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In realizareat

-sarcinilor trasate 
de partid cu pri
vire la sporirea 
producției agrico
le vegetale și ani

male un rol deosebit de impor
tant îl are aplicarea pe scară 
tot mai largă a cuceririlor știin
ței și tehnicii noi, înaintate. De 
aceasta răspund, în primul rînd, 
cadrele de specialiști — ingi
neri agronomi, zootehniști și me
canizatori, medici veterinari — 
care lucrează în unitățile agricole 
socialiste.' în agricultura regiunii 
Banat lucrează în prezent 1500 de 
specialiști cu studii superioare, ma
joritatea lor fiind în gospodăriile 
colective și de stat. Trimiterea la 
sate a unui număr mai mare de 
agronomi și alți specialiști, care 
sprijină nemijlocit țărănimea co
lectivistă în. aplicarea metodelor 
agrozootehnice, în organizarea și 
dezvoltarea producției pe baze 
științifice, constituie un puternic 
ajutor pe care partidul și statul 
nostru îl acordă țărănimii.

UN ROL BINE PRECIZAT

CONST. ANDERCA 
președintele Consiliului agricol 

regional Banat

Experiența unităților agricole 
fruntașe arată că contribuția spe
cialistului la sporirea producției a- 
gricole și la întărirea gospodăriei 
colective în care lucrează depinde 
de o serie de factori de care trebuie 
să se țină seama neapărat. Este 
vorba, între altele, de stabilirea 
sarcinilor și a locului specialistului 
în organizarea și , conducerea pro
cesului de producție, de însușirea 
și aplicarea de către fiecare spe
cialist a celor mai noi cuceriri ale 
științei și ale experienței înaintate.

Consiliul agricol regional Banat 
acordă o mare însemnătate acestor 
probleme, pentru a-i ajuta pe spe
cialiști să-și îndeplinească cu succes 
marile sarcini ce le revin. în cele 
ce urmează ne vom referi la activi
tatea desfășurată de consiliul agri
col regional în această direcție.

în munca cu cadrele de specia
liști, noi am pornit de la necesita
tea de a preciza rolul lor în organi
zarea producției agricole. Aceasta, 
pe de o parte, datorită faptului că 
înainte unii specialiști se mulțu
meau să dea sfaturi, fără a purta 
răspunderea față de realizarea pla
nului de producție, iar pe de altă 
parte, existau cazuri cînd specialiș
tii erau solicitați să se ocupe de 
treburi fără legătură cu activitatea 
pe care ...sînt chemați s-o desfă
șoare. Cu sprijinul biroului comi
tetului regional de partid, pe baza 
indicațiilor date de Consiliul Su
perior al Agriculturii, a consultării 
largi cu cadrele care au o vechime 
mai. mare în producție, cu președin
ții de gospodării, consiliul agricol 
regional a precizat rolul specialistu
lui în producția agricolă, în gospo
dăria colectivă. S-a explicat tuturor 
specialiștilor că ei trebuie să fie or
ganizatori ai procesului de produc
ție agricolă și să răspundă, alături 
de președinte, de realizarea planu
lui de producție în gospodăria res
pectivă. In acest sens ei au sarcina 
de a organiza exemplar întreaga ac
tivitate de producție, de a lupta 
pentru introducerea în practică a 
cuceririlor științei și tehnicii mo
derne.

Pentru întocmirea cît mai judi
cioasă a planurilor de producție și 
organizarea temeinică a muncii, bi
roul comitetului regional de partid 
a cerut organelor raionale, instruc
torilor de partid, secretarilor or
ganizațiilor de bază din gospodă
riile colective să sprijine zi de zi 
activitatea specialiștilor, să-i ajute 
în rezolvarea multiplelor probleme 
pe care le ridică producția.

S-au precizat, de asemenea, drep
turile și îndatoririle specialiștilor, 
stabilindu-se, între altele, cine-i poa
te convoca la diferite ședințe și de 
cite ori pe lună. Toate aceste mă-

suri au contribuit 
la asigurarea sta
bilității cadrelor 
de specialiști, Ia 
îmbunătățirea ac
tivității lor. Cei

mai mulți dintre ei se simt strîns 
legați de gospodăria în care lucrea
ză, depun eforturi susținute pentru 
ridicarea nivelului tehnic al agri
culturii. Printre aceștia se numără 
ing. Mirceă Neagu, președintele 
G.A.C. din Becicherecu Mic, raionul 
Timișoara, care s-a impus prin spi
ritul său organizatoric, prin preocu
parea sa de a introduce în producție 
tot ceea ce este nou.

Ing. zootehnist D. Apostolescu a 
cerut să fie repartizat într-una din 
gospodăriile colective rămase în 
urmă și a reușit în scurt timp să 
cîștige încrederea și prețuirea co
lectiviștilor care l-au ales președin
te. în regiune avem numeroși spe
cialiști care aduc o mare contribu
ție la sporirea producției agricole 
vegetale și animale.

Cum lucrează ei ? Iată un exem
plu. Ing. Aurel Ardeleanu, pre
ședintele G.A.C. Variaș, ajută bri
gadierii să-și organizeze munca și 
urmărește permanent cum sînt a- 
plicate măsurile agrotehnice indi
cate la consfătuirile de producție. 
De asemenea, ing. Dumitru Geam- 
bazu, de la G.A.C. Biled, este pri
mul venit dimineața în gospodărie, 
verifică felul cum sînt înfăptuite 
măsurile stabilite de cu seară, 
după care își continuă activitatea 
în cîmp pînă la încetarea lucrului, 
în mod asemănător muncesc și alți 
ingineri ca ing. loan Nichita, din 
G.A.C. Recaș, mg. Pompiiiu Geme- 
nescu, de la G.A.C. Cărpiniș, ing. 
Augustin Bili, de la G.A.C. Gătaia 
etc. în regiune sînt numeroși ingi
neri care, pentru contribuția adusă 
la sporirea producției agricole și 
întărirea gospodăriilor colective au 
fost aleși de colectiviști în funcția 
de președinte.

ÎN PAS CU REALIZĂRILE

Construcții zootehnice
In toate gospodăriile agricole co

lective din raionul Făurei se lucrea
ză intens la executarea construcțiilor 
planificate pentru acest an: grajduri, 
îngrășătorii, saivane etc. Consiliul a- 
gricol raional acordă o atenție deo
sebită alimentării cu apă a sectoru
lui zootehnic din G.A.C. Pînă în 
prezent s-au amenajat puțuri în 9 
gospodării colective.

Fruntașe in executarea construc
țiilor sînt gospodăriile colective din 
comunele Mircea Vodă, Jirlău, Balta 
Albă și Bordei Verde care au termi
nat toate construcțiile, realizînd și 
însemnate economii datorită folosi
rii materialelor de construcții locale. 
Cele 53 G.A.C. au confecționat cu 
echipele formate din rîndurile mem
brilor gospodăriilor peste 5 500 000 
cărămizi din care 1 500 000 au fost 
arse și întrebuințate la construcții. 
S-au confecționat de asemenea peste 
200 000 chirpici și s-au procu
rat 25 000 maldăre de stuf. (De la 
Petru Verigă, coresp. voluntar).

Modernizări de drumuri
■ CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
în Oltenia, în anii puterii populare, s-au 
învestit mari fonduri pentru extinderea 
și modernizarea rețelei de drumuri. 
Astăzi, principalele orașe și centre eco
nomice ale regiunii sînt legate între ele 
de drumuri modernizate. Au fost mo
dernizate, printre altele, șoselele Balș- 
Craiova-Tr. Severin, Filiași-Tg. Jiu, 
Craiova-Bechetu.

în prezent rețeaua de drumuri asfal
tate clin regiune totalizează aproape 450 
km. Anul acesta se execută un volum 
mare de lucrări. Zilele tecute s-au ter
minat lucrările pe ultimii 8 km ai dru
mului regional Ploștina-Cătunele, de pe 
Valea Motrului. Se lucrează, de aseme
nea, la drumurile regionale Podari-Se- 
garcea. Tg. Jiu-Baia de Aramă și Peș- 
teana-Tg. Cărbunești. Rețeaua de dru
muri modernizate din regiunea Oltenia 
va crește pînă 
încă 60 km.

la sfîrșitul acestui an cu

ȘTIINȚEI

Pentru ca specialiștii care lu
crează în unitățile agricole socia
liste să poată contribui din plin la 
sporirea producției e necesar ca ei 
să cunoască cele mai noi cuceriri 
ale științei agricole și ale experien
ței înaintate, să militeze pentru 
aplicarea lor în practică. Consiliul 
agricol regional folosește numeroa
se metode pentru realizarea acestei 
sarcini.

în această direcție, prezintă mare 
importanță activitatea desfășurată 
de Casa agronomului din Timișoara. 
Aici, la cursuri de scurtă durată, or
ganizate periodic sînt expuse sub 
formă de. conferințe problemele le
gate de munca în producție a spe
cialiștilor. în cursul lunilor februa- 
rie-martie au fost instruiți, în 4 se
rii, toți specialiștii cu pregătire su
perioară care lucrează în gospodă
riile colective din regiune. S-au pre
dat lecții și conferințe despre me
tode noi în cultura principalelor 
plante agricole, mecanizarea com
plexă în producția vegetală și ani
mală, chimizarea în agricultură; 
comportarea soiurilor de cereale și 
sistemul de producere a semințelor, 
probleme actuale în sporirea pro
ducției pajiștilor naturale, metode 
noi în cultura plantelor de cîmp, 
pomicultură, viticultură, principiile 
conducerii agriculturii socialiste.

La elaborarea acestor lecții și 
conferințe au fost atrași specialiști 
de la consiliu] agricol regional, pre
cum și cadre din unități care au ob
ținut cele mai bune rezultate în pro
ducție. Membrii biroului comitetului 
regional de partid au făcut expu
neri în fața specialiștilor despre 
perspectivele economiei regiunii,

(Continuare în pag. III-a)

adinei de vară, pentru sporirea recoltei anului viitor, la G. A. C.Arături
Știi pu, regiunea Ploiești. în același timp cu aratul, terenul este grăpat.

Al 15 000-lea str u ng
de la UzineleConstructoril de mașini-unelte

„Strungul“ din Arad au realizat cel de-al 15 000-lea 
strung romîrfesc. In cel 14 ani de existență, uzina a 
produs o gamă variată de strunguri, cu care au 
fost înzestrate numeroase uzine și întreprinderi din 
țara noastră. Experiența acumulată în acest timp 
în construcția de mașini așchietoare a permis co
lectivului uzinei să producă strunguri care au a- 
tins performanțe tehnice superioare. Cel mai nou 
tip de strung — SN 400 — ce se află în prezent în 
producția de serie, permite prelucrarea cu mare 
precizie a numeroase piese de diferite dimensiuni 
și profile Toate comenzile acestui strung sînt cen
tralizate, avînd avans rapid în ambele sensuri.

(Agerpres)

Concursul artiștilor 
amatori
Teatrului de stat „V. I. 
Bîrlad, în cadrul fazei 
a celui de-al Vll-lea 
formațiilor artistice de

A început

pentru

vînzarea manualelor 
clasele Vlll-Xl

In 
de

------f-------------------  
schelele petroliere 
pe Valea Prahovei?

In schelele petrdKere 
de pe Valea Prahovei se 
desfășoară o acțiune in
tensă de recuperare a 
țițeiului din zăcăminte 
prin extinderea la un 
număr tot mai mare de 
sonde a 
injecție 
în strat, 
tocmită 
trustului 
Ploiești,

procedeelor de 
cu apă si gaze 
O statistică, în
de conducerea 

de extracție 
arată că din a-

nul 1951, cînd a început 
să fie folosit acest pro
cedeu. s-a obținut un 
spor de țiței echivalent 
cu producția actuală a 
trustului pe 14 luni. La 
aceasta a mai contribuit 
și executarea tratamen
telor în strat cu soluții 
acide, precum și măsu
rile aplicate în schele, 
pentru stăvilirea nisipu
rilor. (Agerpres)

Pe scena 
Popa" din 
regionale 
concurs al
amatori, s-au prezentat 30 de co
ruri, echipe de dansuri, orchestre 
de muzică ușoară, brigăzi artistice 
de agitație, fanfare și formații de 
cimpoieri. Orchestra căminului 
cultural din comuna Săsești, raio
nul Bîrlad, formată din elevii șco
lii elementare din comună, s-a bu
curat de 
deosebit 
ces. De 
menea, au 
apreciate 
chestra de 
zică ușoară 
Fabricii de rul
menți Bîrlad, 
fanfara cămi
nului cultural 
din Cosmești, 
raionul Huși, 
echipa de dan
suri a coopera
tivei „Zorile“ 
din Huși și al-

Cadre pentru economia forestieră
Peste 2 000 de cadre calificate — 

muncitori, tehnicieni și maiștri — pre
gătiți în școlile Ministerului Econo
miei Forestiere, intră în acest an în 
producție. Din noua promoție fac par
te pădurari și tehnicieni silvici, mași- 
niști pentru mînuirea ferăstraielor me
canice, a funicularelor, a troliilor de 
încărcat și descărcat lemne etc., teh
nicieni pentru construcții și instalații

forestiere, maiștri. Pentru sectorul de 
prelucrare au fost pregătiți peste 1 000 
de muncitori : tîmplari de mobilă și 
articole tehnice, maiștri de utilaje pen
tru fabricile de panel, placaj, furnir, 
plăci aglomerate și plăci fibrolemnoa- 
se, precum și un număr important de 
tehnicieni, care au fost repartizați la 
noile complexe de industrializare a 
lemnului.

