
în alte raioane ale regiunii care au 
posibilități asemănătoare sau chiar 
mai mari. Totodată, este necesar să 
se acorde atenție organizării rațio
nale a pășunatului. Repartizarea 
cu grijă a fiecărei suprafețe de 
pășune pe specii și categorii 
de animale, tarlalizarea lor, amena
jarea unor adăposturi simple din 
materiale locale, precum și a adă
pătorilor necesare au o mare însem
nătate. Extinderea culturilor de 
plante furajere valoroase și îmbu
nătățirea pășunilor sînt în mare 
măsură condiționate de asigurarea 
semințelor necesare. Alături de lo
turile semincere de plante culti
vate este necesar să se înființeze 
mai multe loturi de producere a se
mințelor de ierburi pentru supraîn- 
sămînțarea pășunilor în zonele de 
deal și munte.

Consiliile agricole au datoria să 
acorde o mare atenție însămînțării 
la timpul optim și la un nivel agro
tehnic superior a tuturor plantelor 
de nutreț, să organizeze aplicarea 
măsurilor de îmbunătățire a pășu
nilor și fînețelor naturale în scopul 
asigurării bazei furajere.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— Orașele și satele regiunii Dobro
gea se înfrumusețează în fiecare an 
și sînt tot mai birîe gospodărite. In 
ultimii 10 ani, în Dobrogea au fost 
construite și modernizate 600 
drumuri nationale și 115 km 
muri locale. Orașul Constanta 
acum legătura, pe drumuri asfaltate, 
cu toate reședințele raioanelor, ex- 
ceptînd încă orașul' Măcin. în pre
zent, în satele regiunii există sute 
de școli și cămine culturale, peste 
200 cinematografe, iar 268 de lo
calități sînt electrificate. Cu ani în 
urmă, în satele dobrogene malaria, 
tifosul, pelagra făceau ravagii. 
Acum, în regiune există 21 de spi
tale cu aproape 3 000 de paturi, 95 
case de naștere, 15o de circumscrip
ții medicale, o stație Aviasan etc. 
Pentru locuitorii Deltei funcționea
ză 2 spitale, 12 circumscripții sani
tare și 2 vase-policlinică.
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Tinerii constructori de autobuze urmăresc și comentează cu interes noutățile apărute la panoul postului 
utemist de control Foto : M. Cioo
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de ce, dar Eufimie Țînfar

De ce nu
în toate raioanele?

CLUJ (coresp. „Scînfeii"). — In re
giunea Cluj se vor executa în acest an 
lucrări de îmbunătăfire a pajiștilor natu
rale pe 70 000 de hectare. In acest scop 
consiliile agricole raionale și gospodăriile 
colective. au întocmit planuri de mă
suri concrete. In cele mai multe raioane 
colectiviștii lucrează intens la curăfirea 
pajiștilor de arborele, cioate și scaieți, 
la împrăștierea mușuroaielor. Unele su- 
prafeje de pășune sînt supraînsămînjate 
cu seminje de ierburi. In raionul Zalău 
s-au executat lucrări de îmbunătăfire pe 
2 500 hectare de pășune, cele mai bune 
rezultate obfinîndu-se la gospodăriile co
lective din Coșeiu și Șamșud. In multe 
gospodării pășunile au fost îngrășate cu 
urină de grajd diluată, colectată în 
timpul iernii.

Și în gospodăriile colective din raionul 
Turda se execută în aceste zile lucrări 
de regenerare a pășunii prin supraînsă- 
mînfări cu sparceta, festucă, lolium și alte 
plante de nutreț valoroase.

Suprafefele cele mai mari de pășuni 
pe care ar trebui executate diferite lu
crări de întrefinere se află în raionul 
Huedin. Cu toate acestea doar în citeva 
gospodării colective, printre care cele 
din Dragu și Almașu, s-a organizat cu
rățitul pășunilor. In G.A.C. Fildu, Mestea- 
cănu și altele, care au mari suprafețe de 
pășune, încă nu s-a întreprins aproape 
nimic pentru îmbunătăfirea lor. In unele 
gospodării colective nici n-a fost procu
rată sămînfa pentru supraînsămînfări. 
Este necesar ca comitetul raional de 
partid să îndrume munca consiliului agri
col raional în această problemă și să ia 
măsuri de îndeplinire a sarcinilor legate 
de asigurarea bazei furajere.

Colectiviștii din Leordeni, raionul Găești, cultivă pe terenul din livadă 
plante furajere. în fotografie : la pregătirea terenului pentru semănat.

Plante de nutreț 
în spațiile dintre pomi

Din 1958, în regiunea Argeș se des
fășoară o largă acțiune de punere în 
valoare a terenurilor situate în pan
tă, neproductive și slab productive. 
Pînă în prezent a fost redată agri
culturii o mare suprafață din care 
44 000 ha s-au plantat cu pomi 
fructiferi și viță de vie, iar alte mii 
de hectare au fost transformate în 
arabil. Totodată, s-a trecut la culti
varea terenului din livezile tinere de 
pomi cu plante furajere și alimenta
re, după sistemul agropomicol. Pen
tru a face cunoscute mai pe larg re
zultatele înregistrate, măsurile de

extindere a sistemului amintit, co
respondentul pentru regiunea Ar
geș al ziarului nostru a adresat tov. 
ing. Gheorghe Costache, președinte 
al Consiliului agricol regional Argeș, 
citeva întrebări.

Ce rezultate au fost obținute în 
cultivarea de plante furajere și ali
mentare în spațiile dintre pomi ?

Necesitatea folosirii raționale și in
tensive a pămîntului a impus luarea 
în cultură a terenurilor supuse ero-

(Continuare în pag. IlI-a)
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O instaiaiie modernă la Deva

UZINA DE PREPARARE A MINEREURILOR
Colectivul Uzinei de preparare de 

la Deva, care prelucrează minere
uri cuprifere si complexe extrase 
din zona munților Poiana Ruscă, și-a 
realizat planul de producție pe pri
mul trimestru al acestui an la toate 
sortimentele. Această unitate este 
unul din numeroasele obiective in
dustriale moderne construite în ul
timii ani în industria minieră a re
giunii Hunedoara. în prezent, ea 
prelucrează de aproape 8 ori mai 
multe minereuri decît vechea insta
lație. Complexul de îmbogățire a 
conținutului minereurilor, proiectat 
și construit în întregime în țară, 
este compus din instalații de 
sfărîmare, măcinare, flotare și fil
trare. Bulgării de minereu extrași 
din adîncuri trec prin diferite faze 
de prelucrare. Cu ajutorul concasoa- 
relor și al morilor de mare ca
pacitate, minereul este măcinat în 
stare umedă pînă la dimensiuni de 
ordinul micronilor. în continuare 
minereul este pompat la instalațiile 
de flotare unde are loc procesul pro-

priu-zis de concentrare a acestuia, 
după care se expediază diferitelor 
uzine metalurgice din țară.

Prin importanța ei economică și 
nivelul tehnic înalt, Uzina de prepa
rare a minereurilor de la Deva a 
atras interesul multor specialiști de 
peste hotare, care au vizitat-o.

(Agerpres)

DOUĂ MILIOANE
DE SPECTATORI

BRAȘOV (coresp. „Scînfeii"). — Re
cent s-a jucat în premieră, pe scena 
Teatrului de Stat din Brașov, piesa 
„Steaua fără nume" din Mihail Sebas
tian. De la înfiinfare și pînă acum, co
lectivul teatrului brașovean a pus în sce
nă peste 100 de piese, prezentînd, la 
sediu sau în deplasare, aproape 5 500 
de spectacole cu opere ale unor dra
maturgi romîni și sfrșini, clasici și con
temporani. La aceste spectacole au par
ticipat aproape 2 milioane de specta
tori.

Extinderea centralelor 
telefonice din Timisoara 

si Craiova

De cîtva timp, pentru a obține o le
gătură telefonică, cetățenii din orașul 
Timișoara formează cinci cifre în 
loc de patru. Centrala telefonică 
a orașului a fost extinsă cu încă 
1400 linii. Folosirea centralei te
lefonice cu 5 cifre permite extinde
rea ei în viitor cu încă 1 600 linii. Tot
odată, datorită perfecționărilor tehnice 
aduse, a crescut posibilitatea obținerii 
tonului simultan de un număr mult mai 
mare de abonați. De asemenea, s-a a- 
juns ca pe același echipament de tele
comunicații să se realizeze linii cupla
te, ceea ce va duce la o creștere im
portantă a numărului de posturi telefo
nice din acest oraș.

Cu 1400 linii își mărește capacita
tea și centrala telefonică din orașul 
Craiova. Lucrările de montaj sînt a- 
proape terminate. De asemenea, se des
fășoară lucrări de instalare a unor 
centrale semiautomate în centrele de 
raion Strehaia, Vînju Mare și Segarcea.

Școli și alte obiective 
sodakdturale

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“):— 
In raionul Cehu Silvaniei din re
giunea Maramureș deputății sfatu
lui popular raional și cei din comune 
antrenează la diferite acțiuni de 
interes obștesc numeroși oameni ai 
muncii. De o atenție deosebită se 
bucură construcția de școli. Numai 
în ultimii ani s-au construit clădiri 
însumând 125 de săli de clasă. Alte 
numeroase școli se află acum în 
construcție, ele urmând să fie date 
în folosință înaintea, deschiderii 
noului an de învățământ. La re
construcția drumurilor s-a executat 
un mare număr de ore de muncă 
patriotică, realizîndu-se lucrări a că
ror valoare atinge 20 milioane de 
lei. In raion au fost radioficate 
6 sate, iar alte 13 electrificate. In 
Cehu Silvaniei, la Sălsig, Ariniș, Ni
meni și în alteț,douăsprezece comune 
s-au înființat circumscripții sanitare, 
în fiecare comună din acest raion 
îndepărtat al țării 
cite un medic. ■

Cu sprijinul 
de cetățeni

există cel puțin

miilor

CRAIOVA (coresp. „Scînfeii"). — In 
orele de audienjă sau prin scrisori, oa
menii muncii din Tg. Jiu se adresează cu 
încredere comitetului executiv al sfatu
lui popular orășenesc pentru rezolvarea 
celor mai diferite probleme gospodărești. 
Cele mai valoroase propuneri de interes 
obștesc sînt studiate cu atenție de către 
cele 6 comisii permanente ale sfatu
lui popular. Apoi, dacă este cazul 
se inifiază acțiuni patriotice pentru apli
carea lor. Anul trecut, de exemplu, s-au 
executat importante lucrări de corectare 
a cursului Jiului, de extindere a conduc
tei de apă potabilă în cartierul Vădeni, 
de plantare a pomilor, florilor și arbuști
lor ornamentali în parcuri și pe străzi. 
Valoarea lucrărilor executate prin contri
buția miilor de cetățeni ai orașului s-a 
ridicat la peste 5 milioane lei. Pentru a- 
ceste rezultate, orașului Tg. Jiu i s-a de
cernat, recent, diploma și premiul II pe 
țară în întrecerea patriotică pentru înfru
musețarea orașelor. Anul acesta, la Tg. 
Jiu se vor executa noi și importante lu
crări edilitare, printre care îmbunătăfirea 
alimentării cu apă a noilor cartiere, mo
dernizarea străzilor, extinderea zonelor 
verzi.

Nu se știe 
era foarte nervos în ziua aceea. Ceilalți 
tinichigii, tovarășii lui de muncă, îl lăsau 
într-ale lui, Țînfar Eufimie era deosebit de 
enervat.

Cel ce-mi povestește întîmplarea e un 
tînăr de aproape douăzeci de ani, înalt, 
cu sprîncene negre și arcuite, brunet și 
foarte simpatic. Toată înfățișarea lui res
piră multă seriozitate, o gravitate care 
contrastează plăcut cu anii lui puțini- la 
număr. Peste basc are ridicați ochelarii 
de protecție ai sudorului.

— Haideți să vă arăt la fața locului, 
zice.

Mă aflu în Uzina „Autobuzul" din 
București. împreună cu tînărul, înaintez 
pe lîngă trecerea puternică și impună
toare a benzii rulante din secția IV auto
utilitare. Dacă aș porni-o din celălalt capăt 
al sectorului și aș înainta pînă la ieșire, 
aș ti martorul închegării continue a pro
duselor acestui sector. Banda rulantă poar
tă prin dreptul mîinilor și uneltelor mun
citorilor din acest sector noi și noi piese, 
ansamble. Trecută prin arsurile aparate
lor de sudat, polizată, asamblată, mașina 
este trimisă pe propriile ei picioare 
(roți) în afara sectorului. O iau în primire 
șoferii de probe-rodaj care o rotesc de 
zeci de ori pe cei doi kilometri și ju
mătate de pistă ai uzinei, pe asfalt, teren 
denivelat, prin bălți și hîrfoape, pentru 
ca, strunită și puternică, să fie predată 
beneficiarilor.

Ir? birqul organizației de bază P.M.R. 
a secției pot fi văzufi responsabilul ori 
alți membri ai postului utemist de con
trol, stînd de vorbă cu secretarul și cu 
alți tovarăși din birou. Ei sînt chemați a- 
deseori și de fiecare dată primesc în
drumări prețioase.

— Știți cum sînt 
bătăioși, alteori se 
că au făcut tot ce 
avem 
sară peste cal în focul criticii, nici să se 
lase pe finjeală după succese.

Stau de vorbă cu tovarășul Nicolae 
Stoia, membru în biroul organizației 
P.M.R. al secției, care răspunde în cadrul 
biroului de postul utemist de control.

— Prețuim mult activitatea postului 
nostru de tineri, spune el. E un colectiv 
de nădejde care contribuie din plin la 
munca politică ce se desfășoară în spri
jinul producției în secție. Fiecare din 
membrii P.U.C. se sfătuiește chiar pe lo
cul de producție cu organizatorul grupei 
de partid de acolo. Acest lucru îi ajută 
să se orienteze spre problemele cele mai 
importante, legate de educația comunistă 
a tineretului, de aportul tinerilor la bu-' 
nul mers al producției. Postul utemist de 
control este permanent în atenția noastră.

Dar m-am îndepărtat de la subiectul 
discuției mele cu băiatul, lată-l că mă 
oprește.

E un loc de trecere între două ateliere 
importante ale sectorului. Circulația e in
tensă. Ne dăm puțin Intr-o parte să nu-i 
stingherim pe oameni.

