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Cursurile de vară pentru pregătirea Arâturi pe suprafețe 
mari

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— în regiunea Dobrogea s-a termi
nat treierișul. în prezent în toate 
unitățile agricole socialiste se lu
crează intens la arături. Pînă acum 
au fost arate 120 000 hectare. Cele 
mai mari suprafețe au fost arate în 
gospodăriile agricole de stat și co
lective din raioanele Tulcea, Negru 
Vodă, Hîrșova.

★
După terminarea recoltatului, în 

unitățile agricole socialiste din re
giunea Banat se lucrează intens la 
executarea celorlalte lucrări agricole 
de vară. S-au făcut pînă acum ară
turi adînci de vară pe o suprafață de 
peste 130 000 ha. în raioanele Sînni- 
colau' Mare și Lugoj mecanizatorii 
din G.A.S. și S.M.T. au arat pînă în 
seara zilei de 2 august peste 60 la 
sută din terenurile prevăzute.

Paralel cu aceasta, G.A.S. și G.A.C. 
din regiune au semănat diferite cul
turi furajere pe circa 30 000 ha.

★
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). 

Mecanizatorii de la gospodăria de 
stat Pogoanele, raionul Buzău, 
terminat arăturile de vară pe
treaga suprafață de 1 730 ha, de pe 
care s-a strîns recolta de păioase. A- 
cest succes a fost obținut datorită 
măsurilor luate pentru eliberarea 
din timp a terenurilor de paie și or
ganizarea schimbului II pe un nu
măr însemnat de tractoare.

Suprafețe însemnate de teren au 
fost arate și în G.A.S. Drăgănești — 
726 ha, Stîlpu — 967 ha, Dulbanu, 
Țintești etc. Pe întreg trustul Gos
tat Ploiești s-au făcut arături de 
vară pe 14 400 ha, ceea ce reprezin
tă aproape 70 la sută din suprafața 
planificată, și s-au însămînțat cu 
porumb în cultură dublă 2340 ha.

Declarația guvernului
Republicii Populare Romîne

Pentru extinderea experienței înaintate 
in creșterea productivității muncii 

avut loc la Baia Mare o 
privind generalizarea ex-

Vineri a 
consfătuire t___  „
perienței înaintate în sporirea produc
tivității muncii.

La schimbul de experiență au pre
zentat referate Consiliul regional al 
sindicatelor Maramureș, Uzinele me
canice de mașini și utilaj minier „Baia 
Mare”, întreprinderea forestieră „Si- 
ghet“, Exploatarea minieră „Baia

Sprie“ ș.a. A fost scoasă în evidență 
contribuția tot mai importantă adusă 
de muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din industria regiunii la creșterea pro
ductivității muncii. In primul semestru 
al anului ei au făcut aproape 500 pro
puneri de măsuri tehnico-organizato- 
rice din care mai mult de jumătate 
s-au aplicat în procesul de producție.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne își exprimă satisfacția cu pri
lejul realizării acordului între 
U.R.S.S., S.U.A. și Marea Britanie 
privitor la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne apreciază acest acord ca o ex
presie a politicii de coexistență paș
nică între state cu sisteme sociale 
diferite, ca o dovadă a faptului că 
problemele internaționale litigioase 
pot fi rezolvate pe calea tratative
lor.

Deși acordul nu privește experi
ențele subterane, el corespunde ce
rințelor exprimate cu insistență 
timp de ani de zile de opinia publică 
mondială de a se interzice experi
ențele nucleare care, prin radiațiile 
lor, reprezintă un pericol pentru 
populația întregului glob pămîntesc. 
în același timp, guvernul Republicii 
Populare Romîne își exprimă spe
ranța că încheierea acordului va 
crea condiții favorabile și pentru 
interzicerea experiențelor subterane.

Desigur, acordul încheiat, repre- 
zentînd un pas înainte în direcția 
destinderii internaționale, nu rezol
vă problemele majore ale luptei

menite să preîntîmpine primejdia 
pe care o creează pentru pacea lu
mii goana înarmărilor și stocarea 
armelor atomice și cu hidrogen. 
Conștiente de pericolul grav pa 
care l-ar reprezenta un război ter
monuclear pentru destinele omeni-i 
rii, statele socialiste, alte state iu
bitoare de pace, popoarele lumii 
militează cu perseverență pentru 
încetarea cursei înarmărilor, crea
rea de zone denuclearizate în dife
rite părți ale lumii, interzicerea 
și distrugerea armelor atomice 
și cu hidrogen, dezarmarea ge
nerală și totală. Prin activita
tea sa în O.N.U. și în alte orga
nisme internaționale, prin întreaga 
sa politică externă, guvernul Repu
blicii Populare Romîne, alături de 
guvernele celorlalte țări socialiste, 
și-a adus și își va aduce și pe viitor 
întreaga sa contribuție la rezolva
rea acestor probleme vitale pentrU 
cauza păcii.

Guvernul Republicii Populare Ro
mine se declară gata să devină par*  
te la Tratatul privitor la interzice
rea experiențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

în multe regiuni ale țării au în
ceput cursuri de 15 zile pentru pro
pagandiștii de la sate și propagan
diștii noi de la orașe. Este una din 

ăsurile importante pentru pregă
tirea noului an școlar în învățămîn- 
tul de partid, ținînd seama că nive
lul de cunoștințe al propagandiști
lor, priceperea lor metodică au un 
rol hotărîtor în asigurarea unui în- 
vățămînt de calitate, bogat în con
ținut și interesant. Comitetele re
gionale de partid sînt chemate să 
acorde o atenție deosebită organi
zării și conducerii acestor cursuri, 
încît ele să constituie un ajutor 
substanțial pentru propagandiști.