Noi unități sanitare in Capitală
La parterul blocului ridicat 

tersecția dintre B-dul Schitu 
reanu cu strada Cobălcescu din Capi
tală s-a deschis un dispensar ce 
deservește două circumscripții sanitare 
— 171, 173 — dotat cu mobilier mo
dern și deservit de personal medical 
de specialitate. Pe lingă cabinetele de 
medicină generală pentru adulți și co
pii, aici vor mai funcționa un cabinet 
de radiologie, un laborator de analize 
și o bucătărie dietetică.

la in-
Măgu-

In raionul 23 August pe str. Tinere
tului a început construcția unei poli
clinici pentru copii și adulți. Noua 
unitate va avea cabinete de boli inter
ne, pediatrie, chirurgie, oftalmologie, 
O.R.L., ginecologie și T.B.C., precum 
și un puternic sector de laboratoare, 
servicii de radiologie, balneofiziotera- 
pie și cultură fizică medicală. (De la 
Ion Vrabie, coresp. voluntar).

Ieri, în întreaga țară, a 
început difuzarea manuale
lor școlare pentru clasele 
VIII—XI. Librăriile prin 
care se distribuie manuale
le au cunoscut în această 
zi o mare afluență de cum
părători. Vitrinele și expo
zițiile de carte organizate 
cu acest prilej de lucrăto
rii librăriilor au fost cerce
tate cu mult interes

și părinți. Odată cuelevi 
manualele s-au pus în vîn- 
zare și lucrări de beletris
tică 
tură suplimentară, broșuri 
de 
dicționare și un sortiment 
variat de rechizite.

Elevii din clasele I—VII 
în prima zi de școală vor 
primi, ca și în alți ani, 
manuale școlare în mod 
gratuit.

recomandate ca litera-

știință popularizată,

X-. . - :

librăria „George Coșbuc" din strada Lipscani. 
(Foto s M. Cioc)

Electrificări rurale

! «
1

SIBIU. Din apartamentele construite în cartierul Terezian (Foto i Gh. Vințilă)

economii peste plan

Siderurgiștii reșițeni au încheiat 
luna iulie cu însemnate realizări

REȘIȚA (coresp. „Sein- 
teii“). — Din datele cen
tralizate la sfîrșitul lunii 
iulie, la serviciul produc
ție, reiese că toate sec
țiile Combinatului side
rurgic din Reșița și-au 
depășit sarcinile de pro
ducție pe prima lună a 
celui de-al doilea semes
tru al anului. Cele mai 
însemnate realizări au 
obținut furnaliștii. Prin 
folosirea rațională a a- 
gregatelor și asigurarea 
unui mers uniform al 
furnalelor, ei au produs 
luna trecută 3 600 tone 
de fontă peste plan. Și 
oțelarii au muncit bine.

Utilaje pentru 
proceselor

Ei au dat zilele trecute 
cea de-a 5 000-a tonă de 
oțel peste plan de la în
ceputul anului, iar lami- 
natorii au înregistrat în 
luna iulie o depășire de 
1 000 tone de laminate 
finite. La succesele Jur
naliștilor și oțelarilor de 
aici au contribuit și cele
lalte secții. Muncitorii de 
la fabrica de aglomerare 
a minereurilor au trimis 
jurnaliștilor 2 000 tone 
minereu de bună calitate 
peste prevederile planu
lui, iar cocsarii au dat în 
plus de la începutul anu
lui și pînă acum mai 
bine de 400 tone de cocs.

mecanizarea 
tehnologice

Cu importante utilaje 
pentru mecanizarea pro
cesului de producție, prin
tre care instalații pentru 
încărcarea și descărcarea 
materiilor prime la fur
nale și oțelării, vagoane 
siderurgice etc,, au fost

Economiile
din Valea Jiului

înzestrate în ultimul timp 
si combinatele siderurgice 
de la Hunedoara și Reși
ța, Uzinele „Industria Sîr- 
mei" din Cîmpia Turzii, 
jțelul Roșu" și altele.

(Agerpres)

minerilor

Colectivul întreprinderii regionale 
de electricitate a terminat racordarea 
la sistemul energetic național a locali
tăților Petrești, Greci și Coada Izvo
rului, iar în comunele Colibași și Dra- 
godana lucrările de electrificare sînt 
pe sfîrșite. Cu acestea, numărul sate
lor electrificate în acest an în regiu
nea Argeș se ridică la 27. In prezent, 
în această regiune sînt electrificate 
457 de sate, iar pînă la sfîrșitul anu
lui numărul lor va crește cu încă 23.

In 13 sate din regiunea Ploiești : 
Ulmeni, Poenari-Burghi, Poenari-Rali, 
Gheboeni și altele, s-a aprins recent 
lumina electrică. în același timp, în

regiune s-au făcut extinderi de rețele 
electrice pe aproape 100 km.

In anii puterii populare, lungimea 
rețelei electrice din regiunea Ploiești 
s-a extins mult, ajungînd la peste 
2 000 km, iar numărul satelor electri
ficate la 476, față de 32 cîte erau în 
1938. Toate orașele din regiune au 
fost racordate la sistemul energetic 
național, iar între Buzău—Cislău—R. 
Sărat—Salcia Nouă, s-au construit li
nii de înaltă tensiune, care alimentea
ză satele și comunele de pe aceste 
trasee. Pînă la sfîrșitul anului, numă
rul satelor electrificate din regiune va 
crește cu încă 30. (Agerpres)

Pentru a sprijini ex
tinderea continuă a me
canizării proceselor teh
nologice în turnătorii și 
industria siderurgică, con
structorii de mașini au 
realizat în plus în prima 
jumătate a anului pentru 
aceste sectoare aproape 
1 100 tone utilaje tehnolo
gice diferite. Turnătoria 
uzinelor de pompe și ma
șini agricole din Capitală 
a primit 4 mașini de for
mat. un cuptor rotativ 
pentru elaborat fonte spe
ciale si o bandă pentru 
transportat amestecul de 
formare. Prin extinde
rea mecanizării lucrări
lor, productivitatea mun-

cii a crescut în această 
secție cu peste 40 la sută. 
La fel, turnătoria uzine
lor de mașini agricole 
„Semănătoarea" a fost 
dotată cu utilaje pentru 
întărirea mecanizată a 
formelor de turnare și do
zarea lor automată, pen
tru executarea miezurilor 
prin împușcare etc.

Utilajele primite de a- 
ceastă uzină permit să se 
extindă transportul me
canizat al fontei lichide 
și descărcarea automată 
i pieselor din forme ceea 
ce va duce, de asemenea, 
la mărirea productivită
ții muncii cu peste 10 la 
sută.

Colectivele exploatări
lor miniere și celelalte 
unități industriale apar- 
ținînd Combinatului car
bonifer Valea Jiului au 
realizat, în șase luni, a- 
proape un milion de lei 
peste prevederile anga
jamentului anual. In a- 
ceeași perioadă, benefi
ciile realizate peste plan 
trec de 12 000 000 lei. A- 
ceste importante succese 
sînt rodul preocupării 
minerilor și preparatori
lor de cărbune pentru 
realizarea unei producții 
și productivități a muncii 
sporite, pentru reducerea

consumurilor specifice 
micșorarea celorlalte 
cheltuieli de producție. 
Pe întreg bazinul carbo
nifer al Văii Jiului s-au 
economisit anul acesta 
mai mult de 1 500 m c 
lemn de mină față 
normele prevăzute, 
exploatarea minieră 
peni, unde consumul 
lemn de mină a fost re
dus cu 4,8 la sută, iar 
productivitatea pe post a 
fost mult sporită, s-a în
registrat un preț de cost 
la fiecare tonă de cărbu
ne cu 10 lei mai mic de- 
cit era prevăzut.

(Agerpres)
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Beneficii peste plan
PITEȘTI (coresp. „Scîn- 

teii"). în primul semestru 
din acest an, colectivele 
întreprinderilor indus
triale și unitățile econo
mice din regiunea Argeș 
și-au îndeplinit și depă
șit planul atît la produc
ția globală cit și la pro
ducția marfă. In același 
timp, au fost realizate e- 
conomii suplimentare la

prețul de cost în valoare 
de 39 400 000 lei și bene
ficii peste plan care de
pășesc 32 000 000 lei. Cele 
mai mari economii pes
te plan au obținut mun
citorii, tehnicienii și in
ginerii de la Trustul 
de extracție Argeș 
(6 098 000 lei), trustul mi
nier (4 253 000 lei) și 
D.R.E.F.-Argeș (6 620 000 
lei).

Practica de vară a studenților
gă inginerii proiectanți sau șefi da 
secție pentru a urmări problemele 
de producție care necesită o rezol
vare imediată.

Ca și colegii lor de la mecanică 
sau de la industrializarea lemnului, 
studenlii Facultății de silvicultură 
din cadrul Institutului politehnic cer
cetează pe teren problemele do 
bază ale cursurilor de specialitate. 
Studenții anului I cercetează pe iti
nerarul Brașov—Bran—Cîmpulung— 
Pitești—Craiova—Rm. Vîlcea struc
tura și compoziția solurilor în strîn- 
să legătură cu condițiile bioclimate- 
rice specifice fiecărei subzone de 
vegetație din țara noastră, Cei din 
anul IV au desfășurat perioada de 
practică la mecanizarea lucrărilor 
silvice, efectuînd. cu acest prilej, și 
proiectul unui drum forestier pe 
ruta Valea Vămii-Postăvarul.

Relevăm faptul că în acest an, 
paralel cu cercetarea practică, con
cretă a problemelor studiate la 
cursuri, studenții 
crări științifice 
stabilite 
dențeștl. 
studiului 
practicii 
să se 1 
laturi fundamentale ale procesu
lui de producție. De pildă, două 
colective de studenți din anul 
IV de la Facultatea de meca
nică. secția tehnologia construc
ției de mașini, lucrează la „Stu
diul deformațief batiurilor mașinilor- 
unelte așezate pe fundațiile de be
ton" și la „Studiul ridicării durabi
lității sculelor prin lepuire". Un alt 
colectiv de studenți se ocupă de 
montarea liniei tehnologice auto
mate pentru prelucrarea blocului 
motor al tractorului. Colegii lor de 
la Facultatea de Industrializarea 
lemnului rezolvă teme ca r „Influen
ta umidității asupra proprietăților 
fizico-mecanice ale plăcilor aglo
merate“, .Determinarea unei con
stante hidrice la plăcile aglomera
te“ etc.

După felul cum s-a desfășurat 
pînă în prezent, avem convingerea 
că practica în producție a studen
ților contribuie la o bună pregătire 
a viitorilor ingineri. Aceasta se ex
plică și prin faptul că studenții 
primesc sprijinul cuvenit din partea

anii prece- 
al studenți- 

grupe, au 
desfășurare

Conducerea Institutului politehnic 
din Brașov acordă o atenție deose
bită organizării practicii în produc
ție a studenților. A lost alcătuit un 
colectiv de cadre didactice cu ex
periență care au stabilit, din timp, 
pe baza experienței din 
denți, locul de practică 
lor, repartizarea lor pe 
întocmit programe de
a practicii în funcție de specificul 
fiecărei specialități și pe ani de 
studiu. S-au încheiat din timp con
venții cu 
cărora fac practică 
fixat 
denți 
tice.

In
ai Institutului politehnic din Brasov 
își desfășoară stagiul de practică 
în uzinele din Brașov și din alte lo
calități. Studenții anului I al Facul
tății de mecanică urmează să se o- 
cupe în cadrul programului de 
practică de probleme legate de 
prelucrarea la cald și la rece a me
talelor fără așchiere. Ei se află la 
Uzinele „Steagul roșu“. „Tractorul“. 
„Hidromecanica", „Atelierele de re
parat material rulant“ și la marile 
combinate de la Reșița ș! Hunedoa
ra. In turnătoriile de fontă și otel, 
în secțiile de ștanțare la rece a ta
blei .sau la forjă, tinerii se familia
rizează cu procesele tehnologice, 
caută să-și însușească cele mai mo
derne procedee de lucru. Bunăoară, 
studenții anului IV al Facultății de 
mecanică, aflati în practică la Uzi
nele de tractoare, participă efectiv 
la montajul tractoarelor, la repara
rea mașinilor-unelte și Ia elabora
rea tehnologiei de fabricație.

Experiența ne-a arătat că viitorii 
ingineri mecanici dobîndesc o pre
gătire mai temeinică atunci cînd în 
primii ani de studiu fac practică la 
uzine al căror utilai tehnic le permi
te o inițiere mai largă în probleme
le de tehnologie generală, urmînd 
ca în anul IV 8ă facă practică în 
întreprinderi cu un profil tehnic mat 
apropiat de specialitatea lor prin
cipală. Tocmai de aceea conside
răm că studenții anului IV de 
secția tehnologia prelucrări 
cald a Facultății de mecanică 
trebui în viitor să facă practică 
centrele siderutgice.

Practica de specialitate a studen
ților ' Facultății de industrializare a conducerii uzinelor și întreprinderi- 
lemnului se desfășoară la combina- lor în care își desfășoară perioada 
tele pentru Industrializarea lemnu
lui de la Tg. Jiu și Blaj. Și aici, după 
graficele de practică, viitorii ingi
neri își însușesc cunoștințe privind 
utilajul, tehnologia produselor com
binatului, cît și activitatea de ordin 
organizatoric și economic. Studenlii 
din anul IV sînt repartizați pe lîn-

întreprinderile în cadrul 
studenții, s-au 

îndrumătorii grupelor de stu- 
din rîndurile cadrelor didac-

aceste zile, numeroși studenfl

studiate 
întreprind și lu

pe baza tematicii 
de cercurile științifice stu- 
Acest mod de îmbinare a 

i teoretic i 
îi ajută 

familiarizeze

cu problemele 
pe studenți 

! temeinic cu

la 
la 
ar 
în

de practică, din partea organelor și 
organizațiilor de partid, care se în
grijesc ca tinerii să beneficieze de 
cele mai bune condiții de studiu.