— Eufimie Țînțar, reia băiatul, lucrează 
aici. Cum v-am spus, era nervos. Ca toți 
să-și dea seama de asta a luat un bidon 
de vopsea specială și, pentru că II „in
comoda", a dat cu el de pămînt. Uite 
aici s-a spart (îmi arată un loc chiar în 
mijlocul spațiului de trecere). S-a făcut 
o baltă de vopsea, uite cam atîta (mina

tinerii ; uneori prea 
moaie ori socotesc 

se poate face I Noi 
însă grijă să nu-i lăsăm nici

tînărului descrie un cerc larg). Vă închi
puiți că nu se putea trece prin ea. Oa
menii trebuiau să umble cu multă atenție, 
să ocolească printre mașini.

Vreo trei ore a încurcat balta aceea 
circulația. Eufimie Țînțar o întindea cu 
mătura să se usuce mai degrabă. Cînd 
se aștepta el mai puțin a apărut „panoul 
aerian” I

— Ce înțelegi prin „cînd se aștepta 
mai puțin” și ce este „panoul aerian" ?

Tînărul surîde și-mi dă cu plăcere ex
plicațiile :

— „Panoul aerian" este cea mai ope
rativă și una dintre cele mai eficace for
me de intervenție ale postului utemist de 
control al secției noastre. Am spus: „cînd 
se aștepta el mai puțin", gîndindu-mă la 
rapiditatea cu care băieții noștri au in
tervenit. Nu trecuseră nici 15, hai să zic, 
20 de minute de la spargerea bidonului.

— Asta da, operativitate I
— „Panoul aerian" este un carton 

mare, viu colorat, ca să-l vadă toată lu
mea. De aceea îl punem și în cele mai 
vizibile locuri. II folosim în cazuri mai 
dificile, cînd se face vreo „boacănă" ca 
asta a lui Țînțar. Pe carton desenasem 
cu cretă albă o caricatură mare, repre- 
zentîndu-l pe el cu bidonul în mîini, gata 
să-l arunce. Textul, scris cu litere clare, 
suna cam așa : „Eufimie Țînțar a risipit, 
sub pretextul nervozității, 10 litri de vop
sea specială. Cine suportă paguba?" Și 
semnasem : P.U.C.

— Oamenii — continuă el — treceau 
dintr-o parte în alta, vedeau balta, ci
teau panoul și în timp ce ocoleau vop
seaua îl mustrau pe vinovat.

— Ei, cred că acest ajutor al postului 
utemist de control i-a prins bine.

— Acum e cel mai calm om din 
sector I rîde tînărul. Apoi redevine foar
te sobru și continuă :

— Nu trebuie să înțelegeți că la asta 
se reduce activitatea postului nostru ute
mist de control, Veniți să vă arăt gazeta 
de perete.

Lucru de meșter, gazeta P.U.C. arată 
foarte frumos. De altfel în toată uzina 
„Autobuzul" am remarcat atenția ce se 
acordă agitației vizuale, gustul și ele
ganța cu care sînt concepute gazetele, 
panourile și graficele. Sînt vii, plăcute, cu 
un conținut interesant. Și foarte concrete.

Tînărul meu ghid (numele lui e Dioni- 
sie Georgescu și e responsabilul P.U.C. 
al secției IV autoutilitare ; mai știu des
pre el că se consideră cu mîndrie „un fiu 
al uzinei", aici a învățat școala profesio
nală și aici a rămas să -------------- ~
elev în clasa a noua 
arată gazeta de perete a 
de a mă apuca să citesc 
atrage atenția asupra unui 
lîngă gazetă.

— Aici punem „panourile verticale". 
Acum cîtva timp l-am popularizat pe Au
rel Păfrașcu. A făcut o modificare con
structivă a unui reper. Se obțin economii 
mari de energie electrică, electrozi, tablă 
și o calitate superioară. Merita să afle 
toți despre asta. Am scris pe panou : 
„Cinste tovarășului Aurel Pătrașcu pen
tru inițiativa sa"... și dădeam amănunte. 
E o metodă de popularizare a experien
ței înaintate, care dă rezultate bune. De 
altfel 
rește 
trol :

muncească ; e 
la seral) îmi 
P.U.C. Înainte 
articolele, îmi 
spațiu gol "de

ăsfa este și lucrul pe care 
permanent postul utemist 
eficacitaiea.
Schimbaji des articolele,

îl urmă- 
de con-

caricatu-

— Da. Nici unul nu stă mai 
patru zile. De regulă le schimbăm și mai 
des,-doar de aceea sîniem noi. post uto- 
mist de control : să fim tot timpul de ve
ghe, ca o oglindă a sectorului.

„Jurnalul de zi al P.U.C." este foarte 
interesant și tineresc. Fiecare pagină e 
împărțită în două : în stingă — sesizarea 
și în dreapta — efectul sesizării. Citesc : 
„2 martie. Am făcut un raid în atelierul de 
pregătit capote, condus de maistrul Ste-

mult de

llie CONSTANTIN

(Continuare în pag. II-a)

TRATATIVELE
PENTRU
DE LA

DEZARMARE
GENEVA

Ședința din 9 aprilie a Comitetului 
celor 18 state prezidată de Vasile Du
mitrescu, conducătorul delegației R. P. 
Romîne, a fost consacrată studierii 
măsurilor colaterale menite să contri
buie la destinderea încordării interna
ționale. Au luat cuvînful reprezentanții 
S.U.A., U.R.S.S., Marii Britanii, R.A.U. va

FIXAREA ALEGERILOR
PARLAMENTARE IN ANGLIA

Cum vremea

Deși luna aprilie se caracterizează în 
țara noastră printr-o vreme uscată și 
vîntoasă, anul acesta ea a fost pînă 
acum mult mai caldă și mult mai plo
ioasă. în jumătatea de nord au căzut 
precipitații mari. în Cîmpia Dunării, 
ploile căzute în zilele de 8 și 9 apri
lie au fost de asemenea abundente. Cir
culația maselor de aer dinspre Oceanul 
Atlantic va determina în zilele ce ur

mează o vreme schimbătoare, cu cer va
riabil și temperatura în creștere. Con
dițiile meteorologice rămîn favorabile 
căderii ploilor de scurtă durată în toa
te regiunile țării, ele fiind însă mai 
abundente în jumătatea de nord. în fo- 
tografie : Maria Vlădoiu, tehnician la 
Institutul meteorologic „Băneasa" cule- 
gînd ultimele date înregistrate de apa
rate.

La Londra a fost dat publici
tății un comunicat în care se a- 
rată că primul ministru al An
gliei, Douglas-Home, a hotărît ca 
alegerile parlamentare să aibă loc 
în luna octombrie a.c. Hotărîrea 
guvernului conservator a fost 
primită cu nemulțumire de cercu
rile laburiste. Aceste cercuri, 
menționează France Presse, au 
declarat că este un fapt fără pre
cedent în istoria parlamentară 
britanică ca guvernul să prelun
gească mandatul parlamentului 
pînă în ultima zi a expirării sale.

Represiunile din Republica Sud- 
Africană. La Pretoria are loc pro
cesul intentat unor cunoscuți lup
tători pentru drepturile popu
lației africane asupra cărora pla
nează pericolul condamnării la 
moarte. în același timp, guvernul 
sud-african și-a anunțat hotărîrea

de a începe sub pretextul luptei 
împotriva comunismului o nouă 
campanie de reprimare a forțelor 
democratice.

Primul ministru al Danemarcei, 
Otto Krag, a făcut în Folketing 
(parlament) o declarație în care 
a arătat că hotărîrea guvernului 
de a nu permite amplasarea de 
armament nuclear pe teritoriul 
danez rămîne în vigoare. Crearea 
forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., a subliniat el, nu
schimba poziția Danemarcei în 
această problemă.

Comitetul special al O. N. U. 
pentru examinarea problemei 
aplicării Declarației cu privi
re la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colonia
le a adoptat cu 19 voturi pentru, 
3 contra și 2 abțineri o rezoluție 
în legătură cu problema Adenu- 
lui. împotriva rezoluției au votat 
Anglia, S.U.A. și Australia. Rezo
luția reafirmă că menținerea ba
zei militare engleze în Aden con
stituie o amenințare la adresa 
păcii și securității și cere lichi
darea ei neîntîrziată. Totodată, 
se cere Angliei să pună capăt 
tuturor acțiunilor represive împo
triva poporului din acest teritoriu 
și să elibereze deținuții politici.

800 000 de muncitori construc
tori din întreaga Franță au decla
rat grevă. Scopul ei este de a se 
obține reluarea tratativelor cu 
patronii în vederea majorării sa
lariilor, pensiilor și îmbunătățirii 
contractelor colective.

TELEGRAMĂ
Excelenței sale 
domnului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine

București
Vă rog, domnule președinte, să primiți mulțumirea mea îndatoritoare 

pentru felicitările pe care Excelența Voastră a avut amabilitatea să mi le 
adreseze cu ocazia preluării funcțiilor mele.

Și eu aș dori să-mi exprim convingerea că dezvoltarea viitoare a re
lațiilor prietenești existente între țările noastre servește atît intereselor 
reciproce, cit și menținerii păcii.

JOSEF KLAUS 
Cancelarul Federal 

al Republicii Austria
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SPECIALIȘTII își spun părerea
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Este cunoscut că una dintre ca
racteristicile esențiale ale științei 
moderne o constituie aplicarea lar
gă, multilaterală, a metodelor mate
matice în cele mai variate domenii 
de activitate. Problemele complexe 
ale conducerii planificate a econo
miei naționale, utilizarea rațională 
și cu maximum de eficacitate a re
surselor materiale și bănești ale sta
tului pun tot mai insistent, în fața 
cadrelor noastre din economie, nece
sitatea folosirii metodelor matema
tice, ca un mijloc important și deo
sebit de eficient în munca de de
terminare și analiză a diferitelor 
teme economice.

Astăzi, lucrătorul din economie nu 
se poate baza numai pe experiența 
practică și pe unele calcule aproxi
mative, ci trebuie să folosească în- 
tr-o mai mare măsură procedeele 
riguroase de cercetare ale matemati
cii și tehnicii noi de calcul, care îi 
asigură posibilitatea interpretării 
juste a problemelor economice, ela
borării unor soluții temeinic funda
mentate.

Utilizarea metodelor matematice 
— programarea liniară, neliniară, 
dinamică și altele, specifice proble
melor de economie matematică ; în 
fine, cele care fac obiectul teoriei 
probabilității, informației și statisti
cii matematice etc. — poate fi făcută 
cu succes în cercetările economice, 
în planificare și în multe alte di
recții. La nivelul economiei națio
nale metodele matematice își găsesc 
aplicarea în stabilirea balanței legă
turilor dintre ramuri, în elaborarea 
balanțelor producției și repartiției 
produselor, în dinamica reproducției 
socialiste lărgite.

Metodele matematice permit re
zolvarea unor probleme tehnico-eco- 
nomice legate de întocmirea unui 
plan optim de folosire a capacități
lor de producție, respectiv de încăr
care rațională a utilajelor, de stabi
lirea celui mai potrivit sortiment de 
producție, atît în industrie, cît și în 
agricultură, de determinarea celor 
mai bune rețete de fabricație, croi
rea rațională a materialelor indus
triale, amplasarea cea mai avanta
joasă a secțiilor de producție și a 
gospodăriei anexe (depozite, ateliere 
etc), compoziția amestecurilor chimi
ce, alegerea rațiilor de furajare a a- 
nimalelor etc.

In transporturi 
și alte sectoare

O direcție principală în care aces
te metode își demonstrează utilitatea 
o constituit- rezolvarea problemelor 
de. programare a activității trans
porturilor. Cu ajutorul lor se deter
mină programarea și exploatarea 
optimă a mijloacelor de transport, 
reducerea distanțelor de transport, 
alegerea unor scheme raționale de 
circulație a materialului rulant fără 
încărcătură, aprovizionarea ritmică 
și reducerea cheltuielilor pe tona de 
produs transportat. în acest sector — 
unde se pot descoperi mari rezerve 
interne încă nefolosite — un grup de 
cercetători de la C.F.R. au rezolvat, 
cu ajutorul programării liniare, pro
blema repartizării, adică a dirijării 
centrale pe întreaga rețea de cale 
ferată a vagoanelor goale. în rezol

varea acestei probleme au fost de 
mare folos calculatoarele electronice 
ale Institutului de fizică atomică. 
Folosindu-se metoda specifică a pro
blemelor de transport — capitol spe
cial al programării liniare — s-au 
obținut economii de aproximativ 
11 500 de lei pe zi, față de metodele 
anterioare. Metoda menționată mai 
sus a fost omologată de către Di
recția generală a căilor ferate .și 
introdusă în producție. Astăzi, în 
mod practic, varianta optimă a di
rijărilor se comunică de către Insti
tutul de fizică atomică în cel mult 
30 de minute de la punerea la dis
poziție a datelor zilnice de exploa
tare.

Tot în sectorul transporturilor s-a 
rezolvat parțial, în 1962, problema 
complexă a întocmirii unui plan op
tim pentru formarea trenurilor de 
marfă. Rezultatele obținute pentru o 
singură magistrală de cale ferată 
sînt încurajatoare, soluțiile găsite 
urmînd să fie îmbunătățite. Prin 
reducerea staționării vagoanelor, da
torită introducerii în producție a 
celor mai bune variante de combi
nare, se obțin anual economii de a- 
proximativ 6 000 000 de lei și un 
plus de 70 000 000 de lei la încasă
rile din traficul de marfă. în ca
drul aceleiași direcții generale s-a 
abordat și problema optimizării 
transporturilor de ciment. Soluția 
duce la o economie anuală de aproa
pe 2 700 000 de lei. Dacă se are în 
vedere faptul că există încă cel pu
țin 20 de asemenea produse de masă, 
ne putem da seama ce sume impor
tante s-ar putea economisi prin op
timizarea planurilor de transport la 
toate aceste produse.

Mari posibilități există, după pă
rerea mea, și în alte sectoare : eco

■y v :> <> V'

Calcule, pentru care unul matematician l-ar trebui mal multe luni, sînt 
rezolvate do mașina electronică în citeva minute

EXTINDERE
JICE ÎN I CO

nomia forestieră, petrol-chimie, in
dustria carboniferă etc.

Pentru legarea acestor cercetări 
de practica economică a devenit u- 
zuală metoda încheierii de convenții 
si protocoale între institutele de cal
cul ale Academiei R. P. Romîne și 
instituțiile și întreprinderile care 
solicită rezolvarea unor probleme 
tehnico-economice prin 
matematice. Asemenea 
s-au încheiat între Institutul de cal
cul al Academiei R. P. Romîne din 

metodei? 
convenții

Cluj și Ministerul Industriei Ușoare 
privind determinarea cantităților de 
materii prime, cu compoziție dată, 
care trebuie să intre în fabricarea
sticlei la un preț de cost minim, 
precum și elaborarea de către aces
ta, la cererea Institutului de cerce
tări alimentare, a problemelor de 
programare referitoare la campania 
de recoltare a sfeclei de zahăr și fa
bricarea zahărului.

Economiști 
și matematicieni

Cum pot fi promovate mal larg 
metodele moderne de calcul în prac
tica economică ? După părerea mea, 
una dintre cele mai importante con
diții care va stimula aplicarea cu 
succes a metodelor matematice în 
economie o constituie ridicarea ni
velului activității economice în în
treprinderi și instituții. Cercetările 
teoretice ce se efectuează în prezent 
de către diferite organe se cer ridi
cate la un nivel care să permită fo
losirea lor în calculele concrete pri
vind unele probleme practice legate 
de planificarea și analizarea activi
tății economice din întreprinderi și 

ramuri industriale. Sînt neîntemeia
te „rezervele“ manifestate de unii 
economiști care susțin că introdu
cerea metodelor matematice și a 
mijloacelor tehnice de calcul în eco
nomie ar diminua, chipurile, rolul 
teoriei economice.

în aplicarea noilor metode mate
matice în economie e nevoie să fie 
atrase într-o măsură mai mare de- 
cît pînă acum cadrele de economiști. 
Practica a arătat că elaborarea unor 
lucrări de programare matematică 
fără folosirea economiștilor a dus 
de multe ori la transpunerea în cal
cule a unor elemente convenționale, 
care nu aveau o fundamentare eco
nomică reală.

Metodele matematice, demonstrîn- 
du-și marea lor eficacitate în acti
vitatea economică, au determinat ca 
un număr însemnat de cercetători 
să se preocupe de aceste probleme. 
Lipsa unei coordonări unitare a a- 
cestor preocupări a dus însă la fă- 
rîmițarea forțelor pe teme paralele 
alese la întîmplare ; de cele mai 
multe ori aceste cercetări au rămas 
simple demonstrații teoretice, fără a 
fi aplicate în practică.

Extinderea utilizării metodelor 
matematice și a mașinilor de calcul 
în economie e legată nemijlocit de 
problema pregătirii unor cadre de 
economiști care să cunoască bazele 
calculelor matematice și a unor ca
dre de matematicieni care să posede 
cunoștințe economice, precum și a 
specialiștilor în domeniul mașinilor 
electronice de calcul. Considerăm, de 
asemenea, că e necesară pregătirea 
unor specialiști de calificare medie, 
pentru deservirea mașinilor moder
ne de calcul.

în prezent există cadre de econo
miști valoroși a căror pregătire ma
tematică — insuficientă — nu le 
permite însă să folosească în mod 
creator metodele matematice în 
munca lor de planificare și analiză 
economică. Inițiativa luată de Di
recția Centrală de Statistică, de Mi
nisterul Finanțelor și de Comitetul 
de Stat al Planificării pentru pre
gătirea matematică, a economiștilor 
prin cursuri de scurtă durată e un 
lucru foarte folositor și demn de ur
mat și de alte instituții. Nu ar fi lip
sit de interes dacă s-ar organiza și 
pentru economiști cursuri post-uni- 
versitare, unde aceștia să-și comple
teze pregătirea cu noțiuni de mate
matică superioară și de tehnologie. 
Aceasta ar duce la crearea unui ac
tiv valoros de cadre care, ală
turi de matematicieni și de inginerii 
din producție, va putea ridica pe 
o treaptă superioară munca de pla
nificare și analiză economică.

E îmbucurător că literatura de 
specialitate din țară se îmbogățește 
cu studii și lucrări privind aplicarea 
metodelor matematice în economie. 
Se simte nevoia însă de unele lu
crări de popularizare privind meto
dele matematice noi — despre pro
gramarea liniară, programarea dina
mică, metodele de calcul matricial 
și vectorial etc, în scopul sporirii in
teresului pentru aplicarea acestora 
în economia țării noastre.

Conf. univ. P. MIRESCU
Institutul de științe economice 
„V. I. Lenin“ din București

Un nou lot de vagoane cisterne gata să părăsească curtea Uzinelor 
„23 August" din Capitală„P.U.C." 1N EXERCIȚIUL

FUNCȚIUNII
(Urmare din pag. I-a)

lian Cojocaru, cu scopul de a vedea cum 
este organizat locul de muncă al munci
torilor din acest atelier. In brigada tov. 
Nicolae Bărăscu domneau curăjenia și 
ordinea. Nu același lucru se poate spune 
despre brigăzile de ventilafie unde am 
găsit stive de piese — repere începute 
și neterminate, depozitate în locuri unde 
încurcă mișcarea prin atelier. Am adus la 
cunoștinfă această observajie maistrului 
Stelian Cojocaru". în jumătatea din 
dreapta a.aceleiași pagini, la „efectul se
sizării", a apărut răspunsul maistrului de 
atelier, care își însușește observațiile și 
precizează măsurile luate. între sesizare 
și răspuns, cîteva zile.

Gazeta de perete a postului utemist de 
control exprimă cît se poate de bine ti
nerețea și neîntrerupta angajare polemică 
a colectivului ce o pregătește. Acum 
cîteva zile, cînd am citit-o eu, la gazetă 
se aflau două articole și două carica
turi, între timp desigur vor mai fi tre
cute cîteva „ediții active" ale gazetei 
P.U.C. în primul articol redacțional, fra- 
tînd despre calitatea produselor secției, 
sînt de remarcat observațiile judicioase, 
aprecierile, adresarea directă către cei ce 
nu respectă cerințele calității. Al doilea 
articol de la gazeta P.U.C. ie un „Pe 
urmele materialelor publicate". Se ci
tează măsurile luate pentru remedie
rea unor lipsuri semnalate anterior : 
„în hala nouă s-a organizat un loc stabil 
pentru tăiat geamuri și s-a construit o 
masă pentru tăiat. — Tovarășul P. Că- 
nescu nu mai lipsește nemotivat. — în 
atelierul de podele se respectă cele 480 
minute. Mai sînt încă sesizări care 
așteaptă să fie luate în seamă : foarfecă 
de tăiat tablă cu role din atelierul de po
dele nu a fost încă reparată, deși se știe 
că e foarte necesară producției, avînd un 
randament mare...”

★
...Călătorind prin marea uzină construc

toare de vehicule auto constați bogăția, 
varietatea formelor muncii politice de 
masă. Activitatea postului utemist de con
trol al secției IV autoutilitare este o frîn- 
fură din intensa și fructuoasa muncă po
litică desfășurată de organizația de partid 
în rîndul muncitorilor din această uzină.

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE. — Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne: CAVALERUL ROZE. 
LOR — (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă: PAGANINI — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L Caraglale" (Sala Co
media): REGELE LEAR — (orele 19); 
(Sala Studio): MOARTEA UNUI ARTIST
— (premieră, orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala din bd. Magheru): ACT 
VENETIAN — (orele 19,30); (Sala Studio): 
ZIZI ȘI... FORMULA EI DE VIAȚA — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1). CUM VĂ PLACE — (orele 19,30); 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahla nr. 
70 A): COMEDIA ERORILOR — (orele
19.30) . Teatrul Muncitoresc C.F.R. Ciu
lești; GAIȚELE — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii șl tineret (Sala din str. C. 
Mille): RUY BLAS — (orele 20). Teatrul 
reglonal-Bucureștl: MATEIAȘ GISCARUL
— (orele 20). Teatrul evreiesc de stat: 
JURNALUL ANNEI FRANK — (orele 
20). Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase“ 
(Sala Savoy): REVISTA DE ALTĂDATA
— (orele 20); (la Sala din Calea Victoriei 
nr. 174): CONCERT DE MUZICĂ 
UȘOARA — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S.; O CARTE 
DESPRE FRUMUSEȚE — (orele 20). Tea. 
trul „Țăndărică“ (Sala Academiei): PUN
GUȚA CU DOI BANI — (orele 16); (la 
Clubul Finanțe.Bănci): ELEFANȚELUL 
CURIOS — (orele 15). Circul de stat: 
PACALA ȘI TÎNDALĂ — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE —- Totul despre 
Eva; Sala Palatului R. p. Romîne (ru
lează la orele 17 cu seria de bilete nr. 
1 090 și la orele 20,30 cu seria de bilete 
nr. 1 100), Republica (9,45; 12,30; 16,15; 19;
21.30) , București (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) , Excelsior (9,30; 12; 15; 17,45; 20,30), 
Feroviar (9,30; 12,15; 15; 18; 21), Melodia 
(9,45; 12,15; 15,30; 18,15; 20,45). Șeherazada
— film pentru ecran panoramic: Patria
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30), Germanie, 
steluțele tale: Carpați (10; 12; 14; 16), 
Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Grivița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Rude de sînge: Capitol (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Flacăra (16; 18; 20) îndră
gostitul: Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30),  Bucegl (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Drumul Sării (15; 17; 19; 21). Lovitură de 
pedeapsă: Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 

18,45; 21), Luceafărul (15; 17; 19; 21). Un 
surîs în plină vară: Lumina (9,45; 11,45; 
13,45; 15,45; 18,15; 20,30), Buzeștl (14; 16; 
18; 20), Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Miorița (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21). Dezrădăclnațll: Union (14,30; 16,45;
19; 21,15), Volga (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
Lira (15; 17; 19; 20,45). Aventura de la 
miezul nopții; Urecliilă; Pe cuvîntul 
meu de pisoi; Cele 12 luni; Cum a în. 
cercat iepurașul să patineze: Doina (ore
le 10). Iolantha; Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Turneul teatrului de come, 
die în U.R.S.S.; Rădăcinile orașului; Rit
muri potrivite; Cintecui amintirii; v <ÿe. 
vărata putere; Pionleria nr. 2/1934: .’im
puri Noi (rulează de la orele 10 la orele 
21 în continuare). Domnișoara... Barbă 
Albastră: Giuleștl (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,15), Unirea (11; 16; 18,15; 20,30). Cele 
trei lumi ale lui Gulliver: înfrățirea în. 
tre popoare (13,30; 15,45; 18; 20,15), Flo- 
reasca (10; 16; 18,15; 20,30). Locotenent 
Cristina: Cultural (15; 17; 19; 21). A dis. 
părut o navă: Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Tragedia optimistă; Crîngași (16; 
18,15; 20,30). Pași spre Lună: Munca (16: 
18,15; 20,30). Nu-i loc pentru al treilea: 
Vltan (15; 17; 19; 20,45). A treia repriză
— cinemascop: Popular (16; 18,15; 20.30). 
Era noapte la Roma (ambele serii): Arta 
(15,30; 19). O zi ca leii: Moșilor (15,30; 15;
20.30) . Totul rămîne oamenilor: Aurora
(10,15; 12,30; 16; 18,15; 20.30), Cotrocenl
(16; 18,15; 20,30), Adeșgo (15,30: 18; 20,15). 
Muguri în soare: Cosmos (16; 18; 20). Va. 
Iea vulturilor: viitorul (15; 17; 19; 21). 
Tăunul: Colentlna (16; 18; 20). Foto
Haber: Progresul (15,30; 18; 20,15). Vi-1 
prezint pe Baluev — cinemascop: Fla
mura (10; 12: 16; 18: 20). Haiducul de pe 
Ceremuș; Ferentari (16; 18; 20). Cavale
rul pardaillan — cinemascop: Pacea (11; 
14; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. — Orele 18,30 _ Uni
versitatea tehnică la televiziune: Emiță
toare (I), de lng. L, Macoveanu. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru co
pii: Cercul curioșilor. 19,35 — Muzeul 
de artă al Republicii Populare Romîne: 
Galeria Națională. 20,00 — Emisiunea
„Săptămîna“. 21,00 _ Cîntă Edith Pleha
— Transmisiune de la Moscova. 21,30 — 
Actualitatea cinematografică. In înche
iere — Buletin de știri șl buletin me
teorologic.

Colectivul de elevi 
și interesul pentru studiu

Schimbul de păreri din coloanele 
ziarului „Scînteia“ ne sugerează și 
o problemă căreia i s-a acordat, de 
obicei, un spațiu mai restrîns în stu
diile de specialitate, dar care are 
o mare importanță. Este vorba de 
stimularea participării active a ele
vilor la viața colectivului în care-și 
desfășoară activitatea.

Cunoașterea experienței înaintate 
a cadrelor didactice ce ne-a fost pri
lejuită de cercetările întreprinse în 
diferite școli medii ne arată că acolo 
unde elevilor le este dezvoltat in
teresul pentru fiecare obiect de stu
diu. pentru conținutul său de idei, 
și atitudinea lor față de învățătură 
este pozitivă. Lucrînd intens cu 
clasa în toate verigile lecției, ținînd 
seama de experiența de viață, pro
fesoara Maria Stroe de la Școala 
medie .,Mihail Eminescu“ din Bucu
rești reușește să valorifice la un ni
vel superior multiplele poténfe edu
cative pe care le oferă studie
rea „Bazelor marxism-leninismului“. 
Procedee multiple care asigură o 
bună însușire a lecțiilor sînt folosite, 
de asemenea, în predarea matemati
cii la Școala medie nr. 6 din Bucu
rești. Elevii primesc în timpul orei 
teme de lucru variate a căror re
zolvare le solicită atenția și bagajul 
de cunoștințe acumulat, un volum de 
muncă independentă bine dozat. In
teresul lor pentru lecție este stimu
lat de satisfacția descoperirii celei 
mai bune soluții, a raționamentu
lui și structurii logice a exercițiilor 
și problemelor.

Formarea obișnuinței elevilor de a 
fi activi în clasă, realizată în prin
cipal prin procesul de învățămînt, se 
răsfrînge pozitiv în întreaga lor 
comportare, dacă este susținută și 
amplificată pe toate direcțiile mun
cii educative.