Ing. ION DAMIAN 
prorector al Institutului politehnic 

din Brașov
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NicolescuVasile
Prezente încă în volumul de debut 

(„Enescu, suită lirică“, 1958), trăsătu
rile talentului liric al lui Vasile Nico
lescu își află, în noua sa carte de ver
suri, intitulată „Poeme“, o cristalizare 
distinctă. Tematica volumului ni-1 în
fățișează pe Vasile Nicolescu ca pe un 
poet inspirat de actualitatea socialisță, 
animat de generoase elanuri. E vred
nic de subliniat efortul poetului de a 
exprima puterea omului, eliberat de 
exploatare („Cîntecul drumețului de 
zi"), entuziasmul cuceririi Cosmosului 
(ciclul „Aruncătorul de aștri") fără a 
neglija zona bucuriilor interioare, 
a zilnicelor împliniri și visuri („Întî- 
iul suris", „Impresie de iarnă“ etc.).

Cîteva poezii cu caracter de profe
sie dé credință („Despre poezie", 
„Poetul") vădesc faptul că Vasile Ni
colescu este un scriitor care, reflectînd 
asupra artei sale, și-o dorește cu sin
ceritate integrată marelui patos al 
construcției socialiste, iar cele mai 
izbutite versuri din volum confirmă 
traducerea intențiilor sale în fapte.

De o bună factură lirică sînt evo
cările pline de dramatism ale ororilor

războiului. Ciclul „Clamavi" este 
un rechizitoriu al crimelor fasciste, 
numeroase din versurile poetului fiind 
înzestrate cu o reală forță demasca
toare (mai ales în „Mic recviem eroi
lor antifasciști“, „Adolescență“, „Ex
poziție în crematoriu").

Printre poeziile izbutite ale volu
mului se cuvin amintite și cîteva mi
niaturi lirice, schițe grațioase de 
peisaje („Arbore în toamnă“, „Sete“) 
în care Vasile Nicolescu se dovedește 
un poet înzestrat cu simț plastic, a- 
tent la nuanțe, bun pastelist.

Strădania de a realiza o concentrare 
a ideilor într-o
gestivă — și pe această linie Vasile 
Nicolescu obține, cum am spus, fru
moase rezultate — nu e dusă uneori 
pînă la capăt. Uri anume retorism ab
stract, noțiuni geherale, netransfigura
te artistic, limitează semnificația unor 
poeme care pornesc de la o intenție 
lăudabilă, fără însă a izbuti să o va
lorifice pe deplin artistic. în „Medi
tație", de pildă, poetul recurge prea 
frecvent la asocieri forțate, vorbind 
de „saltul rațiunii ca o protuberantă

expresie lirică su

Nicolae Deleanu : «

de „porii lipsei de 
întîlnim alături de

solqrA țlșnind“, 
luciditate“ etc. 
versuri clare, vibrante, altele confuze, 
vehiculînd imagini greoaie sau expri- 
mînd într-o formă întortocheată sim
ple banalități. Abstracte, neconvingă
toare, sînt, de pildă, poeziile „Exis
tență“, „în adincul oglinzii". „Răs
punderi“, „Ochii celor căzuți".

Meditînd asupra unor asemenea 
nereușite, poetul Ic va depăși, dezvol- 
tîndu se pe. linia poeziilor valoroase 
din acest volum, inspirate din ritmuly

■ ■'•■( socialiste, versuri 
seva vieții de azi pulsează din

viu al actualității 
în care 
plin.

MATEI CALINESCU

Cărți noi
ln Editura pentru literatură:

»

I
I

I

• „Direcții și tendințe în proza 
nouă" de S. Damian. Volumul cu
prinde articole despre Marin Preda, 
Tiluș Popovici, Eugen Barbu, Al. 
Ivan Ghilia, N. Tic, N. Velea etc. 
precum și două studii de sinteză pri
vind proza noastră contemporană.

• .V#
, t

h

La un oficiu de contractării și achiziții In turneu

de ani- 
I.R.I.C. 
prin a- 

natura

întreprinderea regională 
de industrializare a cărnii 
(I.R.I.C.) din Cluj a cîștigat 
o experiență bună în strînge- 
rea relațiilor cu unitățile a- 
gricole socialiste și cu alți 
producători care cresc și în
grașă animale. Legăturile di
recte cu crescătorii 
male 1 din regiune, 
Cluj și le stabilește 
chizitorii săi. Prin
muncii lor, acești achizitori 
sînt în permanent contact cu 
unitățile producătoare, cu 
oamenii, cunosc posibilități
le și resursele existente în
comune pentru creșterea și 
îngrășarea animalelor.

Tovarășul Cordoș, directo
rul oficiului raional de con
tractări și achiziții din Hue
din, ne face cunoștință cu unul 
dintre ei : Ion Cozea din co
muna Călata. (Oficiul raio
nal Huedin este socotit frun
taș în cadrul I.R.I.C. Cluj, 
iar Ion Cozea printre achizi
torii fruntași ai raionului).

Comunele și satele Huedi
nului sînt situate într-o zonă 
muntoasă. Partea de nord a 
Apusenilor își arată coaste
le către casele locuitorilor 
din comunele Călata, Petrin- 
du, Dretea și alte comune 
ale raionului. Pășuni întinse 
și fînețe bogate oferă mari 
posibilități colectiviștilor, în- 
tovărășiților crescători de a- 
nimale și producătorilor in
dividuali să crească și să în
grașe animalele.

„Pentru a fi achizitor nu-i

de-ajuns să fii cunoscut în co
mună — ne spune Ion Co
zea. în primul rînd trebuie 
să te pricepi bine în proble
mele creșterii animalelor, să 
știi să dai un sfat bun". în
cheierea contractelor nu este 
o treabă de sezon. Achizito
rul trebuie să contribuie 
prin activitatea sa la crește
rea efectivelor de animale și 
a producției de carne.

Cozea știe să explice pro
ducătorilor avantajele încheie
rii de contracte cu statul, 
cum să folosească mai gos
podărește resursele de furaje 
pe care le au pentru a crește 
și îngrășa animale. Dacă o- 
muț are un vițel sau mînzat, 
achizitorul îl convinge, de- 
monstrîndu-i prin calcule că, 
dacă încheie contract de 
creștere și îngrășare, primește 
un avans bănesc fără dobîn- 
dă, cu care își poate acoperi 
diferite cheltuieli în gospo
dărie iar la livrarea anima
lului va primi un preț bun, 
sigur. Deci va cîștiga și el, 
va cîștiga și populația, deoa
rece va fi mai multă carne 
pe piață.

Achizitorul 
încheiat numai 
contracte cu 
pentru 42 de
urmează a fi livrați I.R.I.C.-u- 
lui la diferite termene și la 
calitatea I-a (între 300 și 400 
kg fiecare). După apariția 
recentei Hotărîri a Consiliu
lui de Miniștri, achizitorul 
Cozea a purtat discuții cu

Ion Cozea a 
în luna iunie 

producătorii 
rnînzați, care

producătorii explicîndu-le s- 
mănunțit măsurile luate de 
stat pentru sporirea cointere
sării lor în creșterea și îngră- 
șarea animalelor. A făcut cu 
acest prilej calcule pentru a 
arăta că atunci cînd anima
lele au o greutate mai mare 
și prețul pe kg e mai ridicat, 
în urma activității desfășu
rate de achizitor, alți produ
cători s-au convins că este în 
interesul lor să încheie con
tracte cu statul, să crească și 
să îngrașe animale la o greu
tate cît mai mare. Numai în- 
tr-o zi, tovarășul Cozea a în
cheiat 6 contracte pentru bo
vine.

Achizitorul nu trebuie să 
se mulțumească însă numai 
cu încheierea contractului și 
să aștepte termenul de li
vrare a vitei contractate. A- 
tît Cozea cît și Traian Sulea 
din satul Buteni, Gheorghe 
Galoș din Petrindu și mulți 
alții dau sfaturi prețioase 
producătorilor în legătură cu 
metodele de îngrijire și hră
niră a animalelor. Roadele 
muncii achizitorilor se văd 
în rezultatele obținute. în 
raion s-au contractat, în pri
mele 7 luni ale anului mai 
mulți viței și rnînzați decît 
se prevăzuse.

Datorită sprijinului primit 
din partea organelor de 
partid, a sfaturilor populare 
și consiliilor raionale agrico
le. I.R.I.C.-Cluj a obținut 
succese în îndeplinirea sarci-

nilor la contractările de ani
male. De asemenea, în multe 
raioane, termenele de livrare 
a animalelor contractate au 
fost respectate întocmai.

întreprinderilor regionale 
de industrializare a cărnii le 
revin sarcini de mare răs
pundere în aprovizionarea 
populației. Conducerile a- 
cestor unități trebuie să-și 
îndrepte în mod deosebit a- 
tenția spre munca achizitori
lor pe teren. Este necesar să 
se folosească cele mai bune 
căi pentru popularizarea a- 
vantajelor pe care le au pro
ducătorii prin încheierea con
tractelor de creștere și îngră
șare a animalelor. Analizele 
periodice privind activitatea 
oficiilor raionale de contrac
tări și achiziții, schimburile 
de experiență între oficii și 
achizitori — metode folosite 
în cadrul I.R.I.C.-Cluj —s-au 
dovedit extrem de utile 
și ele trebuie continuate. 
Pentru ca scopul măsurilor 

inițiate de partid și gu
vern să fie atins, se cere ca 
lucrătorii I.R.I.C.-urilor să 
fie oameni bine pregătiți, 
care să înțeleagă bine sarcini
le stabilite de partid în dome
niul creșterii animalelor. Ei 
trebuie să fie sprijiniți direct 
de către președinții comitete
lor executive ale sfaturilor 
populare comunale, de orga
nizațiile de partid comunale.

IAȘI (coresp. „Scînteii") — Tea
trul muzical din Galați se află în 
turneu în regiunea Iași. Artiștii gă- 
lățeni au prezentat ieri două con
certe de muzică ușoară la casa de 
cultură a tineretului din Iași.

LISTA DE CIȘTIGURI

Peisaj hunedorean

safeFilme sanitare
Prin multe localități ale raionului 

Tîrgoviște poposește in aceste zile o 
caravană cinematografică de un fel 
deosebit. Sătenilor le sînt prezentate 
o serie de filme medicale cu caracter 
instructiv. Caravana a cutreierat, prin
tre altele, localitățile Voinești, Corni-

șani, Lazuri, Dragomirești, Bucșani 
ș.a. Au fost vizionate filmele : „Aten
ție la inimă“, „Tenia echinococus“, 
„Bastonașul“, „Cine-i de vină“ etc. 
Caravana cinematografică a luat fiin
ță de curînd și urmează să meargă și 
in alte sate ale raionului.

scoasă „la ziuă“ de un 
miner indignat de 
condițiile în care lu
cra.

De atunci viața „mi
neritei“ ia alt curs. Ea 
trăiește intens clipele 
de mare încordare ale 
unei greve a mineri
lor, care va marca un 
pas important în dez
voltarea conștiinței 
muncitorești din acea 
epocă. Greva reușește 
doar parțial ; ea este 
însă preludiul unor 
lupte viitoare, pe care 
finalul cărții ne lasă 
să le întrezărim.

„Minerita" este o 
carte pentru tineret 
care se citește cu in
teres, un grăitor do
cument despre condi
țiile dramatice ale 
trecutului.

Autorul romanului 
„Nedeia din Poiana 
Miresei", în noua sa 
carte „Minerița“ a- 
bordează o problemă 
mai puțin dezbătută 
în literatura noastră. 
E vorba de tabloul 
dramatic pe care îl o- 
ferea prezența în mi
nă a copiilor între 
9—13 ani,- nevoiți o- 
dinioară să-și stri
vească bucuriile vîrs- 
tei cîte 10—12 ore în 
șir, sub apăsarea tru
dei de robi plăpînzi, 
înhămați la munci 
peste puterile lor.

Sobrietatea stilului 
și precizia amănuntu
lui istoric — e vorba 
de întîmplări care se 
petrec spre sfîrșitul 
secolului trecut — 
reușesc să creeze de 
cele mai multe ori o

impresie puternică de 
autenticitate. Pe a- 
locuri autorul se re
feră Ia aspectele so- 
cial-economice ale e- 
pocii pe un ton cu u- 
nele nuanțe didactice. 
Dar acțiunea se des
fășoară apoi firesc, 
este atractivă.

„Minerița“ este o 
fetiță de 9 ani, fugită 
cu mama sa bolnavă 
de pe o moșie. Ea tru
dește peste puteri în 
mină. Primejdiile cre
ate de 
lăcomia 
menință 
Doar o
scapă de la moarte. 
Locul de muncă este 
răvășit de o explozie 
de gaze, răpind viața 
cîtorva mineri și a u- 
nor copii aflați acolo, 
la cîteva ore numai 
după ce fetița fusese

• „Curentele literare și evocarea 
istorică" se intitulează noul volum 
semnat de Vera Călin.

In Editura tineretului:

• Romanul pentru tinerei „Că
lăreți în zare" de George Nestor.

• Volumul de versuri al tînărulrd 
poet Florin Mihai Petrescu intitulat 
„Perspective".