Elevii cresc și se dezvoltă în ca
drul unui colectiv a cărui opinie își 
pune efectiv amprenta asupra for
mării personalității fiecăruia. In 
clasă există un nucleu de elevi care 
sprijină continuu munca educativă a 
cadrelor didactice și îndeosebi cea a 
profesorului diriginte. Acesta este 
activul U.T.M., format din cei mai 
buni elevi. Sprijinindu-se pe acești 
tineri, pe exemplul lor pozitiv, di- 
riginții au posibilitatea de a stimula 
inițiativa elevilor, de a-i atrage la 
întreaga viață a colectivului.

Cunoscînd și orientînd cu tact ini
țiativa elevilor, în principal prin în
drumarea activului clasei, diriginta 
clasei a X-a D de la Școala medie 
„Mihail Eminescu“, Maria Bebeșel, 
reușește să rezolve multe din pro
blemele clasei cu sprijinul colecti
vului de elevi. La o oră de dirigen- 
ție recentă, în care discuția s-a axat 
pe tema „în ce constă forța colecti
vului clasei noastre“, pornindu-se de 
la constatarea că în clasă există un 
colectiv bine închegat, s-au formu
lat exigențe sporite față de elevi, 
menite să preîntîmpine o stare de 
automulțumire. în acest fel, ora de 
dirigenție a devenit o verigă inte
grată organic în sistemul larg al 
muncii educative.

Atît diriginții cît și fiecare profe
sor au posibilități multiple de a 
stîrni interesul pentru activită
țile atractive, interesante, întreprin
se în afară de clasă, cu sprijinul or
ganizației U.T.M. După părerea mea 
uneori se neglijează însă un aspect 
foarte important : acela al antrenării 
elevilor înșiși în pregătirea și desfă
șurarea acestor acțiuni. Repartizarea 
și coordonarea justă a sarcinilor în
credințate elevilor, stimularea contri
buției acestora la reușita diferitelor 
acțiuni ferește munca educativă de 

uniformitate, îi mărește eficiența. în 
acest sens este edificatoare preocu
parea vie pe care o manifestă, sub 
îndrumarea atentă a profesorilor de 
specialitate, elevii de la Școala me
die din Cugir sau de la Școala me
die „Dragoș Vodă“ din Cîmpu- 
lung-Moldovenesc pentru culege
rea și valorificarea comorilor 
folclorului local. Participarea la 
această acțiune are multiple e- 
fecte educative, răsfrîngîndu-se 
pozitiv și asupra interesului ele
vilor pentru studiul limbii romîne și 
al istoriei, și ca atare, asupra atitu
dinii lor față de învățătură.

Intensificarea participării elevilor 
la întreaga viață a clasei și a școlii 
este un proces complex care nece
sită o muncă plină de tact și con
secvență, bazată pe cunoașterea 
temeinică a particularităților indivi
duale ale școlarilor, a experienței 
lor de viață, a condițiilor pe care le 
au în familie. Experiența pozitivă ne 
dovedește că acolo unde se îmbină 
strîns munca individuală cu elevii, 
cu înrîurirea colectivului școlar, ca
zurile de indisciplină sînt din ce în 
ce mai puține și ceea ce este foarte 
important, mai puțin influente. Arti
colul tovarășului profesor Stere Ră- 
doi, „Eroii“ și opinia colectivului“ 
(„Scînteia“, 19 februarie a.c.) sesiza 
tocmai puternicul efect educativ pe 
care îl are mobilizarea opiniei colec
tivului pentru combaterea cazurilor 
de comportare necorespunzătoare a 
elevilor. Exemplul următor ne va a- 
răta și o altă față a proble

Ștafeta meseriei
An de an, de la grupul nostru șco

lar pleacă spre „cetatea de foc“ a 
Reșiței sute de muncitori calificați, 
tehnicieni și maiștri. Mulți dintre 
absolvenții școlii profesionale sînt 
astăzi oameni de nădejde în pro
ducție, au o temeinică pregătire și 
sînt capabili să preia ștafeta meseriei 

mei, anume aceea privind antre
narea la viața colectivului și a ele
vilor pasivi. în clasa a VIII-a de la 
Școala medie „Dragoș Vodă“, unul 
dintre elevi nu reacționa în nici un 
fel la frămîntările clasei sale, nua- 
vea suficientă încredere în colegi. Di
riginta clasei, profesoara emerită Or- 
tensia Șuhan, a studiat atent cauzele 
acestor manifestări. A aflat astfel că 
familia copilului era dezorganizată, 
fapt care l-a tulburat mult. în acest 
caz discuțiile cu părinții n-ar fi fost 
suficiente. Trebuia acționat și cu 
sprijinul colectivului clasei, al orga
nizației U.T.M. îndrumați atent de 
către dirigintă, colegii lui au început 
să-1 înconjoare cu mai multă aten
ție, să-1 atragă la acțiuni comune, 
interesante. Dorința copilului de a se 
bucura de căldura sufletească în via
ța de familie a fost suplinită astfel 
de prezența plină de tact și înțele
gere a dirigintei și a profesorilor în 
parte. Treptat, elevul a început să se 
învioreze, să manifeste mai mult in
teres pentru viața clasei sale, pentru 
preocupările colectivului.

Sprijinindu-se pe un puternic ac
tiv de elevi, ai cărui membri dau 
dovadă de inițiativă și interes pentru 
munca școlară, fiecare diriginte și 
profesor va rezolva mai ușor, cu mai 
multă operativitate și eficiență, sar
cinile actuale ale muncii educative 
tn școală.

Âculln CAZACU 
cercetător științific, 
Institutul de științe 
pedagogice

de la generațiile mai vîrstnice și s-o 
ducă cu succes mai departe. -

Prin întreaga activitate ce se des
fășoară în cadrul școlii profesionale, 
colectivul didactic caută să dezvolte 
la elevi interes și pasiune pentru 
meseria aleasă. Un prețios ajutor în 
munca de educație a viitorilor mun
citori îl constituie și faptul că majo

ritatea profesorilor sînt ingineri care 
lucrează la combinatul siderurgic și 
uzina constructoare de mașini din 
localitate. Ei nu numai că trans
mit cele mai noi cunoștințe le
gate de materia pe care o predau, 
dar în același timp urmăresc și felul 
în care elevii își însușesc aceste cu
noștințe și le aplică în cadrul practi
cii desfășurate în uzină. în orele de 
clasă și de practică, o dată cu noțiu
nile tehnice predate și aplicate în 
producție, li se vorbește elevilor des
pre frumusețea meseriei lor, despre 
importanța ei pentru economia na
țională.

Și organizația U.T.M. sprijină a- 
ceastă activitate educativă prin dife
rite acțiuni. La anul I am or
ganizat întîlniri ale elevilor cu ab
solvenți ai școlii, în prezent munci
tori în întreprinderile reșițene, cît și 
cu elevii din ultimul an. în cadrul 
adunărilor generale tinerii au dez
bătut teme ca : „Munca în socialism 
— o chestiune de glorie, onoare și 
eroism“, „însușirea temeinică a cu
noștințelor — îndatorire patriotică 
a fiecărui elev“, „Cum ne însușim 
meseria aleasă“ etc. Cu o parte din
tre elevii anului I, care au terminat 
practica în atelierul-școală și au în
ceput instruirea în diferite secții din 
întreprinderi, am pregătit întîlniri cu 
muncitori fruntași, ingineri și tehni
cieni, în cadrul cărora s-a vorbit 
despre activitatea colectivului unde 
urmează să lucreze. Acțiunile orga
nizate pentru anii ÎI și III au avut 
drept scop să dezvolte răspunderea 
personală a tinerilor pentru munca 
desfășurată în timpul practicii în 
uzină, adunările generale U.T.M. ale 
organizațiilor de bază au avut la 
ordinea de zi discutarea unor teme 
ca „Socialismul are nevoie de cadre 
bine pregătite“, „Azi elevi — mîine 
harnici muncitori“, „Să ne însușim 
temeinic meseria aleasă“.

Cu sprijinul organizației de partid, 
al conducerii școlii și al cadrelor di
dactice ne-am ocupat și de organiza
rea unor activități menite să contri
buie la educarea cetățenească a ele
vilor. la formarea deprinderilor lor 
de comportare civilizată în uzină și 
în viață. Amintesc dintre acestea 
ciclurile de conferințe și expuneri 
despre normele de conviețuire în so
cietate, despre prietenie și dragoste, 

despre năzuințe și idealuri, urmărite 
cu deosebit interes de elevi.

Ne bucură faptul că, în general, 
activitatea instructiv-educativă a 
colectivului nostru este rodnică. La 
sfîrșitul trimestrului II, clase întregi 
de elevi nu au avut nici un corigent, 
majoritatea mediilor fiind de la 7 în 
sus. Unii dintre elevi s-au evidențiat 
în mod deosebit. Astfel, elevii clasei 
III 14 — oțelari, au reușit, sub în
drumarea prim-topitorului Florea 
Bălan, să elaboreze mai multe șarje 
de oțel, dintre care una a fost șarjă 
rapidă. Acum ei lucrează cot la cot 
cu ceilalți muncitori din secția oțe- 
lărie.

Stimulînd spiritul de răspundere 
al elevilor față de principala lor în
datorire — însușirea temeinică a 
meseriei alese și dobîndirea unui 
larg orizont de cultură, întregul nos
tru colectiv se ocupă și de întărirea 
disciplinei școlare. împreună cu con
ducerea școlii, în cursul trimestrului 
II am pregătit o adunare cu elevii 
în cadrul căreia au fost dezbătute 
unele cazuri de indisciplină și aba-

care nu pot
Copiii din satul nostru învajă într-o 

școală frumoasă, încăpătoare, au asigu
rate cărfi și materiale didactice din
tre cele mai noi, cu alte cuvinte be
neficiază de condifii de pregătire la care 
generajiile'mai vîrstnice nu puteau gîndi. 
Alături de tofi cei care se preocupă de 
bunul mers al școlii, marea majoritate 
a învățătorilor și profesorilor muncesc cu 
tragere de inimă, folosesc toată pricepe
rea lor pentru ca fiecare elev să capete 
o pregătire dintre cele mai bune. Ți-e 
mai mare dragul să-i auzi pe copii vor
bind despre atenfia cu care tovarășele E- 
caterina Burlacu, Constanța Bujoreanu si 
alte cadre didactice se poartă cu ei atît 
în școală cît și în afara ei, îi ajută să 
înfeleagă temeinic lecțiile predate, se o- 
cupă de educația lor.

Din păcate, nu putem să spunem 
aceleași cuvinte de laudă la adresa învă
țătorului Ion Rusu, fiu al satului nostru.
Aici s-a născut și a lucrat un mare nu
măr de ani. Nu pufini sînt aceia care au 
deprins cititul și scrisul sub îndrumarea 
lui. Respectul pe care ar trebui să i-l 

teri săvîrșite de cîțiva elevi. 
Cei în cauză, printre care și elevul 
C.D din anul III, care obișnuia să 
întîrzie la practică (îl citez numai cu 
inițialele pentru că între timp și-a 
remediat această lipsă) au fost invi
tați să explice cauzele care i-au de
terminat să nu-și îndeplinească 
exemplar îndatoririle școlare. Nu e 
greu de înțeles ce efect educativ a 
avut asupra acestora opinia colecti
vului, critica aspră, dar tovărășească, 
a colegilor lor.

Sub conducerea organizației de 
partid, organizația U.T.M. din grupul 
nostru școlar va sprijini tot mai 
eficace rodnica activitate instructiv- 
educativă a cadrelor didactice, care 
asigură viitorilor muncitori ai Reși
ței o pregătire profesională temeini
că și un profil moral corespunzător 
cerințelor înalte ale societății noas
tre socialiste.

Mihai TODOR
secretar al Comitetului U.T.M. 
al Grupului școlar al Uzinei 
constructoare de mașini Reșița

fi acceptate
acordăm este scăzut de faptul că are o 
comportare pe care nu o putem accepta. 
Uneori, venind la școală în stare de e- 
briefate nu-și fine lecțiile cum trebuie 
și — ceea ce nu e mai pufin grav — 
bate copiii.

Noi sîntem convinși că acesf tovarăș 
poate lucra bine, vrem să fie ajutat să 
se îndrepte.

Un grup de părinți din satul 
Ungureni, comuna Munteni, 
raionul Tecuci

*

NOTA REDACȚIEI. Un redactor al 
ziarului nostru, deplasîndu-se la fafa locu
lui, a constatat că cele menfionate în 
scrisoare sînt întemeiate. Deși secfia ra
ională de învăfămînf, fiind sesizată, a pro
pus comitetului executiv al sfatului popu
lar raional aplicarea unor sancțiuni cores
punzătoare, pînă în prezent nu s-a luat 
nici o măsură. Este de sperat că după 
aparifia rîndurilor de fafă tergiversările 
vor conteni.

1
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WZITttE VICECANCELARII1UI AUSTRIEI
întrevederi ale ambasadorului
R. P. Romine în Islanda

à Brno Pittermann
I

Tezele Comisiei
Una din instalațiile întreprinderii „Interindustriar din Oradea

Continuîndu-și vizita în orașul 
Brașov, dr. Bruno Pittermann, vice
cancelarul Austriei, împreună cu 
persoanele care-1 însoțesc, au fost 
joi dimineața oaspeții colectivului 
de muncă al uzinei de autocamioane 
„Steagul roșu“. După ce a înfățișat 
un scurt istoric, precum și dezvol
tarea șj preocupările actuale ale u- 
ztnei, directorul general, ing. Mircea 
Bilă, a condus oaspeții prin princi
palele secții de montaj, motoare, 
forjă și vopșitorie unde aceștia au 
luat cunoștință de procesul de pro
ducție. înainte de a părăsi orașul, 
s-a vizitat noul cartier de locuințe 
ridicat pentru cei ce lucrează la a- 
ceastă uzină.

în aceeași zi, oaspeții au ajuns la 
Ploiești, unde au fost salutați de 
reprezentanți ai organelor locale de

stat, în frunte cu Gheorghe Stan, 
președintele sfatului popular regio
nal. Apoi a fost vizitată rafinăria 
de la Brazi. Aci directorul, ing. Bu
jor Olteanu, și ceilalți membri ai 
conducerii rafinăriei, au dat ample 
explicații.

După-amiază, vicecancelarul Aus
triei s-a înapoiat în Capitală.

în timpul vizitelor, dr. Bruno 
Pittermann a fost însoțit de Pompi- 
liu Macovei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ștefan Constan- 
tinescu, adjunct al ministrului in
dustriei metalurgice, Mihai Mari
nescu, adjunct al ministrului cons
trucțiilor de mașini, Mircea Ochea- 
nă. ambasadorul R. P. Romîne la 
Viena, precum și de dr. Paul Wetz- 
ler, ambasadorul Austriei la Bucu
rești.

Vicecancelarul Austriei, dr. Bruno 
Pittermann, a oferit joi seara o re
cepție cu prilejul vizitei pe care o 
face în țara noastră.

Au participat Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Gaston Marin și 
Constantin Tuzu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, oameni de artă, știință 
și cultură, ziariști.

ȘTIRI CULTURALE
LUCRĂRILE REUNIUNII
INTERNATIONALE
A OAMENILOR DE TEATRU

Joi, în cea de-a treia zi a lucrări
lor Reuniunii internaționale a oa
menilor de teatru, găzduite de Co
mitetul național romîn pentru I.T.I., 
îr' continuarea discuțiilor pe margi- 
. a spectacolului cu fragmente din 
„Hamlet“ prezentat de studenți ai 
Institutului de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caragiale" din 
București, a luat cuvîntul artista 
Beate Fredanov. Prof. Jack Thomas 
Brooking de la Universitatea din 
Kansas a expus modul în care este 
organizată școala de teatru într-o 
universitate americană, după care 
studenții americani au prezentat 
exerciții de improvizație. La discu
țiile asupra exercițiilor studenților 
americani, au luat cuvîntul Takis 
Musenidis (Grecia), Enrique Buena
ventura (Columbia), Jean Darcante 
(Franța). Ruggiero Jacobbi (Italia), 
dr. Ferenc Hont (R.P. Ungară), Al
fonse Goris (Belgia). Jacques Le- 
cocq, directorul școlii „Mima Théâ
tre“ din Paris, a vorbit despre meto
dele școlii sale și a prezentat un 
spectacol de mimă. în continuarea 
lucrărilor au ținut expuneri asupra 
rolului improvizației în formarea tî
nărului actor regizorul Takis Mu
senidis (Grecia), dr. Mario Rodriguez 
Aleman (Cuba), dr. Lakshmi Nanain 
Lei (India).

•Ar
In cursul aceleiași zile, studenții 

străini s-au întîlnit cu studenți din 
Capitală, au vizitat Expoziția de sce
nografie a Institutului de arte plas
tice „Nicolae Grigorescu“ și au asis
tat la un spectacol prezentat de co
legii lor romîni.

In ciclul „Prezențe romînești peste 
hotare“ joi după-amiază, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne, a

Riante de nutreț
în spațiile dintre pomi

La Budapesta și Stockholm

Sportivii romîni susțin azi 
meciuri international^

pestană evoluează fostul campion 
european Zoltan Berczik, Rozsas și 
Hollo. Echipa romînă va avea în 
componență pe Radu Negulescu, 
Dorin Giurgiucă și Adalbert Rethi 
(Gh. Cobîrzan). Echipa de polo pe 
apă a R. P. Romîne își începe as
tăzi turneul în Suedia jucînd la 
Stockholm cu reprezentativa țării. 
Din rîndul echipei noastre fac par
te, printre alții, Ștefănescu, Zahan, 
Grințescu și Szabo. Sîmbătă are loc 
meciul revanșă.

Astăzi, la Budapesta și Stockholm 
sportivii romîni susțin două întîl- 
niri internaționale. în Palatul Spor
turilor din capitala R. P. Ungare, 
echipele masculine de tenis de masă 
ale cluburilor C.S.M. Cluj și Vasu- 
tepitök Budapesta își dispută tro
feul „Cupei campionilor europeni“, 
întîlnirea suscită un interes deose
bit în rîndul amatorilor de sport din 
cele două țări. Anul trecut, în fi
nală, Vasutepitôk a învins cu 5—4 
pe C.S.M. Cluj. In echipa buda-

Au fost de față ambasadorul Aus
triei la București, dr. Paul Wetzler, 
șefii altor misiuni diplomatice acre
ditați în R. P. Romînă, membri ai 
ambasadei Austriei și alți membri ai 
corpului diplomatic. Au luat parte 
consilieri și conducători de între
prinderi industriale austriace care 
însoțesc pe vicecancelarul Austriei.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

„Delegația 
în Franța", 
Central din

avut loc simpozionul 
Universității București 
organizat de Lectoratul 
cadrul Consiliului pentru răspândirea 
cunoștințelor cultural-științifice. Au 
luat cuvîntul prof. dr. Alexandru 
Bălăci, prorector al Universității 
București, prof. univ. N. Nestorescu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, și conf. univ. Valentin 
Lipatti.

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ

în sala „Victoria" din Iași s-a 
deschis joi expoziția de pictură 
„Max Lingner“ (R. D. Germană). La 
festivitatea de deschidere au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai Ministe
rului Afacerilor Externe, artiști 
plastici, alți oameni de artă și cul
tură. Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei R. D. Germane. Cu
vîntul de deschidere a fost rostit de 
Iftimie Bîrleanu, președintele Filia
lei Iași a Uniunii Artiștilor Plastici.

MOMENTE DIN ISTORIA
LITERATURII ROMINE

în fiecare vineri, la ora 21,00 pe 
programul I, radioul transmite o 
emisiune de 30 de minute în cadrul 
ciclului „Momente din istoria litera
turii romîne“. în cadrul acestor e- 
misiuni sînt prezentate evocări ale 
vieții și operei unor scriitori repre
zentativi ai literaturii 
soțite de exemplificări 
lor literare în lectura 
cunoscuți. Azi, la ora 
transmisă emisiunea 
cescu“. Viitoarea 
consacrată vieții și operei lui Alecu 
Russo.

noastre, în- 
din operele 
unor actori 
21,00, va fi

„Nicolae Băl- 
emisiune va fi

INFOR MÂȚII
Joi dimineața s-a înapoiat în Ca

pitală delegația grupului romîn al 
Uniunii interparlamentare care a 
participat, la Lucerna (Elveția), la 
sesiunea de primăvară a acestei 
uniuni. Din delegație au făcut parte 
acad. Mihail Ralea, președintele Co
mitetului de conducere al grupului, 
Barbu Solomon, Stanciu Stoian și 
Traian Ionașcu. La sosire, în Gara 
de Nord, delegația a fost salutată de 

In noaptea de 8 spre 9 aprilie 1964 
încetat din viață, în urma unuia

atac de cord, cu puține zile înainte 
de a împlini 45 de ani, poetul Mihu 
Dragomir, reprezentant de frunte al 
literaturii noastre noi.

Născut la 24 aprilie 1919 în Bră
ila. într-o familie de învățători, 
Mihu Dragomir s-a dedicat încă din 
anii tinereții unei intense activități 
literare și publicistice. Talentul său 
viguros și-a găsit o deplină și 
matură afirmare în anii puterii 
populare, poetul devenind un în
flăcărat participant la înfăptu
irea revoluției culturale din patria 
noastră. Volumele de versuri „Pri
ma șarjă“ — 1950 ; „Stelele păcii“ 
— 1952 ; „Războiul“ — 1954 ; „Tu
dor din Vladimiri“ — 1954 ; „Pe 
struna fulgerelor“ — 1955 ; „Odă 
pămîntului meu“ — 1957 ; „întoar
cerea armelor“ — 1959 ; „Stelele aș
teaptă pământul“ — 1961, sînt eta
pele unei opere cu un caracter pro
fund patriotic. Paginile cărților sale 
stau mărturie atașamentului și dă
ruirii poetului pentru tot ce au mai 
avîntat și mai generos anii constru
irii și desăvîrșirii socialismului.

Arta poetică a lui Mihu Dragomir, 
cu multiple rădăcini în creația 
populară și în tradiția înaintașilor, 
se distinge printr-un larg orizont de 
gîndire, 
patosul 
chipare 
tistică.

Mihu 
prezență deosebită în poezie, proză, 
eseistică, istorie literară, precum și 
în domeniul traducerilor. In acești 
ani, el a publicat volume de proză 
ca : „La început a fost sfîrșitul“ — 
1961 ; „Povestiri deocamdată fantas
tice“ — 1962, studii și comentarii 
despre opera lui Mihail Eminescu, 
Al. Macedonski, G. Ranetti, Th. Ne- 
culuță, numeroase tălmăciri din po
ezia și proza unor scriitori ca Maia- 
kovski, E. A. Poe, Vapțarov, H. G. 
Wells.

printr-o expresie în care 
militant își găsește o intru
de o- remarcabilă forță ar-

Dragomir s-a afirmat ca o

PRINTRE VIITORII SCRIMERI
Scrima se învață la o vîrstă fragedă. 

Dovadă numărul mare de copii, în ma
joritate elevi, care frecventează sala de 
scrimă de la stadionul Tineretului din 
Capitală. Dimineața sau după-amiaza, în 
sala amintită se lucrează intens. Antre
norii C. Pelmuș și I. Pănescu se ocupă 
atent de pregătirea fiecăruia dintre viito
rii scrimeri. Acestora li se predau pri
mele elemente (mișcarea picioarelor, pas 
înapoi, fandare, poziția brațului), ca și 
nofiuni privind asaltul pe planșeta de 
concurs. La centrul de învățare a scrimei 
de la stadionul Tineretului au crescut o 
serie de scrimeri fruntași, unii chiar cam
pioni. Fotografia alăturată prezintă grupa 
tînărului antrenor Cornel Pelmuș în timpul 
unui exercifiu.

deputați ai Marii Adunări Naționale, 
membrii ai grupului.

★
O delegație a orașului Galați, 

condusă de Stan Alecu, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular al acestui oraș, a plecat joi 
spre Anglia. Delegația va vizita 
șui Coventry în cadrul acțiunii 
înfrățire între cele două orașe.

ora-
de

peLiterat cu o bogată activitate 
tărîm cultural și obștesc, Mihu Dra
gomir a muncit cu entuziasm în con
ducerea diferitelor publicații litera
re („Viața romînească“, „Tînărul 
scriitor“, „Luceafărul“), dedicîndu-se 
cu generozitate muncii de formare 
și dezvoltare a tinerei generații 
scriitoricești în spiritul literaturii 
noastre realist-socialiste. Neobosit 
descoperitor de talente, el s-a aple
cat pină în ultima clipă a vieții sale 
pe nenumăratele pagini de manu
scris ale începătorilor. Opera lui 
Mihu Dragomir se încununează ast
fel nu numai prin lucrările de deo
sebită valoare pe care ni le-a lăsat, 
ci și prin promovarea unei întregi 
pleiade de scriitori tineri pe care a 
cultivat-o cu pasiune.

Fulgerătorul sfîrșit l-a surprins 
pe Mihu Dragomir la datorie, în- 
tr-un colț al țării, în 
täte creatoare.

Pentru meritele sale 
decernat de două ori 
Stat al Republicii Populare Romîne.

Prin dispariția prematură a scrii
torului 
a fost 
noastră 
legii și 
roșii săi 
alături de toți cei care au îndrăgit 
opera sa literară, vor purta ne- 
ștearsă în inimile lor amintirea lui 
Mihu Dragomir.

plină activi-

literare is-a
Premiul de

fecund și multilateral care 
Mihu Dragomir, literatura 
suferă o grea pierdere. Co- 
tovarășii de muncă, nume- 

prieteni, scriitorii tineri,

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN R. P. ROMÎNĂ

*

Corpul neînsuflețit va fi depus la 
Casa scriitorilor din Calea Victoriei 
nr. 115. Publicul va avea acces vi
neri 10 aprilie, între orele 10—13 și 
16—20 și sîmbătă 11 aprilie între 
orele 9—11. Mitingul de doliu va 
avea loc sîmbătă 11 aprilie, orele 
12, la Casa scriitorilor, iar incinera
rea, la orele 13, la crematoriul Ce
nușa.

(Urmare din pag. I-a)

ziunii din partea de deal și munte 
a regiunii și plantarea lor cu pomi 
fructiferi. Ne-am dat seama că nu
mai simpla organizare a livezilor, 
așa cum se obișnuia, nu rezolvă în 
totalitate problema valorificării din 
plin a acestor pământuri și nici pe 
cea a sporirii suprafeței cultivabile, 
care în unele raioane este destul de 
redusă. De aceea, în urma studiilor 
făcute de specialiști s-a trecut la or
ganizarea plantațiilor după sistemul 
agropomicol pe bază de terase și 
agroterase. El constă în mărirea la 
10—12 m a spațiilor dintre rînduri, 
îndesirea pomilor pe rînd și orienta
rea șirurilor paralel cu curbele de 
nivel. Pe terasele care se creează cu 
ajutorul plugului reversibil și pe 
cele făcute prin desfundare manuală 
se cultivă plante furajere și alimen
tare. în 1963, gospodăriile colective 
au cultivat în spațiile dintre pomi 
10 762 ha cu diferite plante.

Aplicarea sistemului agropomicol 
prezintă multiple avantaje : prin lu
crarea solului pe direcția curbelor 
de nivel se înlătură în totalitate 
procesele de eroziune, iar prin culti
varea spațiilor dintre pomi, gospo
dăriile colective obțin, pînă la in
trarea pe rod a livezilor, însemnate 
cantități de furaje și produse agro- 
alimentare.

Un calcul economic arată că pînă 
la luarea în cultură a acestor tere
nuri se realiza un venit de 1 000— 
1 500 lei la ha. Prin plantarea lor cu 
pomi fructiferi și cultivarea spați
ilor dintre rînduri, venitul a cres
cut, pînă la rodirea pomilor, de 5—6 
ori. Iată cîteva exemple. Anul tre
cut gospodăriile colective din Băli
lești, Stîlpeni, Cîmpulung, Malu cu 
Flori au obținut producții de po
rumb siloz de 24 000 kg la ha, cele 
din Hîrtiești, Lerești, Valea Mare-

REYKJAVIK 9 (Agerpres). — La 
8 aprilie, Al. Lăzăreanu, ambasado
rul Republicii Populare Romîne la 
Reykjavik, a fost primit în audiență 
de primul ministru al Islandei, 
Bjarni Benediktsson.