IRIMIE STRAUȚ

1.992 TOTAL

Talon nr. 10 jumătate

■

P. DANILA

• „La porțile măiestriei" se inti
tulează cartea lui G. M. Kogan care 
tratează unele probleme ale artei in
terpretative.

• Culegerea de povestiri din viața 
pionierilor fi școlarilor „Triumful co
mandantului" de Mihai Stoian.

nepăsarea și 
patronilor a- 

permanent. 
întîmplare o

la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri

Tragerea de bază din 31 iulie 1963

în Editura muzicală:

volume de poezie. In Editura pentr« 
G. Călinescu și „Pe coardele timpului" 

„Povestea Ioanei“ de Cicerone

De curînd au apărut trei noi 
literatură : „Lauda lucrurilor" de 
de Mihai Beniuc ; în Editura tineretului ; 
Theodorescu.

2.000.000

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu


ril

or

Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

seria
J nr.

parțială totală

1 48.666 13 75.000 75.000
1 46.323 14 50.000 50.000
1 07.161 04 25.000 25.000
1 37.492 01 10.000 10.000
1 27.619 08 5.000
1 35.411 37 5.000
1 36.060 21 5.000
1 49.308 32 5.000
1 51.259 41 5.000
1 52.156 18 5.000
1 55.667 01 5.000 40.0001 58.205 07 5.000

Terml-
nația 
seriei

60 259 46 2.000
60 489 08 2.000
60 »10 33 2.000 360.000

600 17 23 800
600 20 13 800
600 34 39 800 1.440.000

I
I.

Cîștigurlle revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 din 
cîștigurlle de mai ^us, în care este cu
prinsă șl valoarea nominală a obligațiu
nii cîștlgătoare.

Plata cîștigurilor se face prin casele 
raionale de economii și agențiile C.E.C, 
descentralizate.

Condiții mai bune 
de transport

Corespondentul voluntar 
stantin Stoian ne-a semnalat că tre
nul cursă nr. 3 302, pe distanța A- 
zuga — Ploiești-Sud este de obicei 
aglomerat, o parte din cetățeni sînt 
nevoițl să călătorească pe culoare. 
In răspunsul 
ția regională 
că la tțgnul 
adăugat încă 
de locuri. Cu 
făcute după ce s-a luat această mă
sură, s-a constatat că trenul face 
față în bune condiții cerințelor de 
transport.

Terenuri de sport 
în apropierea noilor blocuri

Con-

trimis ziarului, Direc- 
C.F.R. București arată 
respectiv s-au mai 
două vagoane cu 140 
prilejul unor verificări

Corespondentul voluntar FI. Mi- 
hăescu ne-a trimis o scrisoare în 
care propunea ca în apropierea noi
lor blocuri de locuințe să se preva
dă și amenajarea unor terenuri de 
sport pentru tineret și copii. Sfatul 
popular al Capitalei ne informează 
că în cadrul studiilor de sistema
tizare a unor ansambluri mari de 
locuințe — Balta Albă, Drumul Ta
berei etc. — au fost prevăzute spa
tii pentru jocuri sportive.

Difuzoare „mute”
Un corespondent voluntar në-a se

sizat că stația de radioficaie din 
DolhaBca, raionul Fălticeni, func
ționează defectuos: neavînd un pro
gram stabilft, aproape toată ziua di
fuzoarele rămîn „mute"; deseori lasă 
de dorit și calitatea audiției. Sfatul 
popular al raionului Fălticeni ne-a 
răspuns că stația de radioficare din

Dolhasca a fost mutată într-un local 
corespunzător, i s-a stabilit un orar, 
e-a asigurat o bună audiție.

j Biblioteci comunale 
redeschise

LAUDA
lucrurilor
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In legătură cu calitatea 
chibriturilor

Corespondentul voluntar 
man ne-a semnalat că în 
timp, calitatea chibriturilor 
la C.I.L.-Brăila a început să lase de 
dorit.

In legătură cu această scrisoare, 
Ministerul Economiei Forestiere ne-a 
comunicat că Direcția generală a 
produselor finite din lemn a orga
nizat la C.I.L.-Brăila un schimb de 
experiență la care au participat re
prezentanți de la toate fabricile de 
chibrituri din țară, stabilindu-se mă
suri pentru îmbunătățirea calității a- 
cestui produs. Măsurile respective 
au fost aplicate la toate fabricile 
de chibrituri. La C.I.L.-Brăila a fost 
întărit controlul tehnic de calitate al 
produselor finite și recepția mate
rialelor necesare procesului de fa
bricație.

Ce nu se arată în răspuns

Biblioteca din comuna Epureni, 
raionul Bîrlad — ne-a scris un co
respondent voluntar — stă aproape 
tot timpul închisă. Și în alte sate 
din raion mai sînt biblioteci care au 
lacăte la ușă. Sfatul popular al ra
ionului Bîrlad ne informează că bi
blioteca din Epureni n-a avut vre
me îndelungată bibliotecar. S-au 
luat măsuri ca la toate bibliotecile 
din comunele raionului aflate în a- 
ceastă situație să fie încadrați bi
bliotecari cu pregătire corespunză
toare.

N. Co- 
ultimul 

produse

Intr-o scrisoare trimisă redacției, Ana Draga, muncitoare la între
prinderea de panificație Tr. Severin, arăta că de aproape doi ani nu 
reușește să obțină mai multe acte de vechime în cîmpul muncii de Ia 
U.R.C.C. Segarcea. Numeroase cereri făcute în acest răstimp prin între
prinderea de panificație Tr. Severin și adresate atîț U.R.C.C. Segarcea, 
cît și U.R.C.C. Oltenia au rămas fără nici un răspuns.

Adresîndu-ne Uniunii regionale a cooperativelor de consum Oltenia 
In legătură cu această sesizare am primit un răspuns în care se arată 
că actele solicitate de Ana Draga au fost găsite la U.R.C.C. Segarcea 
și trimise la întreprinderea de panificație Tr. Severin. Cu aceasta, sesi
zarea a fost socotită pe semne oa fiind în întregime rezolvată. Oare așa 
să fie? Nu era firesc ca autorii răspunsului să se întrebe: de ce au tre
buit să treacă doi ani pentru a se rezolva această problemă? Ce s-a 
întîmplat cu cererile făcute în acest răstimp de solicitantă? Din vina cui 
anume n-au fost rezolvate încă de la bun început? Ce măsuri s-au luat 
pentru ca astfel de cazuri să nu se mai întîmple? Manifestarea de bi
rocratism relatată mai sus impune ca asemenea întrebări să nu fie tre
cute cu vederea.

Redacția a trimis mai multe sesi
zări ale unor cititori și corespon
denți voluntari Sfatului popular al 
raionului „16 Februarie" din Capi
tală, întreprinderii de transporturi

Răspunsuri care întîrzîe
București, Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor. Deși ter
menul prevăzut pentru cercetarea șl 
rezolvarea lor a expirat, răspunsuri
le la aceste sesizări nu au sosit încă.

fiii
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Cfjoiteß« Cinematografe)
TEATRE : Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 

Giulești (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău) : Măria sa... Bărbatul — (orele
20) . Teatrul Evreiesc de Stat (grădina 
din str. Mircea Vodă nr. 5) : Spectacol 
de umor și folclor muzical evreiesc — 
(orele 20,15). Circul de Stat : Circul bielo
rus — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : La Fayette — 
film pentru ecran panoramic : Patria (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Gangsteri șl fi
lantropi : rulează la cinematografele Re
publica (10, 12; 15; 17; 19, 21,15), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Fortăreață 
pe Rin — cinemascop : rulează la cine
matografele Magheru (10; 12, 15-, 17, 19;
21) , 1 Mal (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Gh.
Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21). Tu ești mi
nunată : rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (15; 17; 19; 21), V. Roaită (10; 
12), Grădina 13 Septembrie (20,15). Viață 
fără chitară : rulează la cinematografele 
I. C. Frimu (10; 12; 14 16,- 18; 20 — gră
dină 20,30), V. Roaită (16; 18; 20 — gră
dină 20,30). Elena din Troia — cinema
scop ; rulează la cinematografele Elena 
Pavel (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 — gră
dină 22), Alex. Sahia (8; 10; 12,30; 15;
17,30; 20 — grădină 20,30), 23 August 
(10,15; 12,30; 15; 17,30; 20), Ștefan cel 
Mare (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Gră
dina cinematografului T. Vladimirescu 
(22,45), Patinoarul 23 August (20,30). Nop
țile Cabirlei : Tineretului (10; 12; 14). 
Concertul mult visat ; Tineretului (16; 
18,15; 20,30). Doctor în filozofie : Victo
ria (10; 12,15; 14,30, 16,30; 18,30; 20,30), C. 
David (16; 18,15; 20,30), Moșilor (15; 17| 
19 — grădină 20,30). N-a fost în zadar : 
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Podul rupt — cinemascop : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 la 
orele 14 ; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Program special pentru 
copii : 13 Septembrie (10). O moștenire cu 
bucluc : 13 Septembrie (11,30; 14,30; 16,30; 
18.30; 20.30), înfrățirea între popoare (16; 
18,15; 20,30) Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Program de filme documentare : rulează 
în continuare de la orele 10 la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. Cumpă- 
ră-ți un balon : rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (11; 16,15; 18,30; 20.45).
Estrada, estrada : Glulești (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,45), 30 Decembrie (16; 18; 20). Pe 
urmele bandei : Cultural (11; 16; 18; 20). 
Tăunul : rulează la cinematograful Alex. 
Popov în continuare de la orele 9.30 la 
orele 21. Camelia : 8 Martie (16; 18,15;
— grădină 20 30). O perlă de mamă : Gri- 
vlța (10; 12; 16; 18; 20), Flacăra (15; 18,15; 
20,30), Stadionul Giulești (20,30), Mamelu- 
cul : rulează la cinematograful G. Baco- 
via (16; 18; 20). Noua prietenă a tatii : 
Unirea (11; 15; 17, 19 - grădină 20,30),

Mărul discordiei : rulează la cinemato
grafele T. Vladimirescu (16; 18; 20), 16 
Februarie (16; 18; 20). Legea e lege!
Munca (15; 17; 19; 21). Alarmă în munți : 
rulează la cinematograful Popular (16; 
18,15; 20,30). Misterele Parisului — cine
mascop : Arta (15; 17,15; 19,30 — grădină 
20), Libertății (9,30. 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Dracul și cele 10 porunci — ci
nemascop ; rulează Ia cinematograful M. 
Eminescu (11; 15,30; 18,15; 21). Adorabile 
și mincinoase ; rulează la cinematogra
fele Ilie Plntllie (16; 18; 20 — grădină
20.30) , Olga Banele (15 30; 18 - grădină
20.30) . Tinerii : Volga (10; 12; 14; 16.15;
18,30; 20,45) Dragoste și pălăvrăgeli ; ru
lează la cinematograful G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Vîrsta dragostei : Lu
ceafărul (15: 17.15; 19,30 — grădină 20,30). 
Rocco și frații săi — ambele serii : Dru
mul Serii (16: 19 30). Lumină de iulie: 
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19; 21). Căpitanul Fracasse
cinemascop : rulează la cinematograful 
B. Delavrancea (11; 16; 18.15; 20,30).
Divorț italian: Grădina Progresul (20). 
Copiii minune ; Grădina cinematografu
lui 23 August (21). Cursa de 100 kilometri: 
Grădina cinematografului Libertății 
(20,30). Drumul spre înalta societate : 
Stadionul Dinamo (20.15). Veneția, luna 
și tu : Arenele Libertății (20.30). șoferii 
iadului : Stadionul Republicii (20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurnalul 
televiziunii 19.15 - Știți să deoenățl 
copii ! „Băiețelul cu beretă de marinar" 
— povestire de Octav Pancu-Iașl. Dese
nează Iurie Darie — transmisiune de pe 
litoral. 19.35 — Emisiune de știință : 
Lumină și oțel. 19,45 - Emisiune de artă 
plastică ; Expoziția din Dresda. 20 05 — 
Toată lumea e nevinovată — o producție 
a studlourtlor maghiare. 21,25 — Seară de 
canțonete și serenade. In tnchelere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 3, * 

și 5 august. In țară : Vreme călduroasă. 
Cerul va fi variabil mal mult senin 
noaptea. Vor cădea averse de ploaie în 
vestul țării. Vint slab pînă Ia potrivit 
din sud-vest. Temperatură staționară, 
minimele vor fi cuprinse între 13 și 23 
grade, iar maximele între 26 și 36 grade. 
In București și pe litoral : Vreme căl
duroasă cu cer variabil. mgi mult senin 
noaptea. Vint slab pînă la potrivit. Tem
peratura staționară,
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PE SCURT

Deschiderea cursurilor de vară de limbă 
și literatură, istorie și artă a poporului romîn

Joi dimineață s-au deschis la Si
naia cursurile de vară de limbă și 
literatură, istorie și artă a poporu
lui romîn, organizate de Universita
tea din București pentru profesori, 
cercetători științifici și studenți 
străini care se specializează în filo
logia romînă. La deschidere au fost 
prezenți peste 100 de oaspeți din 
Anglia, Austria, Belgia, R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, Cuba, Da
nemarca, Franța, R. D. Germană,
R. F. Germană, Grecia, Italia, R.S.F. 
Iugoslavia, Olanda, Spania, Suedia,
S. U.A., R. P. Ungară, Uruguay și 
U.R.S.S.

La festivitatea de deschidere au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului 
rului 
prilej 
Boris 
acad.
rul Universității București, și acad, 
prof. Iorgu Iordan, din partea comi
tetului de organizare a cursurilor. 
Salutind pe oaspeți, vorbitorii au 
subliniat printre altele că prezența 
la aceste cursuri a unor oameni de 
știință cunoscuți, alături de tineri 
cercetători din numeroase țări, va 
prilejui un schimb viu de idei în 
probleme de specialitate, ceea, ce va 
eontribui la progresul științei, la o 
mai bună cunoaștere reciprocă și 
prin aceasta la buna înțelegere între 
popoare.

Cursurile sînt organizate în două 
secții. Una este destinată pfofèsori-

Invățămîntului și ai Ministe- 
Afacerilor Externe. Cu acest 
au luat cuvîntul prof. univ. 
Cazacu. directorul cursurilor, 
prof. Gheorghe Mihoc, recto

lor și specialiștilor în domeniul lim
bii și literaturii, istoriei și artei po
porului romîn. A doua secție este 
organizată pentru tineri cercetători 
și studenți, care se specializează în 
domeniul filologiei romîne sau ro
manice. Prelegerile și conferințele 
vor fi ținute de academicieni, profe
sori universitari și de alți fruntași 
ai vieții noastre cultural-științifice. 
Programul pentru participanții la 
cursuri cuprinde discuții, colocvii și 
simpozioane. Se vor organiza de a- 
semenea proiecții de filme artistice 
și documentare, seri de folclor în
chinate artei populare romînești, 
audiții muzicale, vizitarea unor uzi
ne și fabrici, instituții științifice, 
muzee, monumente istorice, excursii.

Cu prilejul deschiderii acestor 
cursuri, președintele Sfatului popu
lar al orașului Sinaia a oferit joi 
seara la Casa de cultură din locali
tate, un cocteil în cinstea participan- 
ților.

ln regiunea Argeș au fost amena
jate terase pe zeci de mii de ha de 
dealuri care au fost plantate cu vii 
și pomi. în fotografie : O parte din 
terasele amenajate de colectiviștii din 
Cîmpulung, raionul Muscel.
(Foto AGERPRES — ALEXE MIHAI)

(Agerpres)

Cu prilejul 
sărbătorii nationale a Elvefiei

Joi după-amiază, ambasadorul El
veției în R. P. Romînă, Emile Bisang, 
a oferit o recepție cu ocazia sărbă
torii naționale a Elveției.

Au luat parte Mihail Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și chi
miei, Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al Institu
tului romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centrale, oa
meni de cultură, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)

------din toata țara
DIPLOME DE MUNCITORI CALI

FICAȚI. Școala profesională de 
pe lingă Uzina de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila, a dat pro- 
ducției o nouă promoție de tineri 
calificați. Peste 300 de tineri au 
obținut diplome de muncitori ca
lificați în diverse meserii.

SORTIMENTE NOI. Muncitorii 
întreprinderii „Policolor“ din Ga
lați au pus în fabricație două noi 
sortimente : feruginolul, o vopsea 
pentru acoperiș, și vopseaua pen
tru tablele școlare. Se fac pregă
tiri și pentru producerea de cea
ră lichidă pentru lustruitul par
chetelor.

ÎN DELTA DUNĂRII. La cele 
patru întreprinderi stuficöle — Par- 
dina, Șonțea, Rusca și Sulina — din 
Delta Dunării se lucrează intens la 
revizuirea și repararea tractoarelor, 
recol (oarelor, remorcilor și a celor
lalte mașini și utilaje care vor fi fo
losite în toamnă la recoltarea stu
fului. S-au luat măsuri ca pentru 
noua campanie de recoltare a stufu
lui să fie mărit numărul cadrelor 
calificate de mecanizatori stuficoli 
care vor lucra cu mașinile și agre
gatele de recoltare.

INSILOZEAZÄ FURAJE. Gos
podăria de stat Cristești din ca
drul Trustului Gostat Iași are 
destinate pentru siloz 170 ha de 
porumb în amestec cu soia, în o- 
gor propriu, precum și 51 ha în 
cultură dublă. Lucrătorii acestei 
gospodării au început zilele a- 
cestea recoltatul și însilozatul po
rumbului și altor furaje. Recolta
tul și însilozatul furajelor se des
fășoară intens și la gospodăriile 
de stat Galata, Broșteni, Movileni 
și altele.

LA POJORÎTA. Majoritatea lo
cuitorilor comunei Pojorîta sînt 
muncitori forestieri. Mecanizarea 
lucrărilor în pădure a făcut ca pro
ductivitatea muncii lor să crească și 
totodată și cîștigul realizat. S-a 
schimbat mult înfățișarea comunei. 
Au apărut zeci de case noi. La școa
la de 8 ani s-au construit cîteva săli 
de clasă, iar de curînd s-au adus 
materiale pentru o altă clădire de 
școală. Se înalță localul pentru un 
magazin universal. De curînd s-a 
dat în folosință un cinematograf. 
(De la Gavril Lupu, gaterist)

RECOLTAREA FRUCTELOR DE 
PĂDURE. Lucrătorii Întreprinderii 
forestiere Tg. Jiu au început campa
nia de recoltare a fructelor de pădu
re și a ciupercilor comestibile. Au 
fost recoltate pînă acum circa 4Ü 
tone de fragi, afine și smeură, pre
cum și 70 tone de ciuperci comesti
bile. Cea mai mare parte din fruc
tele de pădure culese s-au valorifi
cat în stare proaspătă. Restul a fost 
transportat la antrepozitele frigorifi
ce pentru conservare. (De la C. Că- 
lugăru, inginer)

Schimbul instrumentelor 
de ratificare a convenției 

consulare între R. P. Romînă 
și R. P. Polonă

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 1 
august a avut loc la Ministerul A- 
facerilor Externe al R. P. Polona 
schimbul instrumentelor de ratifica
re a Convenției consulare între Re
publica Populară Romînă și Repu- ; 
blica Populară Polonă, semnată la 
București la 5 octombrie 1962. 
Schimbul instrumentelor de ratifi-. 
care a fost efectuat din partea ro
mînă de Gheorghe Diaconescu, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Romîne la Varșovia, iar 
din partea polonă de Jozef Winie- 
wiez, adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

La efectuarea schimbului Instru
mentelor de ratificare au asistat 
membri ai ambasadei R. P. Romîne 
la Varșovia și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Polone.

Miting consacrat memoriei 
lui Jean Jaurès

PARIS 1 (Agerpres). — La 31 iulie 
a avut loc la Paris un mare miting al 
oamenilor muncii consacrat memo
riei lui Jean Jaurès, reprezentant de 
seamă al mișcării socialiste interna
ționale, tribun și luptător pentru 
pace, asasinat în urmă cu 49 de ani.

La miting au participat membri 
ai conducerii P.C. Francez, colabora
tori ai ziarului „l’Humanite“, membri 
ai Partidului socialist francez, ve
terani ai mișcării muncitorești inter
naționale. O amplă cuvîntare a ros
tit la miting Gaston Plissonnier, se
cretar al C.C. al P.C. Francez.

Minerii bolivieni continuă lupta
LA PAZ 1 (Agerpres). — In ulti

mele zile s-a ascuțit conflictul din
tre Federația minerilor bolivieni și 
administrația întreprinderii miniere 
de stat „Corporacion Minera Boli
viana“.

Minerii revendică majorarea sala
riilor, reprimirea la lucru a liderilor 
sindicali concediați, încetarea lock- 
out-ului în centrul minier Catavi. 
Muncitorii învinuiesc guvernul de 
faptul că intenționează să satisfacă 
cererile băncilor americane care au 
pus drept condiție pentru acordarea 
unui împrumut in vederea reutilării 
minelor naționale, concedierea cî- 
torva mii de muncitori mineri.

Administrația întreprinderii „Cor
poracion Minera Boliviana“ a refuzat 
să satisfacă aceste revendicări ale 
muncitorilor.

în orașul Oruro, unde recent și-a 
deschis lucrările Congresul național 
al minerilor din Bolivia, muncitorii 
au organizat o mare demonstrație.

In centrele miniere ale țării au a- 
vut loc ciocniri între mineri și 
poliție. De ambele părți s-au înre
gistrat morți și răniți.

După cum relatează ziarele, auto
ritățile au trimis în regiunea Catavi 
două regimente de poliție. S-a ordo
nat, de asemenea, unor subunități 
militare să fie gata de luptă.

Consiliul agricol regional
de specialiști

și cadrele

PERU: Țărani indieni 
ocupă terenuri uzurpate 

de latifundiari
LIMA 1 (Agerpres). — Două mii 

de familii de indieni din Peru au 
ocupat o mare suprafață de terenuri 
în comuna San Pedro de Cajas din 
regiunea Junin, situată în partea 
centrală a Perului.

Țăranii au încercat timp de 36 de 
ani să obțină prin justiție pămîn- 
tul, care este proprietatea lor le
gală. Procesul împotriva latifundia
rilor care le uzurpaseră dreptul asu
pra pămîntului nu a dat nici un re
zultat pozitiv. Atunci țăranii, spri
jiniți de minerii din localități înve
cinate, au intrat pe pămînturi, le-au 
împărțit și și-au ridicat colibe.

La cererea latifundiarilor, guver
nul Peruvian a trimis unități poliție
nești împotriva țăranilor.

Protest al Comitetului 
Executiv al P. C. 

din Marea Britame
LONDRA 1 (Agerpres). — Comite

tul Executiv al P.C. din Marea Bri- 
. tanie a protestat împotriva discri

minărilor la care este supus partidul 
în ce privește posibilitățile de a-și 
expune poziția la posturile de radio 
și televiziune engleze.

în declarația sa, Comitetul Execu
tiv arată că principalele trei partide 
politice burgheze din țară au împăr- 

' țit între ele timpul rezervat dis- 
i cursurilor rostite la radio și televi

ziune in acest an, excluzind alte 
partide, inclusiv partidul comunist.

Moțiune aprobată 
dc parlamentul ceylon«

Demonsfrajii în S. lî. A. împotriva 
discriminării rasiale

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția As
sociated Press, în apropierea unui 
șantier de construcții din Brook
lyn, (unul din cartierele New York- 
ului) unde de trei săptămîni con
tinuă să aibă loc manifestații ale 
populației de culoare împotriva 
discriminării rasiale practicate la 
angajarea de muncitori, s-a produs 
o ciocnire între manifestanți și po
liție. Agenția relevă că trei persoa
ne au fost rănite. Alte 14 persoane 
au fost arestate. Unul dintre condu
cătorii populației de culoare, reve
rendul William Jones, a declarat 
că „noul incident dovedește că nu 
există mici o deosebire între situa
ția din New York și cea din Ala
bama".

Agenția Associated Press relevă 
că, în cele trei săptămîni de demon
strații, în Brooklyn au fost arestați 
aproximativ 750 de manifestanți. 
Au fost operate arestări și în alte 
părți ale orașului, inclusiv în rin- 
durile manifestanților care conti
nuă să organizeze pichete la primă
ria orașuilui New York.

★
HOLLYWOOD 1 (Agerpres). — 

Agenția U.P.I. anunță că opt per

sonalități din viața cinematografică 
americană, între care actorii Mar
lon Brando, Tony Curtis, Mel Fer
rer, Peter Brown și alții, au remis 
presei o declarație în care arată că 
vor participa la 28 august la ma
rele marș pe care mișcarea popu
lației de culoare îl organizează spre 
Washington în sprijinul proiectului 
de lege cu privire la drepturile ci
vile, aflat în prezent în discuția 
Congresului.

„Vrem să participăm la aceste e- 
venimente și ne vom afla acolo, pen
tru ca promisiunile făcute cu un se
col în urmă să se realizeze în sfîr
șit“, se arată în declarație.

★
WASHINGTON 1 (Agerpres). —- 

Sub presiunea demonstrațiilor 
populației de culoare, Ministerul 
Justiției al S.U.A. a intentat un 
proces pentru a constrînge autori
tățile statului Alabama să înscrie 
pe listele electorale 2 032 de per
soane de culoare. Din 116 000 per
soane de culoare din acest stat, nu
mai 14 000 au cărți de alegător.

COLOMBO 1 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția U.P.I., parla
mentul ceylonez a aprobat o mo
țiune prin care se cere retragerea 
trupelor americane stațior. te în 

i momentul de față în Vietnamul de 
j sud și prin care se adresează un 

apel Organizației Națiunilor Unite 
de a asigura respectarea prevederi
lor acordurilor de la Geneva în le
gătură cu Indochina. în moțiune se 
cere, de asemenea, O.N.U. și guver- 

! nelor lumii să intervină pe lingă re- 

i gimul lui Ngo Dinh Diem pentru a 
I pune capăt discriminărilor și perse- 
I cutiilor religioase în Vietnamul de 
î sud. Moțiunea a fost sprijinită de 

toate partidele de opoziție — inclu
siv, precizează agenția U.P.I., de par
tidul național unit, partid cu orien
tare prooccidentală. „Această mo
țiune, scrie agenția citată, oglindește 
puternicul curent de opinie din Cey
lon care consideră că S.U.A. nu fac 
nimic pentru a determina regimul 
lui Diem să înceteze persecuțiile re
ligioase în Vietnamul de sud“.

Concursul internațional 
de pentatlon modern 

a luat sfîrșit
întrecerile ediției din acest an a con

cursului internațional de pentatlon mo
dem au luat sfîfșit ieri, odată cu des
fășurarea celei de-a 5-a probe — 
crosul. Pasionantele. întreceri ale celor 
20 de sportivi fruntași din R. P. Un
gară, R. S. Cehoslovacă, Suedia și R. P. 
Romînă au foșt urmărite cu interes de 
un public numeros.