în cursul discuției, care a decurs 
într-o atmosferă prietenească, atît 
ambasadorul romîn, cît și primul mi
nistru al Islandei și-au exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea și întă
rirea relațiilor între cele două țări 
în domeniul politico-diplomatic, e- 
conomic și cultural.

In cursul vizitei sale în Islanda,

a Congresului F,
ALGER 9 (Agerpres) — Agenția 

algeriană de presă a transmis o ex
punere a tezelor Comisiei de pregă
tire în vederea convocării Congresu
lui Frontului de eliberare națională, 
care se va deschide la Alger la 16 
aprilie.

In aceste teze sînt apreciate tră
săturile caracteristice ale situației 
din țară și se subliniază că lupta 
pentru triumful principiilor demo
cratice a pătruns în mase, stimulea
ză activitatea lor și determină pozi
ția și perspectivele lor.

întrucît pacea de la Evian a fost 
„o pace de compromis“ —? se spune 
în teze — ea condiționează necesita
tea unei oarecari revizuiri pentru a 
nu împiedica revoluția. De aceea, 
lupta pentru întărirea independenței 
și lupta pentru triumful alegerii în 
favoarea socialismului sînt indisolu
bil legate între ele.

Pentru Algeria este caracteristică 
dezvoltarea neuniformă a diferitelor 
regiuni, moștenită de la colonialism 
și care constituie sursa tendințelor 
de patriotism local, a rămășițelor 
feudale și a inerției. Sporirea bunu
rilor și dezvoltarea forțelor de pro
ducție vor permite asigurarea inte
grării naționale și armonioase a tu
turor regiunilor.

Tezele subliniază necesitatea 
luptei pentru alianța dintre țărăni
mea săracă și muncitorii de la orașe 
și sate, ceea ce înseamnă crearea 
uneia dintre cele mai importante 
condiții pentru victoria socialis
mului.

în continuare, tezele arată că miș
carea pentru întemeierea uhor co
mitete de autoadministrare, care a 
luat naștere în țară, oglindește vo
ința maselor de oameni ai muncii 
de a se afirma pe arena politică- 
economică și de a deveni forța con
ducătoare. în procesul transformării 
neîncetate a revoluției populare na
ționale în revoluție socialistă, sînt 
necesare lărgirea reformei agrare, 
naționalizarea unui șir de ramuri 
ale economiei, reorganizarea comer
țului interior și exterior, a sistemu
lui bancar.

Baza socială, pe care se sprijină 
puterea revoluționară, o pot consti
tui numai masele de muncitori 
în alianță cu țăranii săraci din 
sectorul tradițional al economiei și 
cu intelectualitatea revoluționară.

Guvernul revoluționar, se spune 
în teze, nu-și poate îngădui nici un 
răgaz în lupta împotriva proprietă
ții particulare bazate pe exploatare. 
Transformarea socialistă la sate este 
legată de consolidarea sectorului a- 
gricol socialist, de înglobarea pe 
bază de liber consimțămînt a mici
lor proprietari de pămînt în siste
mul conducerii socialiste, cu respec-

Pravăț cîte 14 000—17 000 kg cartofi 
la ha. Sfecla de zahăr pentru furaj 
cultivată pe agroterasele din livezile 
gospodăriilor colective Cîmpulung, 
Aninoasa și Malu cu Flori a dat 
producții cuprinse între 26 000— 
33 000 kg la ha. La G.A.C. Mihăiești, 
Cîmpulung, Bălilești porumbul pen
tru boabe, cu perioadă scurtă de 
vegetație, a dat producții cuprinse 
între 3 000—4 500 kg boabe la ha.

Ce se face anul acesta pentru a se 
extinde sistemul agropomicol ? 

Consiliul agricol regional îndrumă 
gospodăriile colective să continue 
lucrările de valorificare a terenuri
lor în pantă și slab productive. în 
1964 se plantează încă 3 000 ha 
cu pomi. Extinderea sistemului agro
pomicol se va face pe o suprafață de 
peste 30 000 hectare de plantații, 
creîndu-se însemnate posibilități de 
creștere a suprafețelor ocupate cu 
plante furajere Și alimentare. 
Mari lucrări de amenajare de 
terase și agroterase se fac în 
prezent în gospodăriile colec
tive din Schitu Golești, Mihăiești, 
Curtea de Argeș, Olănești și altele. 
Pentru buna desfășurare și conduce
re a lucrărilor, consiliul agricol re
gional a pregătit în cursul acestei 
ierni peste 1500 de colectiviști. 
S.M.T.-urile din regiune au pus la 
dispoziția gospodăriilor mașinile și 
tractoarele necesare. încă din anul 
trecut, colectiviștii s-au aprovizio
nat cu cantitățile necesare de se
mințe de plante furajere.

în aceste zile, în livezile tinere de 
pomi din partea de deal și munte a 
regiunii colectiviștii lucrează de zoi’ 
la însăinînțarea culturilor furajere 
în spațiile dintre pomi. Ele vor asi
gura producții mari, care vor contri
bui ia dezvoltarea continuă a secto
rului zootehnic.

ambasadorul R. P. Romîne, a cărui 
reședință se află la Londra, a mai 
avut întrevederi cu Gylfi Gislason, 
ministru al comerțului și al învăță- 
mîntului, Sigurdhur Bjarnason, pre
ședinte al Camerei inferioare a 
Parlamentului islandez și președinte 
al Comisiei de afaceri externe, Frid- 
jon Sigurdsson, secretar general al 
Parlamentului, și cu alte personali
tăți politice.

Agnar KI. Jonsson, secretarul ge
neral al Ministerului Afacerilor Ex
terne, a oferit un dejun în cinstea 
ambasadorului romîn.

de pregătire 
L. N.

tarea micii proprietăți particulare, 
care nu se bazează pe exploatare, 

în continuare, se scoate în evi
dență necesitatea de a se pppulariza 
în toate sferele activității intelec
tuale esența socialismului, pentru a 
se forma definitiv concepția socia
listă despre lume ; de aici rezultă 
importanța învățămîntului ca instru
ment al educației ideologice și ne
cesitatea restructurării revoluționa
re a programelor de învățămînt.

în capitolul despre F.L.N. se spune 
că Frontul de eliberare națională 
trebuie să reprezinte avangarda le
gată de mase. Se evidențiază nece
sitatea constituirii unei uniuni țără
nești, . a unei mișcări unite a 
tineretului, precum și rolul Uniunii 
Femeilor din Algeria.

Este necesar să se construiască un 
stat de tip nou, exprimînd intere
sele țăranilor și muncitorilor, care 
să fie în măsură din ce în ce mai 
mare un organ al producției și nu 
al constrîngerii. Armata populară 
națională trebuie să fie un instru
ment de apărare a revoluției, 
serviciul poporului.

Cu privire la bazele politicii 
terne 
lupta pentru lichidarea pericolului 
atomic, încetarea definitivă a expe
riențelor, inclusiv subterane, va 
conferi Tratatului de la Moscova un 
caracter mai eficient și că Algeria 
va promova o politică de coexistență 
între state cu sisteme sociale și e- 
conomice diferite, bazată pe respec
tarea suveranității, a egalității în 
drepturi, a integrității teritoriale și 
pe neamestec în treburile interne 
ale altor țări.

în

ex-
căse arată, printre altele,

O E PRETUTINDENI

FRANȚA. Noi costume antișoc, folosite pentru studierea erupțiilor 
vulcanice

NU VÀ CÎNTA LA JACKSON

Cîntăreața suedeză Brigit Nilsson 
a anulat de curînd contractul în 
baza căruia urma să dea un concert 
la Jackson, statul Mississippi. Ea a 
arătat că a fost avertizată de even
tualitatea unor dezordini rasiale la 
Jackson. „Am hotărît să anulez con
certul și în același timp doresc să 
se afle condiția pe care o voi pune 
de acum înainte pentru viitoarele 
contracte: voi cînta numai în 
fața unui auditoriu care să nu facă 
discriminări rasiale“ — a declarat 
ea.

MONUMENT IN CINSTEA 
PRIMULUI COSMONAUT

pri-în cinstea lui Iuri Gagarin, 
mul om care a zburat în Cosmos, 
se va ridica la Moscova un monu
ment. Proiectul aparține cunoscutu
lui sculptor sovietic Lev Kerbeli și 
arhitectului Vitali Datiuk. Monumen
tul va fi așezat în scuarul de pe 
Bulevardul Lenin — prima stradă 
din Moscova pe care a trecut Ga
garin în anul 1961 după zborul său 
cosmic.

OMUL DIN NEANDERTHAL- 
EROU DE FILM

Omul din Neanderthal, omul pre
istoric, va deveni eroul unui 
film. Nu este vorba de un film știin- 
țifico-documentar, cum s-ar putea 
crede, ci de o comedie. Rolul omu
lui din Neanderthal va fi jucat de... 
Fernandel, iar filmul va purta titlul 
„Cu vîntul în vele".

UN CADOU INTERZIS

Intr-unui din depozitele vamei 
din Tokio se află de cîteva luni un

0 DELEGAȚIE DE PARTID
SI GUVERNAMENTALĂ
A R. P. POLONE
VA VIZITA U.R.S.S.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — DupS 
cum anunță agenția TASS, în ur
mătoarele zile va sosi în Uniunea 
Sovietică într-o vizită oficială prie
tenească delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Populare 
Polone, la invitația Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și a guvernului so-< 
vietic.

Delegația va fi condusă de Wla
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, și Jozef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone.

PREȘEDINTELE YEMENULUI 
ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA 
IN R. P. BULGARIA

SOFIA 9 (Agerpres). — După curri 
relatează agenția BTA, în urma tra
tativelor care au avut loc La Sofia 
între Republica Populară Bulgaria 
și Republica Arabă Yemen au fost 
semnate un Tratat de prietenie și 
colaborare, un acord comercial și de 
plăți, un acord cu privire la colabo
rarea culturală și comunicatul în 
legătură cu vizita oficială în Bulga
ria a mareșalului Abdallah As-Sal
lal, președintele Republicii Arabe 
Yemen.

La 9 aprilie, delegația Republicii 
Arabe Yemen, în frunte cu mareșa
lul Abdallah As-Sallal, a părăsit 
R. P. Bulgaria. La aeroportul din 
Sofia, Todor Jivkov și 
Abdallah As-Sallal au 
vîntări.

în aceeași zi As-Sallal
Cairo. La aeroport, el a fost întîm- 
pinat de către președintele Nasser 
și de alte personalități.

mareșalul 
rostit cu-

a sosit la

Adunarea 
păcii din

partizanilor
Danemarca'

COPENHAGA (Agerpres). — Cu 
a 24 de ani de la

9
prilejul împlinirii 
atacul săvîrșit de trupele fasciste 
împotriva Danemarcei, joi a avut 
loc la Copenhaga o adunare organi
zată de partizanii păcii. Potrivit tra
diției, la ora 12 circulația în Piața 
primăriei din Copenhaga a încetat. 
Participanții la adunare au păstrat 
un moment de reculegere în memo
ria celor căzuți în lupta pentru eli
berarea Danemarcei de sub jugul 
fascist.

colet neobișnuit. In el este o veche 
sabie pe care papa loan al XlII-lea 
i-a dăruit-o pictorului japonez Iuși 
Domoti. Acesta însă nu a putut ri
dica coletuj deoarece legea Japo
niei interzice oricărei persoane să 
posede arme albe cu o lungime mai 
mare de 12 centimetri. Or, lungimea 
săbiei depășește cu mult această 
normă.

DUPĂ 18 ANI Ș! 345 DE ZILE

Robert Herberts, de profesiune 
mecanic la docurile din Londra, a 
primit zilele acestea o scrisoare ca- 
re-i fusese expediată în urmă cu 18 
ani și 345 de zile. Scrisoarea îl in
forma pe Herberts că un concurs 
de frumusețe, la organizarea căruia 
participase și el, a fost amînat din 
cauza bombardamentelor asupra 
Londrei (în timpul celui de-al doi
lea război mondial).

CONFERINȚA AFRICANIȘTILOR

La Universitatea din Ibadan 
geria) s-a deschis Conferința 
caniștilor, la lucrările căreia 
parte savanți din numeroase 
ale lumii. Afrioaniștii se ocupă de 
numeroasele probleme ale trecutului 
istoric, etnografiei, artei și literaturii 
Africii și de problemele actuale ale 
acestui continent

(Ni- 
afri- 
iau 
țări

ACCIDENT DE AUTOMOBILE 
FURATE

Intr-un oraș american s-au ciocnit 
două automobile. Amîndoi șoferii 
au sărit imediat din mașini și au 
luat-o la fugă. S-a stabilit că am
bele automobile fuseseră furate.
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După cum s-a relatat în presă, zi

lele trecute în Insulele Maldive a a- 
vut loc o răscoală împotriva domi
nației coloniale engleze. Nemulțumi
tă de faptul că acestui protectorat 
nu i s-a acordat independență, 
populația locală a pătruns pe terito
riul rampei de lansare de pe aero
dromul din orașul Male, devastînd-o.

Situate în apele Oceanului Indian 
la o depărtare de cîteva sute de 
kilometri sùd-vest de Ceylon, Insu
lele Maldive se înșiruie ca niște ciu- 
percuțe (maldive înseamnă de altfel 
ciuperci). Suprafața lor este de circa 
300 km pătrați, iar populația de 
89 000 locuitori. Meiul, nucile de 
cocos și alte fructe, uleiul, peștele 
sînt principalele resurse naturale.

în secolul al XVI-lea Insulele Mal
dive au fost cotropite de portughezi, 
dar, în scurt timp, au fost alungați 
de populația locală care s-a răscu
lat. Aceasta însă nu s-a putut bucu
ra de victoria obținută, deoarece 
locul vechilor stăpîni a fost preluat 
de colonialiștii englezi.

Avînd o mare importanță strate
gică, întrucît se află la întretăie
rea drumurilor aeriene și maritime 
dintre Europa, Orientul Apropiat. 
Asia de sud și Australia, pe ele au 
fost amplasate baze militare. Faptul 
a provocat o adîncă nemulțumire în 
rîndul populației care și-a intensifi
cat și mai mult lupta pentru înlătu
rarea dominației străine. Ziarul en
glez „Guardian", într-un articol pu
blicat cu numai cîteva zile înaintea 
recentei răscoale, înfățișează unele 

.. aspecte semnificative pentru înțele
gerea stării de spirit 
arhipelag.