Iată rezultatele acestei probe : Indi
vidual : 1. A. Balczo (R. P. Ungară) 14 
min. 40 sec. ■— (1060 puncte); 2. Gh. 
Tomiuc (R.P.R. II) 14 min. 47 sec. 7/10, 
(1039 puncte) ; 3. B. Sarfalvi (R .P.
Ungară) 14 min. 57 sec. 2/10 (1009 
puncte). D. Ionescu a sosit pe locul V 
15 min. 18 sec. 6/10 — 946 puncte. 
Pe echipe : 1. R. P. Ungară 2 865 
puncte ; 2. Suedia 2 691 puncte ; 3. 
R. P. Romînă I 2 664 puncte.

Clasamentele generale se prezintă 
astfel : individual : 1. A. Balczo (R. P. 
Ungară) 4 985 puncte ; 2. D. Ionescu 
(R.P.R. I) 4 894 puncte ; 3. I. Mona 
(R. P. Ungară) 4 588 puncte. Pe echi
pe : 1. R. P. Ungară 14 093 puncte ; 
2. R. P. Romînă I 13 312 puncte ; 3. 
R. S. Cehoslovacă 12 776 puncte ; 4. 
Suedia 12 481 puncte ; 5. R. P. Romî
nă II 11 369 puncte.

i

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Intr-un meci international de fotbal 

desfășurat ieri la Timișoara, echipa locală 
C.F.R. a dispus cu scorul de 3—0 (1—0) 
de echipa maghiară Vasas Szekesfeher- 
vari. Fotbaliștii oaspeți urmează să evo
lueze la Reșița și Anina.

★
FOTBAL. — Echipele Gornik Zabrze 

(R. P. Polonă) și West Ham United (An
glia) s-au întîlnit în primul meci al 
nalei turneului internațional de fotbal 
la New York. Intîlnirea 
scorul de 1—1. Returul 
4 august.

s-a terminat 
va avea loc

fi
de 
cu 
la

★
— Meciul
campionilor europeni'

Ț.S.K.A.

retur pentru fi- 
la 
și

BASCHET, 
nala „Cupei 
baschet (masculin) dintre
Real Madrid s-a disputat la Moscova, 
tn fata a 15 000 de spectatori. Baschet- 
baliștii sovietici, care pierduseră primul 
joc cu 69—86, și-au luat revanșa, obți- 
nînd victoria cu 91—74 (48—34), Ambele 
echipe au cîștigat cite un meci la ace
eași diferență de puncte (17), astfel că 
va fi necesară disputarea unei a treia 
partide. In meciu.| de la Moscova, echipa 
Ț.S.K.A. avea un avans de 20 de puncte 
cu 8 secunde înainte de sfîrșit, dar, două 
lovituri de pedeapsă au permis spanioli
lor &ă reducă scorul.

(Urmare din pag. I a) 

despre sarcinile și rolul specialiști
lor în organizarea producției agri
cole în gospodăriile colective.

O mare atenție se acordă popu
larizării experienței înaintate. în 
cursul lunilor mai—iunie s-au orga
nizat schimburi de experiență pe 
plan regional cu toți specialiștii pe 
timp de 2 zile. Fiecare schimb de 
experiență s-a desfășurat pe baza 
unei tematici cu obiective precise. 
La schimbul de experiență organi
zat în raionul Sînnicolau Mare au 
participat 111 ingineri agronomi. 
Raionul Arad a primit în vizită 76 
ingineri agronomi din raioanele 
Sînnicolau Mare, Timișoara' și Lu
goj. Ei au mers la G.A.C. Curtici 
pentru a studia organizarea pro
ducției de furaje verzi și au ascul
tat referatul prezentat de ing. agro
nom Iuliu Gonczi despre „Munca 
inginerului agronom în organizarea 
producției în G.A.C. Dorobanți". Cu 
deosebit interes au luat cunoștință 
specialiștii de metodele folosite de 
colectiviștii din G.A.C. Macea în 
sporirea producției de legume tim
purii. La Lugoj au fost instruite 
cadrele care lucrează în raioanele 
Făget, Orșova, Caransebeș, Mol
dova Nouă, Reșița și Bozovici, în 
legătură cu căile sporirii produc
ției agricole în condițiile specifice 
ale acestor raioane.

Discuțiile purtate și concluziile 
trase în urma acestor schimburi de 
experiență au scos în evidență 
necesitatea legării cunoștințelor 
teoretice cu activitatea practică din 
gospodăria colectivă și de stat. Pe 
lingă metodele agrotehnice aplicate, 
s-au scos în evidență și unele 
aspecte legate de colaborarea care 
trebuie să existe între diferiți fac
tori de producție și cauzele care 
condiționează reușita acțiunilor în
treprinse de către cadrele tehnice.

Cadrele de specialiști primesc un 
sprijin prețios în activitatea lor din 
partea stațiunilor experimentale. 
Ele organizează puncte experimen
tale în unitățile agricole în scopul 
verificării diferitelor metode și 
popularizării lor spre a fi extinse 
în producție. Asemenea acțiuni or
ganizează Stațiunea experimentală 
Lovrin, care are puncte de sprijin 
în G.A.C. Răcăjdia, G.A.C. Sălbăgel 
și altele. Aci se urmărește aplicarea 
diferitelor metode agrotehnice sau 
comportarea diferitelor soiuri, în 
condiții variate de sol și climă, 
pentru a se putea face recoman
dări pe baza rezultatelor ce se ob
țin nu numai pe cîmpurile stațiunii, 
ci și pe suprafețele mari ale gospo
dăriilor colective.

soiuri, în

INIȚIATIVE ȘI REZULTATE

Un mijloc eficace de a ține la cu
rent pe specialiști cu noutățile din 
știința și tehnica agricolă, cu meto-

dele cele mai bune de conducere a 
agriculturii este organizarea în fie
care lună a „zilei specialistului“ la 
care participă toate cadrele de a- 
gronomi și zootehniști din G.A.C. și 
G.A.S. La început „ziua specialistu
lui“ s-a organizat în raionul Sînni
colau Mare, ca apoi să se genera
lizeze și în raioanele Lugoj, Deta, 
Oravița și Timișoara.

Programul și tematica „zilei spe
cialistului se alcătuiește din timp 
într-una din unitățile agricole frun
tașe sau într-o stațiune experimen
tală. Cu prilejul prezentării temati
cii și a demonstrațiilor practice, 
are loc și o confruntare a părerilor 
asupra celor expuse și a rezultate
lor obținute de unitatea gazdă. în 
lunile martie și aprilie, Consiliul 
agricol raional Sînnicolau Mare a 
organizat „ziua specialistului“ la 
Stațiunea experimentală Lovrin pe 
temele „Cultura porumbului“, „Căi
le și mijloacele de realizare a 
unei baze furajere complete și eco
nomice". Tot la „ziua specialistu
lui“ s-au prezentat, pentru specia
liștii din zootehnie din același ra
ion, referate privind organizarea 
selecției la principalele rase de ani
male, combaterea sterilității. Mate
rialele au fost prezentate de ingi
neri zootehniști din gospodăriile cu 
cele mai bune rezultate în produc
ție. Această inițiativă, izvorîtă din 
necesitatea practică de a se cu
noaște realizările gospodăriilor cu 
condiții asemănătoare, ajută ca
drele tehnice să se informeze la 
fața locului asupra căilor sporirii 
producției agricole în toată com
plexitatea și diferențierea lor de la 
o unitate la alta.

Pentru antrenarea specialiștilor 
la rezolvarea operativă și cît mai 
competentă a problemelor curente 
ale producției și pentru a; se realiza 
un larg schimb de experiență, con
siliile agricole raionale Sînnicolau 
Mare, Lugoj, Arad și Timișoara au 
inițiat sprijinirea cadrelor tinere de 
către specialiști cu stagiu mai mare 
în munca de conducere și organi
zare a producției în gospodăria co
lectivă.

Colaborarea strînsă în cadrul 
consiliilor agricole dă posibilitate 
specialiștilor din gospodăriile co
lective să fie la curent cu cele mai 
noi și mai importante probleme 
ale agriculturii. în același timp, ei 
sînt atrași la rezolvarea diferitelor 
probleme pe plan raional și re
gional. S-au format colective de 
specialiști care analizează probleme 
de producție vegetală și animală. 
Cu sprijinul acestor specialiști s-au 
întocmit studii privind microraio- 
narea viticulturii și pomiculturii,narea viticulturii și pomiculturii, 
profilarea producției de legume în 
gospodăriile din bazinul legumicol 
Arad și Timișoara sau în problema 
extinderii irigațiilor și a asigurării 
bazei furajere. în acest scop, s-au

constituit grupuri de 3-4 specialiști 
care studiază o anumită problemă 
și fac propuneri concrete pentru 
producție. In raionul Arad, această 
metodă este folosită și pentru efec
tuarea controlului asupra felului 
cum se aplică diferite măsuri luate 
de consiliul agricol.

Consiliul agricol regional spri
jină înființarea și activitatea case
lor laborator în gospodăriile co
lective, pentru a se pune astfel la 
îndemîna fiecărui specialist un 
mijloc de introducere în procesul 
de producție a realizărilor știin
ței și tehnicii, de generalizare a 
experienței fruntașilor. în prezent 
în 47 gospodării din regiune există 
case laborator. Ele își desfășoară 
activitatea pe bază de planuri con
crete, izvorîte din cerințele produc
ției în fiecare gospodărie.

GRIJA PENTRU CONDIȚIILE
DE TRAI $1 STIMULARE

PENTRU REZULTATE BUNE

Consiliile agricole regional și ra
ionale s-au preocupat și se preo
cupă permanent de asigurarea unor 
condiții bune de muncă și de trai 
specialiștilor din gospodăriile agri
cole colective. în majoritatea cazu
rilor specialiștilor le sînt asigurate 
condiții bune de trai și de muncă, 
în unele gospodării colective, ca 
cele din Hitiaș, Belinț, Lenauheim și 
altele, s-au întocmit proiecte pen
tru construcția locuințelor necesare 
specialiștilor care vor avea, pe 
lîngă două apartamente complete 
(unul pentru inginerul agronom și 
altul pentru inginerul zootehnist 
sau medicul veterinar), cîte un bi- 
rou-laborator pentru fiecare spe
cialist.

Munca specialiștilor este con
trolată și apreciată corespunzător 
de consiliile agricole, iar cei cu re
zultatele cele mai bune sînt sti
mulați. Pentru a mări interesul lor 
în sporirea producției, adunările 
generale ale gospodăriilor colective 
au acordat specialiștilor zile-muncă 
(15-20 la sută din numărul de zile- 
muncă cuvenite funcției de pre
ședinte).

Specialiștii din agricultură se 
bucură de prețuirea colectiviștilor 
și de sprijinul permanent al consi
liilor de conducere din gospodă
riile colective, al președinților și 
organizațiilor de bază.

Consiliul agricol regional caută să 
cunoască tot mai bine activitatea 
și realizările specialiștilor. După un 
an de la reorganizarea conducerii 1 
agriculturii, putem spune că spe- j 
cialiștii din regiunea Banat au fost | 
antrenați în rezolvarea multor pro
bleme ale producției agricole, însu- j 
șindu-și un stil nou de muncă, care 
garantează conducerea operativă și 
competentă a tuturor sectoarelor 
de activitate.

Imagini din țările socialiste

Zilnic tute de moscoviți se mută în locuințe noi. Iată un aspect al cartierului 37 ce se înalță în partea de sud- 
vest a capitalei Uniunii Sovietice.

La centrul dc informații telefonice din Praga (fotografia din dreap
ta) cetățenii primesc răspuns Ia diferite întrebări privind spectacolele, 
competițiile sportive și alte informații utile.

A început recoltatul pe plantațiile de cafea în fermele de stat din 
R. D. Vietnam (fotografia din stînga).
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Un factor pozitiv Ședința Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare

in lupta popoarelor pentru pace

Alte state anunță 

că vor adera la Tratat

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Moscova s-a anunțat 
oficia] că semnarea Tratatului pri
vitor la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă va avea loc la 5 
august la Moscova.

De asemenea, s-a anunțat că Dean 
Rusk, secretar de stat al S.U.A., a 
acceptat invitația de a petrece cîte- 
va zile în Uniunea Sovietică după 
semnarea Tratatului, în calitate de 
oaspete al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko.

Declarațiile tăcute de A. Harriman
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

La 31 iulie, la Clubul național al 
presei a avut loc o întîlnire a lui 
A. Harriman, secretar de stat ad
junct al S.U.A., care a condus dele
gația americană la tratativele de la 
Moscova în problema interzicerii 
experiențelor cu arma nucleară.

Referindu-se la Tratatul parafat la 
Moscova A. Harriman a declarat :

„Acesta este un tratat bun. Fieca
re paragraf al său este precis și 
clar“. Acesta este un prim pas spre 
evitarea unui război termonuclear, 
precum și pe calea spre instituirea 
controlului asupra înarmărilor nu
cleare.

Răspunzînd la întrebarea despre 
urmările pozitive ale 
Harriman a spus că 
deschide posibilități

Tratatului, A. 
„acest Tratat 
foarte bune

pentru toată lumea. El va pune ca
păt contaminării radioactive a atmo
sferei. Popoarele lumii, inclusiv po
porul american, nu doresc continua
rea experiențelor nucleare“.

A. Harriman a citat o declarație 
a Federației oamenilor de știință a- 
mericani, în care se spune de-a 
dreptul că „un refuz al Senatului de 
a ratifica Tratatul ar fi o catastro
fă națională“. El și-a exprimat con
vingerea că Tratatul va fi respectat 
deoarece corespunde intereselor tu
turor semnatarilor lui.

Referindu-se la posibilitatea în
cheierii unui pact de neagresiune în
tre țările membre ale N.A.T.O. și 
cele ale Tratatului de la Varșovia, 
propus de Uniunea Sovietică, Harri
man a declarat că aceasta este o 
„sarcină grea“ dar că ea va constitui 
următorul pas în tratativele viitoare.

OSLO 1 (Agerpres). — La 1 au
gust, guvernul Norvegiei a examinat 
Tratatul cu privire Ia interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă, para
fat la Moscova. Guvernul a hotărît 
ca Norvegia să adere la tratat după 
ce va fi aprobat de Storting.

KABUL 1 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă, Muham
med Yousuf, primul ministru al Af
ganistanului, a declarat că Afganis
tanul este gata să semneze Tratatul 
încheiat la Moscova între cele trei 
mari puteri, U.R.S.S., S.U.A. și 
glia, cu privire la interzicerea 
țială a experiențelor cu arma 
cleară.

Acest tratat, a spus primul
nistru al Afganistanului, ne -arată 
căile de rezolvare a altor probleme 
litigioase 
puteri.

GENEVA 1 (Agerpres). — Ședința 
din 1 august a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare a fost des
chisă de șeful delegației etiopiene, M. 
Imrou, care, subliniind importanța 
deosebită a Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară, a arătat că 
semnarea lui va contribui fără în
doială la crearea unei atmosfere fa
vorabile în activitatea Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare.

Reprezentantul Nigeriei, Obi, a 
exprimat speranța că după acest 
prim pas vor urma, desigur, alții. 
El a salutat 
pactului de 
N.A.T.O. și 
Tratatul de 
ideea „înghețării1 
tare.

Aderarea tuturor țărilor din lume 
la Tratatul de Ia Moscova, a arătat 
în cuvîntarea sa Karlo Lukanov, șe-

totodată ideea încheierii 
neagresiune între țările 
statele participante la 

la Varșovia, precum și 
creditelor mili-

ful delegației bulgare, ar crea o bază 
trainică pentru obținerea unui acord 
în alte probleme, în primul rînd în 
problema dezarmării generale și to
tale.

Josue de Castro, reprezentantul 
Braziliei, a arătat că guvernul țării 
sale salută Tratatul de la Moscova 
și este gata să-1 semneze. El și-a 
exprimat speranța că într-un viitor 
apropiat va fi încheiat un acord cu 
privire Ia interzicerea totală a ex
periențelor nucleare și că Comitetul 
celor 18 va obține un progres în 
elaborarea Tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

Von Platen (Suedia), care a pre
zidat ședința, a anunțat că avînd în 
vedere apropiata semnare a Trata
tului privitor la interzicerea expe
riențelor nucleare și întîlnirea dintre 
miniștrii afacerilor externe, Comite
tul celor 18 state se va întruni în 
următoarea ședință la 12 august.

ROMA 1 (Agerpres).
In continuarea tur

neului pe care îl între
prinde în Italia, colec
tivul Teatrului de Ope
ră și Balet din București 
a prezentat în seara zi
lei de 31 iulie spectaco
lul „Lacul lebedelor" pe 
scena Teatrului de vară 
„Giardini Reali" din 
Torino, în fața unui nu
meros public. Soliștii 
spectacolului au fost 1 ri
nei Liciu, Gabriel Po
pescu, Alecu Marin, l- 
leana Iliescu, Cristina 
Hamel-Zirra. Spectacolul 
s-a bucurat de un deose
bit succes. Publicul a 
aplaudat la scena des-

chisă pe soliști și ansam
blul, ovaționînd inter- 
pretarea artiștilor romîni. 
La sfirșitul spectacolu
lui, artiștii au fost 'felici
tați de personalități ale 
orașului.

Unul din cele mal 
răspîndite ziare, „La 
„Stampa“, relevă că ba
letul romîn merită toate 
laudele pentru spectaco
lul de bună calitate pre
zentat la Torino.

Ziarul „Gazzetta del 
Popolo“ scrie : „Teatrul 
de Operă și Balet din 
București a oferit o fru
moasă versiune a bale
tului „Lacul lebedelor"

într-o interpretate 
fectă. Spectacolul, in în
tregul său, este unul 
dintre cele nun încântă
toare din ultimii ani" 
In continuare, același 
ziar arată că baletul ro
mîn a dat o lecț., de 
dăruire a, tistică și de 
înalt nivel profesional. 
Ziarul relevă perfecta 
coeziune a corpului de 
balet, armonia mișcări
lor ansamblului, înțele
gerea admirabilă cu care 
regizorul coregraf a pre
gătit această versiune: a 
baletului, înaltele ’cali
tăți și corectitudinea sti
listică a soliștilor.

Noi luări de poziție
VIENA 1 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat corespondentului a- 
genției TASS, ministrul afacerilor 
externe al Austriei, B. Kreisky, a de
clarat : „Sînt convins că majoritatea 
covîrșitoare a oamenilor din toate 
țările civilizate va răsufla ușurată 
în urma realizării acordului cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare. Aceasta înseamnă că gu
vernele celor trei mari puteri au 
procedat în conformitate cu dorin
țele majorității omenirii.

Ca ministru al unei țări neutre, 
țin să subliniez că cea mai bună ga
ranție a neutralității este pacea, iar 
acordul realizat este pus în slujba 
păcii și, prin urmare, corespunde în
tru totul intereselor țării noastre. 
După părerea mea, acest tratat re
prezintă cel mai important eveni
ment politic de la semnarea Trata
tului de Stat cu privire la Austria 
în 1955. Este o manifestare a înțele
gerii între marile puteri, un început 
bun. Salut acest tratat“. •

ANKARA 1 (Agerpres). — Pa
rafarea Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă a produs în în
treaga lume o impresie favorabilă, 
a declarat ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, Feridun Cemal Er
kin, într-un interviu acordat ziaru
lui „Ulus“. Erkin a arătat că Turcia 
„dorește sincer ca după acest prim 
pas să fie discutată problema in
terzicerii experiențelor subterane cu 
arma nucleară și celelalte probleme 
ale dezarmării“.

★
ATENA 1 (Agerpres). — Influen

tul ziar burghez din Grecia „Elef- 
theria“ subliniază marea importan
ță a realizării unei înțelegeri în pro-

blema interzicerii experiențelor nu
cleare.

Acesta este un pas înainte în re
zolvarea unei probleme 
dezarmarea, scrie ziarul, 
mul pas important spre 
reducerii înarmărilor și 
tării problemelor nerezolvate dintre 
puterile occidentale și Uniunea So
vietică. După părerea noastră, ara
tă ziarul, în prezent a devenit po
sibilă realizarea unui acord în trei 
probleme : cu privire Ia un pact de 
neagresiune între țările N.A.T.O. și 
statele Tratatului de la Varșovia, 
cu privire la preîntîmpinarea răs- 
pîndirii armei atomice și cu privire 
la măsurile de preîntîmpinare a 
unui atac prin surprindere.

VIENA 1 (Agerpres). — G. Solig- 
man, director general adjunct al A- 
genției internaționale pentru ener
gia atomică, a declarat coresponden
tului TASS : Consider actualul a- 
cord drept un progres însemnat. A- 
cesta se va răsfrînge și se răsfrînge 
de pe acum asupra lucrărilor agen
ției noastre. în afară de speranța în 
rezolvarea cu succes a problemelor 
politice, încetarea experiențelor nu
cleare contribuie la economisirea u- 
nor mijloace însemnate, întrucît ex
periențele nucleare costă foarte 
scump. Se va purifica aerul. Copiii 
nu vor mai muri de leucemie. Mij
loacele economisite și forțele științi
fice vor putea fi îndreptate cu mai 
mare eficacitate intr-o măsură din 
ce în ce mai însemnată spre folosi
rea în scopuri pașnice a energiei a- 
tomice.

Dr. Milles, șeful secției reactoare 
nucleare a Agenției internaționale 
pentru energia atomică, a declarat : 
înțelegerea realizată va avea o mare 

importanță pentru 
diferite ramuri ale 
științei. Astfel, 
după părerea mea, 
biologii vor putea 
acorda o mai mare 
atenție «unor pro
bleme ca influen
ța radiațiilor asu
pra organismelor 
vii. Medicii vor 
putea să desfășoa
re cercetări și mai 
ample, deoarece li 
se va pune la dis
poziție o cantitate 
mai mare de ma
teriale fisionabile, 
în legătură cu a- 
ceasta, un mare 
interes reprezintă 
lucrările în dome
niul agriculturii, 
îndeosebi iradie
rea în scopul dis
trugerii dăunăto
rilor culturilor ce
realiere.

cum este 
Este pri- 
realizarea 
reglemen-

Participanți la 
„marșul păcii“ 
demonstrează pe 
străzile orașului 
Osaka (Japonia).

Dezbateri în parlamentul grec 
noii legi electorale

ritar. Totodată, el s-a pronunțat în 
favoarea participării soldaților la 
vot. Deputatul Mitsotakis (Uniunea 
de centru) a subliniat că, în condi
țiile politice actuale din Grecia, sis
temul electoral cel mai potrivit este 
sistemul proporțional simplu, care 
ar permite exprimarea justă a voin
ței poporului. El a precizat că 
proiectul de lege depus de gu
vern, care prevede sistemul pro
porțional întărit, nu permite libera 
exprimare a voinței poporului. Uni
unea de centru — a spus Mitsotakis 
— va vota numai în favoarea unui 
sistem proporțional simplu. Dezba
terile continuă.

asupra proiectului
ATENA 1. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Miercuri seara 
parlamentul grec a început dezba
terile asupra proiectului noii legi 
electorale, care prevede aplicarea 
sistemului proporțional întărit (prin 
care se acordă automat un plus 
voturi partidului care a obținut un 
anumit procent de voturi) în 
legerile legislative din acest 
După cum s-a mai anunțat, data 
alegerilor a fost fixată pentru 3 
noiembrie a. c. Deputatul Rallis 
(E.R.E.) a declarat că E.R.E acceptă 
sistemul proporțional întărit în ale
gerile actuale, dar insistă ca pentru 
viitor să fie stabilit ca sistem 
electoral permanent sistemul majo-

de

a-
an.

An-
par-

nu-

mi-

existente între marile

(Agerpres). — La 31 iu-HAGA 1
lie, Van Marijnen, primul ministru 
al Olandei, a prezentat parlamen
tului noul guvern al Olandei și a 
făcut o declarație guvernamentală.

„Guvernul Olandei, a declarat 
Van Marijnen, acordă o mare im
portanță Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară, parafat la Moscova“.

Acțiuni revendicative în Franța 
și Anglia

PARIS 1 (Agerpres). — La chema
rea Confederației Generale a Muncii 
și a Confederației franceze a munci
torilor creștini, funcționarii de la 
băncile din Franța au declarat 
miercuri o grevă de 24 de ore. Func
ționarii revendică majorarea salarii
lor și reducerea săptămînii de lucru. 
Greva funcționarilor bancari s-a ca
racterizat printr-o unitate totală de 
acțiune.

Portul 
în urma 
cherilor,
protest împotriva refuzului arma
torilor de a satisface revendică
rile muncitorilor din port 
vind mărirea salariilor. Societăți
le de navigație au fost silite să a-

Marsilia este paralizat 
grevei marinarilor și do- 
declarată în semn de

pri-

Alegerea noului președinte al Argentinei
BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 

La 1 august, Arturo Illia, a fost ales 
președinte al Argentinei. Din cei 476 
de electori, 270 au votat pentru Illia, 
86 pentru Oscar Alende, 74 pentru 
generalul Pedro Aramburu și 31 
pentru alți candidați. Carlos Perette 
a fost ales, cu 267 de voturi, vice
președinte al Argentinei. Președin
tele și vicepreședintele își vor pre
lua funcțiile la 12 octombrie, pe un 
termen de 6 ani.

După cum se știe, Illia, ca și Pe
rette, au candidat din partea parti
dului Uniunea civică radicală a po
porului și au obținut cel mai mare 
număr de voturi și de electori la 
alegerile de la 7 iulie.

într-o declarație făcută după a- 
nunțarea rezultatului votului, Artu
ro Illia și-a exprimat speranța că 
alegerea sa în funcția de președinte 
va marca „o etapă nouă" în viața 
politică a Argentinei. El a anunțat 
că are în vedere posibilitatea inclu
derii în viitorul său 
oameni politici din

★

mîne toate cursele de pasageri. In 
portul Nisa, marinarii au hotărît să 
declare o grevă de 
solidaritate cu 
lupta tovarășilor 
lor din Marsilia.

LONDRA 1 (A- 
gerpres). — Peste 
2 000 de construc
tori din Londra 
au organizat o de
monstrație pe stră
zile capitalei
Angliei în spriji
nul revendicărilor 
lor privind majo
rarea salariilor și 
reducerea săptă- 
mînii de lucru. 
Constructorii au 
organizat această 
nouă acțiune în 
legătură cu re
luarea tratativelor 
între reprezentan
ții sindicatelor și 
patroni.

guvern și a unor 
alte partide.

1 (Agei'pres). —

în gara pari
ziană Saint La- 
zaire. în ziua 
grevei de protest 
împotriva p 
iectului de 1< 
antigrevist.

BUENOS AIRES
La 31 iulie, printr-un decret al pu
terii executive argentinene, a fost 
pus în libertate fostul președinte al 
Argentinei, Arturo Frondizi, răstur
nat prin lovitura de stat de la 
martie 1962, relatează A.F.P.