„Neînțelegerile care 
mult timp între Anglia 
Insulelor Maldive — scrie „Guardian" 
•— au ajuns la culme o dată cu ulti
matumul dat de către primul minis
tru maldivian și acțiunile demon
stranților împotriva misiunii engleze. 
Rapoarte venind din sultanat au a- 
rătat că mulțimea furioasă a năvălit 
și a distrus sediul funcționarilor mi
siunii britanice. Trimișii englezi au 
primit hrana cu ajutorul unor pa
chete parașutate. Secretarul de stat 
a vizitat Maldivele vara trecută și 
termenii înțelegerii încheiate atunci 
cu guvernul Insulelor Maldive sînt 
subiectul disputei furioase care are 
loc acum între Londra și Male (ca
pitala insulei). în această dispută 
este vorba de baza de aviație si
tuată pe insula Gan construită cu 
suma de 5 milioane lire. Ea consti
tuie legătura vitală între Lyneham 
din Wiltshire către Singapore și Wo- 
ornera via Cipru și Aden.

Pînă la vizita lui Sandys, de astă 
vară, guvernul din Maldive își ex
prima fățiș nemulțumirea cu privire 
la baza de la Gan, și se bucura de 
simpatia țărilor arabe și a altor sta
te afro-asiatice la O.N.U. Dar s-a 
crezut că acordul din septembrie 
1983 ar putea pune capăt acestei 
certe".

Faptele din ultima vreme arată 
însă că poporul Insulelor 
este hotărît să 
lupta pentru 
militare străine 
independentei.

existente pe

există de 
și guvernul

ducă mai 
lichidarea 
și pentru

Maldive 
departe 
bazelor 

obținerea

Adriana SOCEC

Ministrul R. P. Romîne în Suedia 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

--------  N ° T E ------------------------------------------ -----

Preocupări urbanistice in Anglia
GENEVA 9 Trimisul special A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : Joi 
dimineața, președintele Conferinței 
Națiunilor Unite 
dezvoltare, Abdel 
suny, a organizat 
ferință de presă.

Răspunzînd la 
sînt perspectivele 
suny a declarat • 
aspecte mai importante rezultînd din 
lucrările de pînă acum.

în primul rînd este vorba de fap
tul că s-a reușit să se definească cu 
claritate amploarea problemelor 
cărora trebuie să li se facă față. 
Este limpede — după cum au arătat 
atît numeroșii delegați în cuyîntă- 
rile lor, cît și statisticile O.N.U. — 
că în prezent o treime din omenire 
se bucură de un nivel de trai ridi
cat în timp ce două treimi se 
în mizerie și foamete.

Un al doilea aspect important 
cel privitor la sprijinul pe care 
buie să-l primească țările din 
numita „a treia lume“, adică țările 
în curs de dezvoltare, în programul 
lor economic. Direcția de acțiune ce 
trebuie urmată a fost și ea preci
zată de către majoritatea vorbitori
lor și anume : îmbunătățirea rapor
tului de schimb, stabilizarea prețu
rilor la materiile prime și produsele 
de bază, înlăturarea barierelor tari
fare și a contingentărilor, posibilități 
largi 
finite 
țările

Cel 
la deficitul crescînd în balanța de 
plăți a țărilor în curs de dezvoltare, 
care în 1960 a atins cifra enormă de 
25 miliarde dolari. S-au făcut diferi
te sugestii privind căile de rezolva
re a acestei probleme și sperăm că 
ele se 
misiei 
blemă

Este 
suny — să se aprecieze net rezul-

pentru comerț și 
Moneim El Kais- 
la Geneva o con-

întrebarea : care 
conferinței, Kais- 

Se pot reține trei

zbat

este 
tre- 
așa-

pentru exportul de produse 
și semifinite provenind din 
în curs de dezvoltare.
de-al treilea aspect se referă

vor defini clar în cadrul co- 
care va dezbate această pro-

dificil — a continuat Kais-

țațele conferinței. Sînt unii dele- 
gați care cred sincer în succesul ei, 
pe cînd alții încă se îndoiesc. Pînă 
acum, problemele au fost tratate o- 
biectiv și cu seriozitate. începutul 
conferinței este de 
tru desfășurarea în 
crărilor sale.

GENEVA 9
Miercuri, paralel cu ședința plenară 
a Conferinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare, au avut 
loc și dezbateri în cadrul comisi
ilor. .Luînd cuvîntul în Comisia pen
tru problemele grupărilor economi
ce regionale, reprezentantul sovietic 
V. B. Spandarian a declarat că, ve
nind în întîmpinarea doleanțelor 
țărilor în curs de dezvoltare. Uni
unea Sovietică va desființa, cu în
cepere de la 1 ianuarie 1965, taxele 
vamale pentru mărfurile importate 
provenind din aceste țări.

Joi dimineața au continuat lucră
rile în comisiile nr. 1, 2 și 5.

bun augur pen- 
continuare a lu-

(Agerpres).

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
La 9 aprilie majestatea sa Gustaf 
Adolf al VI-lea, regele Suediei, a 
primit în audiență pe dr. Petru 
Manu, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de amba-

sador extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne în Suedia.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare regele Suediei a avut o 
convorbire cordială cu ambasadorul 
R. P. Romîne la Stockholm.

Semnarea declarației comune 
sovieto-ungare

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 
La 9 aprilie în clădirea Adunării de 
Stat a Republicii Populare Ungare 
a avut loc semnarea Declarației 
comune sovieto-ungare.

Din partea sovietică, declarația a 
fost semnată de N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C.; al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., din partea ungară — de

Jânos Kâdăr, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, președintele guvernului re
voluționar muncitoresc țărănesc un
gar.

In aceeași zi, în sala sporturilor 
din Budapesta a avut loc un miting 
al prieteniei ungaro-sovietice. N. S. 
Hrușciov și J. Kâdăr au rostit cu- 
vîntări.

U THANT CERE SPORIREA EFECTIVULUI
FORȚEI 0. N. U. IN CIPRU

NEW YORK 9 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Secretariatului 
O.N.U. a anunțat că U Thant a cerut 
Finlandei, Suediei și Irlandei să-și 
sporească cu cîte 300 de militari 
contribuția la forța O.N.U. pentru 
Cipru. El a declarat că guvernul 
finlandez a transmis consimțămîn- 
tul său, astfel încît în Cipru vor fi 
1 000 de militari finlandezi.

Dacă guvernul suedez va dispune 
trimiterea a 1 000 de militari, și cel 
irlandez va dispune trimiterea a 900 
de militari, atunci efectivul forței 
O.N.U. este prevăzut să fie de peste 
7 500 de militari, dintre care 3 500 
englezi și 1150 canadieni. Secreta
rul general al O.N.U. a adresat ce
rerile sus-amintite pentru ca în

componența forței O.N.U. pentru 
Cipru peste o jumătate din efectiv 
să fie din alte țări decît Anglia.

BRAZILIA. La Rio de Janeiro în timpul evenimentelor de sâptâmîna trecută

NICOSIA 9 (Agerpres). — Deși nu 
s-au semnalat noi incidente — 
transmite agenția U.P.I. — unitățile 
forței O.N.U. au patrulat în regiu
nea de nord-vest a Ciprului, pentru 
a supraveghea armistițiul stabilit 
după ciocnirile din ultimele zile. Pe 
de altă parte, agenția Reuter sem
nalează că ciprioții turci au conso
lidat fortificațiile și posturile de 
luptă de-a lungul șoselei Nicosia- 
Kyrenia și au procedat la contro
larea identității celor ce au trecut 
pe această șosea.

La Atena un purtător de cuvînt al 
guvernului grec a anunțat că vizita 
președintelui Makarios a fost amî- 
nată pentru sîmbătă, deoarece pre
mierul Papandreu urmează să prezi
deze vineri o ședință a guvernului 
grec. De asemenea, s-a anunțat că 
adjunctul secretarului general al 
O.N.U. pentru problemele politice. 
Ralph Bunche. care se află în Cipru, 
va face la rîndul său o vizită scurtă 
la Atena.

NICOSIA 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Cipru, Makarios, 
a declarat în cadrul unui interviu 
televizat că discuțiile pe care le va 
avea la Atena cu premierul Papan- 
dreu și cu alte oficialități ale gu
vernului grec se vor axa în special 
asupra problemei autodeterminării 
poporului cipriot.

V /I

ANKARA 9 (Agerpres). Miercuri, 
în timpul lucrărilor Adunării Na
ționale a Turciei a izbucnit o dispu
tă violentă între deputați. Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, 
„disputa“ a început cînd un deputat 
din partea partidului dreptății (par
tid de opoziție) a atacat politica gu
vernului. Doi 
au aruncat cu

deputați republicani 
servietele în orator.

Dezbaterile. 
din Consiliul de Securitate

NEW YORK 9 (Agerpres). - 
în Consiliul de 
dezbaterile cu 
aerian efectuat 
asupra regiunii

Reprezentantul Marocului a pre
zentat spre examinare Consiliului de 
Securitate un proiect de rezoluție 
căruia i s-a alăturat în calitate de 
coautor și Coasta de Fildeș. Rezolu
ția condamnă în principiu toate ac
țiunile represive ca fiind incompati
bile cu principiile Națiunilor Unite 
și deplînge acțiunile militare brita
nice asupra regiunii Harib. Totodată, 
ea apelează la secretarul general al 
O.N.U. să uzeze de bunele sale oficii 
pentru reglementarea problemei a- 
flate în discuție și a se ajunge la un 
acord între cele două părți.

Problema descongestionării Lon
drei a preocupat de mult timp auto- 
rităfile britanice. Felul greoi în care 
acest oraș, cu o populafie de 8 mi
lioane de oameni, s-a adaptat la ce
rințele moderne a' făcut ca problema 
să devină din ce în ce mai acută.

Rezultatele unor cercetări speciale 
în acest domeniu au fost publicate 
recent sub forma unei „Cărți albe", 
cuprinzînd un plan al dezvoltării An
gliei de sud-est. „Scopul principal al 
planului, scrie ziarul „Die Tat", este 
descentralizarea Londrei, centrul cel 
mai aglomerat al regiunii respective". 
Sud-estul Angliei număra încă în a- 
nul 1961 o populafie de 17 milioane. 
Este de presupus că pînă în anul 
1981 această cifră va« crește cu cel 
puțin 3,5 milioane. Noul plan ar oferi 
următoarea ieșire din situație. Pe o 
rază de circa 100 km în jurul Lon
drei se prevede construirea unor orașe 
mari cu o populație de 150 000— 
200 000 locuitori. De asemenea, ar 
urma ca alte șase orașe-satelit să a- 
jungă la o populație de 50 000—• 
100 000 locuitori, iar în 12 orașe — 
la 30 000 locuitori.

Acest proiect regional este al trei
lea la număr elaborat de autorități 
în ultima vreme. Primul se referea la

nord-estul Angliei, iar al doilea la 
centrul Scoției. „Nu încape nici o în
doială — scrie ziarul „Die Tat" într-o 
corespondență din Londra — că în 
momentul de față guvernul încearcă 
să cîștige în regiunile respective vo
turile alegătorilor". In ce privește ul
timul plan, presa informează că el a 
fost primit, în general, favorabil. Dar 
în calea aplicării lui se ridică o serie 
de greutăți. Se pune în primul rînd 
problema în ce mod vor putea fi 
procurate mijloacele financiare nece
sare. Apoi, eforturile de a determina 
marile firme și întreprinderi comer
ciale să-și mute sediile administrati
ve în afara Londrei rămîn deocam
dată fără rezultat.

Nu se știe cum va decurge pe vii
tor aplicarea planului. Dar, de pe a- 
cum se vorbește despre noi posibili
tăți de speculă cu terenuri de con
strucție, ale căror prețuri, potrivit 
pronosticurilor, se vor înzeci. Marile 
firme londoneze au și început să 
cumpere terenuri „de rezervă". Par
tidul laburist promite că sub condu
cerea sa nu s-ar putea realiza profi
turi de pe urma terenurilor incluse în 
planul de dezvoltare a sud-estului 
Angliei. După cum se vede, noul plan 
este și el o latură a luptei preelec
torale din Anglia.

Securitate continuă 
privire la atacul 

de aviația engleză 
Harib din Yemen.

LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). — 
Citind declarațiile unui misionar en
glez, ’ corespondentul agenției Asso
ciated Press relatează că mii de băr
bați, femei și copii continuă să pă
răsească Angola refugiindu-se în 
Congo. David Grenfell, șeful unui 
centru de primire a refugiaților din 
localitatea congoleză Kibentele, a de
clarat că începînd cu ultimele cinci 
săptărnîni, zilnic trec frontiera în 
Congo circa 12 000 de angolezi. In 
prezent în jurul localității Kibentele 
se găsesc aproape 500 000 de angolezi.

Urmărind să aplaneze scandalul, 
președintele adunării a anunțat sus
pendarea ședinței. Cu toate acestea, 
deputatul Ishan Ataov, care era în
scris la cuvînt, a refuzat să coboare 
de la tribună. în timp ce spre el se 
îndreptau doi deputați republicani, 
un grup de deputați din opoziție 
i-au venit în ajutor. In felul acesta, 
scandalul s-a generalizat.