Apartheidul condamnat in dezbaterile 
Consiliului de Securitate

In 
de

YORK 1 (Agerpres). — 
din după-amiaza zilei 

Consiliul de Securitate a tre- 
discutarea problemei politi-

NEW 
ședința 
31 iulie 
eut la
cii de apartheid, dusă de guvernul 
Republicii Sud-Africane. Consiliului 
i s-au prezentat spre examinare o 
scrisoare din partea a 32 de state a- 
fricane care au cerut discutarea a- 
cestei probleme, precum și un nou 
raport al Comitetului special în pro
blema politicii de apartheid.

La lucrările consiliului participă 
fără drept de vot miniștrii afaceri
lor externe ai statelor Tunisia, Sier
ra Leone, Liberia și Republicii Mal- 
gașe, cărora participanții la confe
rința de la Addis Abeba a șefilor 
de state africane independente le-au 
încredințat sarcina de a expune și 
apăra punctul de 
state.

Guvernul rasist 
Africane, care a
tărîrile precedente ale Adunării Ge
nerale a O.N.U. și ale Consiliului de

vedere al acestor

al Republicii Sud- 
ignorat toate ho-

WASHINGTON. Departamentul de 
Stat al S.U.A. a anunțat că recunoaște 
junta militară din Ecuador, relatează 
U.P.I. După cum se știe, junta mili
tară formată din 4 persoane, care 
conduce în prezent Ecuadorul, a răs
turnat la 11 iulie pe președintele 
Carlos Arosemena și a instaurat în 
țară un regim de teroare și de per
secuții împotriva elementelor demo
crate.

LONDRA. După suspendarea la 31 
iulie a tratativelor pentru independen
ța insulei Malta, agenția France 
Presse anunță că Duncan Sandys, mi
nistrul britanic al coloniilor, a făcut 
cunoscut la 1 august în Camera Co
munelor că Marea Britanie a hotărît 
să acorde independență insulei Malta 
cel mai tîrziu la 31 mai 1964. Pe de 
altă parte Sandys a declarat că în le
gătură cu organizarea unui referen
dum „a fost imposibil să se ajungă la 
un acord“ cu reprezentanții partidelor 
politice din Malta.

CARACAS. In diferite orașe ale Ve- 
nezuelei s-au semnalat în ultimul timp 
noi acțiuni ale patrioților împotriva 
regimului de teroare al lui Betancourt. 
Un grup de tineri au demonstrat pe 
străzile orașului Barcelona, situat pe 
coasta de est a țării, împărțind ma
nifeste ale Frontului de eliberare na
țională. Acțiuni ale membrilor Fron
tului de eliberare națională s-au sem
nalat, de asemenea, și in localitățile 
Punto Fijo, Coro, Cumana.

29

aceasta 
Organi- 
refuzat 
pentru

rnsiliul de Securitate.
Karefa-
externe

'âvîntul, John

Securitate în problema apartheidu
lui, a dat dovadă și de data 
de un dispreț total față de 
zația Națiunilor Unite. El a 
să-și trimită reprezentantul
a participa la discutarea acestei pro
bleme în

Luînd
Smart, ministrul afacerilor
al statului Sierra Leone, a condam
nat politica de apartheid a guver
nului R.S.A., subliniind consecințele 
grave ale acestei politici. El a ară
tat că situația explozivă din Africa 
de Sud periclitează pacea și secu
ritatea întregului continent și că 
numai măsuri urgente și hotărîte 
din partea Consiliului de Securitate 
pot preîntîmpina această explozie.

La ședință a luat cuvîntul, de a- 
semenea, Mongi Slim, secretarul de 
stat pentru afacerile externe al Tu
nisiei, care a subliniat, la rîndul 
său, necesitatea unor măsuri hotă
rîte din partea Consiliului de 
Securitate.

PARIS. într-un comunicat oficial 
dat publicității de comandamentul 
N.A.T.O. se anunță că generalul vest- 
german Adolf von Kielmansegg îl va 
înlocui cu începere de la 1 septem
brie 1963 pe generalul Speidel în 
funcția de comandant al forțelor te
restre ale N.A.T.O. în zona Europei 
Centrale. Fostul general hitlerist Spei
del va deține în viitor postul de „con
silier special“ al guvernului vest-ger- 
man în problemele militare.

RABAT. Ministerul Afacerilor Inter
ne al Marocului a comunicat rezulta
tele alegerilor în Consiliile comunale 
și municipale care au avut loc la 28 
iulie. Din numărul total de 11 165 
mandate, partidul „Frontul pentru a- 
părarea instituțiilor constituționale“, 
care sprijină guvernul, a obținut 9 479 
mandate (85 la sută din totalul votu
rilor), partidul de opoziție Istiqlal 720 
mandate. Uniunea națională a forțelor 
populare 131 mandate.

BONN. Parchetul federal al Germa
niei occidentale a dat publicității la 
Karlsruhe un comunicat prin care a- 
nunță că „nu consideră că este ca
zul“ să ancheteze acuzațiile formula

CONFERINȚA MINIȘTRILOR DE FINANȚE Al STATELOR AFRICANE
*

cel mai tîrziu la 1 iulie 1965 Con
ferința miniștrilor de finanțe — la 
care sînt reprezentate toate statele 
Africii cu excepția Republicii Sud- 
Africane — a fost deschisă de șeful 
statului sudanez, mareșalul Ibrahim 
Abbud. El a subliniat că Banca in
ternațională africană proiectată 
„reprezintă o expresie a colaboră
rii și solidarității popoarelor afri
cane“.

CHARTUM 1 (Agerpres). — In 
capitala Sudanului la 31 iulie s-a 
deschis conferința miniștrilor de fi
nanțe ai statelor africane, convoca
tă pentru discutarea creării 
Bănci africane 
ordinea de zi 
rează stabilirea
bănci și alegerea unui conducător 
provizoriu al acestui organism, care 
urmează să-și înceapă activitatea

unei 
de dezvoltare. Pe 
a conferinței figu- 

sediului viitoarei

Mercenarii fui Chombe așteaptă 

ordine

ELISABETHVILLE 1 (Agerpres). 
— Agenția U.P.I. transmite că mai 
mult de 1100 de membri ai armatei 
katangheze s-au predat pînă acum 
în urma anunțului guvernului cen
tral «ă le va acorda o amnistie.

în luna ianuarie 1962, armata se
cesionistului Moise Chombe număra 
circa 20 000 de oameni. Dintre 
aceștia au fost capturați și s-au pre
dat trupelor O.N.U. doar 4 800 de 
soldați. Restul armatei de mercenari 
de circa 15 000 de 
să se ascundă în 
Angola unde stau 
nor noi ordine de 
paratiștilor katanghezi Chombe, care 
acum se află în Spania la... trata
ment.

După cum relatează ziarul „l’Hu- 
manité“ într-o corespondență din 
Barcelona, Chombe nu-și ascunde 
intenția de a se deda din nou la in
trigi politice în Katanga.

citată de ziarul 
arată

în jurul unui anume Pe
ter Rachman, decedat în 
noiembrie anul trecut și 
a cărui moștenire, cunos
cută sub denumirea de 
„Rachman Empire“ (im
periul Rachman), este 
evaluată la multe mili
oane de lire sterline.

pre- 
fiind 

nevo- 
legii

oameni continuă 
Katanga sau în 

în așteptarea u- 
la căpetenia se

Noi crime nie autorităților 
de la Bagdad

BAGDAD 1 (Agerpres). — Agenția 
Reuter relatează, citind un comuni
cat al postului de radio Bagdad, că 
19 militari și doi civili condamnați 
la moarte, sub pretextul participării 
lor la încercarea de a se organiza o 
lovitură de stat în Irak Ia 3 iulie, au 
fost executați în capitala Irakului.

te împotiiva fostului procuror federal 
al R.F.G., Wolfgang Fraenkel, care 
este învinuit de crime de război. 
Fraenkel a fost silit să demisioneze 
din această funcție în urma proteste
lor opiniei publice germane și din alte 
țări.

SAN JOSE. Potrivit datelor Consi
liului interomerican pentru probleme
le economice și sociale, în America 
Latină există o lipsă acută de perso
nal medical : in țările latino-ameri- 
cane, la 10 000 
medici și două

CARACI. Pe 
a fost arestată 
cetățeană engleză, și americanul John 
Robert Kipling, la care au fost găsite 
30 kg de aur nedeclarat. Cei doi con
trabandiști, care veneau de la Paris, 
urmau să predea aurul la Caraci unui 
cetățean cu care nu au reușit să se 
întîlnească. Din informațiile furni
zate de poliția din Caraci rezultă că 
Müller și Kipling fac parte dintr-o 
bandă internațională care 
cu traficul de aur.

re locuitori revin 5 
surori medicale. 
aeroportul din Caraci
Patricia Ana Müller,

KAMPALA. Uganda a
Carta Organizației unității

se ocupă

ratificat 
africane,

ln ultima vreme, 
presa engleză problema 
chiriilor, care sînt o 
grea povară pentru cei 
cu venituri modeste, o- 
cupă un loc important. 
Ziarele semnalează con
tinua lor creștere. O sta
tistică,
„Daily Worker", 
că în 1952, proprietarii 
încasau drept chirie 517 
milioane de lire sterline. 
In 1956, un an înaintea 
adoptării legii chiriilor, 
suma s-a ridicat la 763 
milioane de lire sterline, 
crescînd anul trecut la 
1 276 de milioane. La a- 
ceastă situație contri
buie faptul că în Anglia 
se construiește pufin.

Dificultățile pe care le 
întîmpină chiriașii sînt 
sporite de specula ce se 
face sub cele mai diferite 
forme de către proprie
tari și diverși interme
diari.

în legătură cu aceasta 
este semnificativ un 
scandal recent relatat în 
presă. După cum in
formează ziarul „Die 
Welt", el se desfășoară

Note

măsură 
chirii 

pre
să e- 

a- 
în-

Potrivit ziarului „Die 
Welt", Rachman cumpă
ra imobile (anul trecut 
numărul imobilelot pro
prietatea sa ajunsese la 
peste 100) în slums-urile 
Londrei, pe care le în
chiria mai ales emigran- 
iilor din fostele indii de 
vest, la preturi extrem 
de mari. „In unele din 
aceste case el înghesuia 
pînă la șapte persoane 
într-o singură cameră, 
încasînd pentru fiecare 
metru pătrat cit pentru 
o cameră întreagă... Ast
fel, de pe urma unei sin
gure case, Rachman în
casa anual peste 10 000

de lire sterline 
cizează „Die Welt".

Rachman cumpăra ca
sele, de obicei, la 
furi mici. Acestea 
locuite de oameni 
iași, erau supuse
chiriei care protejează 
într-o oarecare 
pe locatarii cu 
mici. Recurgînd la 
siuni, el izbutea
vacueze locatari din 
ceasta categorie șl 
chiria locuințele elibera
te la preturi ridicate, 
scojindu-le astfel de sub 
controlul legii.

„Cei ce se opuneau e- 
rau bâtuti șl aruncați în 
stradă — precizează „Die 
Well. In acest scop 
Rachman întreținea ban
de de gangsteri care au 
instituit un adevărat 
gim de teroare".

Banii slorși asttet 
sudoarea oamenilor
voiași, Rachman îi chel
tuia, potrivit cuvintelor 
ziarului vest-german, „pe 
bijuterii, blănuri scumpe, 
automobile".

re

din
ne-

A. SOCEC

adoptată la conferința șefilor statelor 
și guvernelor africane, care a avut loc 
în luna mai la Addis Abeba.

GEORGETOWN. Guvernul Guya- 
nei Britanice a cerut din nou guver
nului englez să permită Comitetului 
special O.N.U. pentru aplicarea De
clarației cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale, să trimită în Guyana Britanică 
un subcomitet al său pentru a cerceta 
situația politică din țară. După cum 
se știe, în luna iulie Comitetul special 
al O.N.U. a însărcinat un grup for
mat din cinci persoane să plece în 
Guyana Britanică. Guvernul englez 
însă nu a permis acestui grup să vi
ziteze Guyana Britanică.

LONDRA. Ziarul „Daily Worker" 
a adresat un apel tuturor organiza
țiilor și cetățenilor să protesteze îm
potriva arestării în R.S.A., a liderului 
Congresului național african Walter 
Sisulu și altor luptători împotriva po
liticii de apartheid, Ziarul subliniază 
că guvernul rasist Verwoerd pregă-
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Perth 
parti- 
acest 
pozi-

tește asasinarea lui Sisulu și a tovară
șilor săi de luptă.

BERLIN. Consiliul de Stat al 
R.D.G., în conformitate cu legea elec
torală adoptată la 31 iulie de Camera 
Populară, a hotărît să organizeze ale
gerile pentru Camera Populară și or
ganele locale la 20 octombrie 1963.

CANBERRA. în localitatea 
s-a încheiat conferința anuală a 
dului laburist din Australia. Cu 
prilej a fost confirmată din nou
ția acestui partid în problemele in
ternaționale și în special propunerile 
formulate mai de mult cu privire la 
transformarea emisferei sudice într-o 
zonă denuclearizată. Partidul laburist 
australian a cerut, de asemenea, retra
gerea trupelor australiene de la bazele 
strategice britanice din Malaya.

VIENA. în Tirol, nu departe de o- 
rașul Innsbruck, a luat sfîrșit construc
ția celui mai înalt viaduct din Euro
pa care trece peste o vale muntoasă. - 
El are o înălțime de 190 metri și este 
în lungime de 657 metri. Lățimea de 
22 de metri a viaductului permite cir
culația neîntreruptă a automobilelor 
în ambele sensuri.
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