Efecte ale automatizării
Despre efectele dăunătoare ale au

tomatizării în țările capitaliste se scrie 
mult. Și nu fără temei. In S.U.A., ca 
urmare a perfecționărilor tehnice, se 
pierd anual 1 800 000 de slujbe. La 
unele întreprinderi, în urma introdu
cerii instalațiilor automate, concedie
rile ajung pînă la 90 la sută din per
sonal în altele, este aplicată prac
tica „concedierilor pe tăcute", adică 
sînt eliminate posturile ce ar fi putut 
da de lucru celor recent intrafi în 
rîndurile populației apte de muncă. 
Maurice Laing, președintele Confede
rației patronilor din Anglia, scrie în 
„Times" că în ultimul deceniu șoma
jul în Statele Unite a crescut de două 
ori mai repede decîf producția. „După 
1957 șomajul nu s-a găsit niciodată la 
un nivel mai mic de 5 la sută din to
talul brațelor de muncă" — arată el, 
iar acum „numărul șomerilor depășeș
te cu mult cifra de patru milioane", 
constituind pentru S.U.A., după re
cunoașteri oficiale, „cea mai mare 
confruntare pe plan intern a deceniu
lui actual". Desigur, automatizarea nu 
este singura cauză a șomajului, deși 
ea ridică probleme sociale insolubile 
în țările capitalului. Unii cercetători,

privind problema de pe pozițiile teo
riilor demografice burgheze, atribuie 
șomajul în S.U.A. unei „dezvoltări 
spectaculoase" a forței de muncă. Dar 
nu în creșterea populației stă cauza 
principală. Laing consideră că există 
cauze mult mai serioase, cum ar fi „pre
zența unei mari categorii sociale, avînd 7 a, 
o pregătire slabă ce limitează drastic 
numărul și genul de posturi pe care 
le pot ocupa membrii acesteia", pre
cum și faptul că „pînă în ultimul timp, 
guvernul american nu s-a arătat dis
pus să adopte măsuri energice pen
tru a stimula cererea". Cu privire la 
viitor, pronosticurile lui Laing nu sînt 
de fel optimiste. „Problema majoră a 
următorilor 15 ani — scrie el — nu 
va fi desigur cum să se frîneze revo
luția tehnologică, ci cum să se dobîn- 
dească accelerarea ei. De bună sea
mă, o asemenea revoluție tehnologică 
va pune noi probleme sociale privind 
forțele de muncă", adică va lăsa fără 
lucru noi milioane de oameni. Pro-Z 
greș tehnic — regres social, astfel ar 
putea fi rezumată problema automati
zării în țările capitaliste.

O. D.
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de voturi 
guverna-

țara atît 
recentelor ----J« _  

legătură cu votul din 
! „New-York Herald

Recentele alegeri parlamentare 
din provincia Curico au dat o tur
nură nouă campaniei electorale din 
Chile. Victoria a revenit lui Oscar 
Naranjo, candidatul Frontului de 
acțiune populară — F.A.P. (alcă
tuit din forțele de stînga, între care 
partidele socialist și comunist). Na
ranjo a obținut cu 1 600 
mai mult decît candidatul 
mental.

... Nimic nu a zguduit 
de tare ca rezultatele 
alegeri parțiale pentru Congres' 
constata în I 
Curico ziarul 
Tribune“.

O serie de împrejurări fac ca re
zultatul scrutinului să aibă o sem
nificație mai largă decît simpla ale
gere a unui deputat în parlament. 
Mai întîi, țara se află în preajma 
unor noi alegeri prezidențiale și 
votul din Curico a prilejuit un ul
tim sondaj „pe viu“ al tendințelor 
corpului electoral. Apoi, provincia 
era socotită drept un bastion tra
dițional al conservatorilor. Pe dea
supra, partidele coaliției guverna
mentale (conservatori, liberali și 
radicali) s-au străduit în fel și chip 
să împiedice victoria F.A.P. P.rima 
reacție după victoria lui Naranjo a 
fost hotărîrea senatorului radical 
Julio Duran, căruia pronosticurile îi 
atribuiau pînă acum cele mai mul
te șanse în confruntarea din luna 
septembrie, de a renunța la candi
datura sa pentru funcția de preșe
dinte , al republicii. Justificîndu-și 
hotărîrea, Julio Duran a arătat că el 
consideră victoria forțelor de stîn
ga din provincia Curico drept un 
„plebiscit“ de o asemenea impor
tanță, încît trebuie să se caute o 
nouă „soluție a problemei“. „Șocul 
produs prin hotărîrea d-lui Duran 
este considerabil, scria agenția 
France Presse. în cercurile bine in
formate se consideră că pentru co
aliția guvernamentală, retragerea 
senatorului capătă proporțiile unei 
adevărate catastrofe, dat fiind că 
pentru coaliție va fi extrem de difi
cil să se găsească în cîteva luni o 
personalitate capabilă să realizeze 
majoritatea voturilor poporului“.

Imediat după hotărîrea senatoru
lui, partidul acestuia, care face par

te din coaliția guvernamentală, a 
cerut miniștrilor săi să demisioneze. 
Pînă acum patru miniștri adjuncți 
(de la externe, educație, economie și 
transporturi) au părăsit guvernul. 
Se conturează și alte tendințe cen
trifuge în rîndurile coaliției guver
namentale. Numeroase personali
tăți marcante ale partidului radical 
înclină să sprijine candidatura lui 
Salvador Allende, candidatul F.A.P. 
la funcția de președinte. Potrivit 
agențiilor de presă, 9 din cei 13 se
natori radicali și 28 din cei 39 de 
deputați și-au manifestat, într-un 
fel sau altul, intenția de a-1 spriji
ni pe Allende. Se știe că programul 
Frontului de acțiune populară pre
vede o serie de reforme democrati
ce, corespunzătoare intereselor vi
tale ale țării. E vorba, în primul 
rînd, de crearea unui guvern popu
lar, în stare să asigure promovarea 
unei politici naționale, antimonopo
liste, de naționalizare a industriei 
miniere. naționalizarea băncilor 
(dominate încă de capitalul străin), 
înfăptuirea unei reforme agrare au
tentice etc.

O altă forță politică angajată în 
campania electorală este partidul 
democrat creștin, aflat în opoziție, 
dar neintegrat în F.A.P. Cu prile
jul confruntării din provincia Cu
rico s-a văzut că acest partid conti
nuă să aibă un anumit sprijin în 
rîndurile alegătorilor de natură să-1 
situeze printre principalele forțe 
aflate în competiție. încercările de 
a atrage acest partid de partea coa
liției guvernamentale n-au reușit și 
astfel el prezintă acum pentru func
ția de președinte un candidat pro
priu : senatorul Eduardo ' Frei. Co- 
mentînd declarațiile lui Duran, po
trivit cărora scrutinul din Curico 
ar fi indicat o „înfrîngere a demo
crației" (coaliția electorală a parti
delor guvernamentale se intitulea
ză „Frontul democratic“), liderul 
democrat-creștin, Frei, a afirmat : 
„Să. nu se spună că la Curico demo
crația a suferit o înfrîngere. Demo
crația nu este solidară cu o formă 
de guvernare și cu o politică ce ne 
conduce spre inflație, spre creșterea 
costului vieții“.

Trebuie menționat însă că deși 
democrat-creștinii atacă actualul

liderii democrat-creștini

curs politic chilian, programul lor 
nu conține, în esență, deosebiri ra
dicale față de cel aplicat în ultimii 
ani de către guvernul președintelui 
Alessandri. E suficient să amintim 
poziția conducerii acestui partid în
tr-o asemenea problemă importantă 
cum este aceea a naționalizării mi
nelor de cupru. în timp ce Frontul 
de acțiune populară insistă asupra 
necesității de a naționaliza imediat 
întreprinderile miniere din țară 
(aflate în prezent sub controlul 
unor puternice grupuri monopoliste 
străine), 
caută să estompeze ecoul acestei ce
rințe generale lansînd avertismentul 
în sensul că lucrurile nu trebuie 
precipitate. Senatorul Frei obișnu
iește să declare că „bogățiile subso
lului chilian revin de drept națiunii“ 
dar adaugă că naționalizarea lor va 
trebui înfăptuită „cu timpul“ (fără 
să indice vreodată durata), invocînd 
în sprijinul tezei sale condițiile teh
nice de care dispune țara și vicisi
tudinile pieței mondiale. Există și 
alte sectoare în care platforma de- 
mocrat-creștină nu răspunde adevă
ratelor necesități ce se cer grabnic 
soluționate.

Observatorii de presă evită, în 
momentul de față, pronosticuri mai 
definite pe marginea perspectivelor 
diverselor grupări angajate în cursa 
electorală. Și aceasta cel puțin din 
două motive. Mai întîi, este șocul din 
Curico, care a zdruncinat iluziile 
coaliției guvernamentale. Situația 
din ultimele săptărnîni a impus o 
reevaluare a șanselor, încurajatoare 
pentru forțele de stînga. Pe de altă 
parte, mai sînt aproximativ cinci 
luni pînă cînd urnele vor trebui să 
decidă. Deci, timp este destul pen
tru ca actuala repartiție a forțelor 
să sufere eventuale modificări. Rea
litățile economice și sociale ale sta
tului chilian oferă premisele unei 
dispute electorale ascuțite. Ziarul 
„Le Monde“ constată că în prezent 
guvernanții chilieni „nu pot să pre
zinte un program național de refor
me structurale. De aceea, opinia nu- 
blică se îndreaptă firesc spre parti
dele care reclamă, oferă sau promit 
schimbări profunde“.

Vasile OROS

Reuniune premergătoare
MANILA 9 (Agerpres). — La Ma

nila a început joi reuniunea consi
lierilor militari ai blocului militar 
S.E.A.T.O.,. la care iau parte repre
zentanți ai celor opt state membre 
— S.U.A., Anglia, Franța, Australia, 
Noua Zeelandă, Pakistanul, Tailan- 
da și Filipinele. Deși dezbaterile se 
desfășoară în secret, s-a anunțat că 
vor fi abordate unele probleme po
litice, îndeosebi problema „securită-

LONDRA. Au fost date publici
tății primele rezultate ale alegerilor 
care s-au încheiat în opt din cele 
54 de districte provinciale ale An
gliei pentru desemnarea consilierilor 
municipali. Potrivit rezultatelor pre
liminare partidul laburist a repurtat 
victoria în districtele Norfolk și East 
Riding, obținînd șase locuri în timp 
ce conservatorii au pierdut cinci 
locuri și n-au cîștigat nici unul.

CIUDAD DE MEXICO. Trei 
membri ai comisiei Senatului S.U.A. 
care anchetează asasinarea președin
telui Kennedy au sosit la Ciudad 
de Mexico. Agențiile de presă afir
mă că scopul venirii lor în Mexic 
este să continue investigațiile asu
pra șederii în Mexic a lui Oswald 
Lee.

BERLIN. La 9 aprilie Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., a primit delegația 
militară sovietică în frunte cu mare
șalul R. I. Malinovski, ministrul a- 
părării al U.R.S.S. Cu acest prilej, a 
fost dată o recepție.

ROMA. La Roma s-a încheiat se
siunea ordinară a Comisiei interi- 

consiliului S. E. A. T. 0
de sud-est", situația din 
de sud, Laos și problema 
planurilor militare de a- 
această regiune“.

ții în Asia 
Vietnamul 
„învechirii 
părare din

Reuniunea va dura pînă sîmbătă, 
cînd va fi dat publicității un comu
nicat comun. Ea precede sesiunea 
Consiliului ministerial al S.E.A.T.O. 
care, după cum s-a mai anunțat, va 
avea loc tot la Manila între 13 și 15 
aprilie.

fost naționalizate în întreaga 
marile depozite și magazine.

mare a Federației internaționale de 
apicultură „Apimondia“. Din par
tea țării noastre au participat la lu
crările sesiunii prof. univ. V. Har- 
naj și I. Motronea.

VARȘOVIA. Agenția P.AP. trans
mite că la Varșovia a avut loc o 
nouă întrevedere între Van Bin-nan, 
ambasadorul R. P. Chineze, și John 
Cabot, ambasadorul S.U.A. Întîlni- 
rea a durat două ore. Următoarea 
întîlnire între ambasadorii celor 
două țări va avea loc la 29 iulie a.c. 
la Varșovia.

BERLIN. După cum anunță agen
ția A.D.N., după șase săptărnîni de 
întrerupere a contactelor, secretarul 
de stat al R.D.G., Erich Wendt, și 
reprezentantul Senatului Berlinului 
occidental, consilierul Korber, au re
luat tratativele în problema permi
selor de liberă trecere. Convorbirea 
a avut loc în Berlinul occidental și 
a durat patru ore.

RANGOON. După cum a anunțat 
postul de radio Rangoon, printr-un 
decret al Consiliului revoluționar al 
Uniunii Birmane, la 9 aprilie au
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Manifestație a populației din Zanzibar în sprijinul guvernului republican

țara

BRUXELLES. Miercuri, funcțio
narii care deservesc organismele exe
cutive ale Pieței comune cu sediul 
la Bruxelles au părăsit lucrul în 
sprijinul revendicărilor lor. Ei au 
refuzat să dea curs apelului de ul
timă oră al președintelui comisiei 
Pieței comune, Walter Hallstein.

BUENOS AIRES. Guvernul ar- 
gentinean a respins un împrumut în 
valoare de 20 700 000 dolari acordat 
de Statele Unite prin intermediul 
Agenției internaționale de dezvol
tare, pentru construirea de silozuri 
pentru grîne. împrumutul urma să 
fie acordat cu condiția ca mate
rialele de construcție să fie impor
tate din Statele Unite.

TOKIO. în cadrul congresului 
chirurgilor japonezi, profesorul Ha- 
ruo Edzaky a prezentat un raport 
în care arată că printre locuitorii 
orașelor Hiroșima și Nagasaki, care 
au avut de suferit de pe urma bom
bardamentului atomic din 1945, se 
manifestă o creștere a cazurilor de 
cancer la glanda tiroidă.
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PARIS. La 3 aprilie s-a anunțat 
la Paris că Kenya a devenit cel de-al 
114-lea membru al U.N.E.S.C.O.

TUNIS. Poporul tunisian a come
morat joi cea de-a 26-a aniversare 
a Zilei martirilor. Cu acest prilej la 
monumentul ridicat la Tunis în me
moria lor au fost depuse coroane de 
flori. Ziua martirilor marchează eve
nimentele petrecute în capitala Tu
nisiei în 1938 cînd au avut loc cioc
niri între trupele franceze și popu
lația tunisiană care a protestat îm
potriva condamnării unor patrioți tu- 
nisieni.

BONN. într-un comunicat al Mi
nisterului Economiei vest-german 
se arată că între R.F.G. și Japonia 
a fost realizat un acord prin care 
•barierele comerciale la o serie de 
produse între cele două țări sînt a- 
tenuate.

WASHINGTON. Președintele 
Johnson a dat instrucțiuni ministru
lui muncii, Willard Wirtz, să con
voace o conferință a reprezentanți
lor companiilor de căi ferate și ai 
sindicatelor muncitorilor feroviari, 
pentru a preveni declanșarea unei 
greve la căile ferate americane.
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