în centrul cursurilor se află stu
dierea problemelor politi
cii partidului nostru în e- 
tapa actuală a desăvîrșirii 
construcției socialiste — 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție și procesul de con
solidare a relațiilor de 
producție socialiste, rolul 
economic al statului socia
list, formarea și dezvolta
rea conștiinței socialiste, educarea 
oamenilor muncii în spiritul patrio
tismului socialist și al internaționa
lismului proletar ; de asemenea, 
probleme referitoare la situația in
ternațională, apărarea păcii, ca sar
cină centrală a partidelor comunis
te, dezvoltarea sistemului mondial 
socialist, „integrarea“ capitalistă și 
adîncirea contradicțiilor imperia
liste etc.

în același timp comitetele regio
nale de partid au prevăzut în pro
gramul cursurilor lecții diferite pen
tru propagandiștii de la orașe și de 
la sate, axate pe sarcinile economi
ce puse de partid pentru domeniul 
respectiv de activitate — îndeplini
rea planului la toți indicii, creșterea 
producției și productivității muncii, 
introducerea tehnicii noi, mecani
zarea lucrărilor, îmbunătățirea ca
lității produselor, folosirea eficientă 
a investițiilor, darea în exploatare 
la timp a construcțiilor, realizarea 
de economii de materii prime și 
materiale etc. Este bună metoda 
folosită de Comitetul regional Ga
lați de a însoți asemenea lecții de 
vizite în întreprinderi, gospodării 
de stat sau gospodării colective 
fruntașe. Aceasta contribuie la rea
lizarea unei mai strînse legături a 
învățămîntului de viață, de sarci
nile actuale.

Important este ca lecțiile să fie ți
nute de secretari și membri ai bi
rourilor comitetelor regionale de 
partid, ai comitetelor orășenești și 
raionale, activiști de răspundere din 
aparatul de stat și din economie, 
oameni cu o bună pregătire politi- 
co-ideologică și care cunosc bine 
problemele practice ale construcției 
socialiste, nevoile muncii de partid 
din regiune. Lecțiile „Dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a produc
ției agricole“ și „Sarcinile actuale 
privind consolidarea G.A.C. Organi
zarea și retribuirea muncii în gospo
dăriile colective", ținute în fața pro
pagandiștilor din regiunea Bucu
rești de tov. Vasile Vedeanu, secre

tar al comitetului regional de 
partid, și respectiv de ing. Ion To
ma, vicepreședinte al Consiliului a- 
gricol regional, au fost ascultate cu 
interes, deoarece lectorii au înfăți
șat pe baza unei documentări boga
te problemele de care depinde bu
nul mers al muncii în unitățile agri
cole socialiste din regiune.

Programul cursului de vară des
chis zilele acestea la Timișoara pen
tru 750 de propagandiști reflectă a- 
ceeași grijă pentru atragerea Ia pre
gătirea lecțiilor a cadrelor celor mai 
competente Astfel, în fața propa
gandiștilor vor vorbi primul secre
tar și secretari ai comitetului regio
nal, despre sarcinile actuale ale or

ganizațiilor de partid din 
regiune și probleme ale 
vieții interne de partid. 
S-au prevăzut de asemenea 
o expunere a prof. Rogo- 
jan, prorectorul Institutu
lui politehnic Timișoara, 
despre „Cibernetică și pro
ducție“ etc. Aci au fost 
invitați să țină expuneri în

fața propagandiștilor și cadre din u- 
nități economice fruntașe, care să 
le facă cunoscută experiența îna
intată a acestora. Astfel, tov. Pavel 
Gaida, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea „Elec
tromotor“ din Timișoara, va pre
zenta aspecte din activitatea comi
tetului de partid pentru stimularea 
mișcării de inovații, iar tov. Viorel 
Uibaru, președintele gospodăriei co
lective din Lenauheim, experiența 
acestei gospodării privind retribu
ția suplimentară a muncii.

Propagandiștii pot învăța mult 
din schimburile de experiență care 
se organizează între ei în cadrul a- 
cestor cursuri. Pentru ca acestea să 
dea rezultate este nevoie să fie 
axate pe asemenea probleme esen
țiale ca legarea tezelor teoretice de 
practica construcției socialiste, de 
sarcinile concrete ale organelor și 
organizațiilor de partid. Propagan
diștii, mai ales cei noi, au nevoie 
de îndrumări concrete asupra felu
lui cum se întocmește un plan de 
seminar și o expunere, cum să fo
losească materialele intuitive, lite
ratura beletristică, cum trebuie 
condusă o convorbire pentru ca ea 
să decurgă într-un mod viu, atrac
tiv, să stimuleze participarea tu
turor cursanților etc.

în orașul București, în centrele 
regionale și în acele centre raionale 
și orășenești unde există un număr 
mare de propagandiști, pregătirea 
acestora se va face în cursuri serale, 
după orele de muncă. Este necesar 
ca organele de partid să se ocupe 
cu aceeași grijă de aceste cursuri, 
să vegheze ca toți propagandiștii să 
poâtă participa regulat, să-i îndru
me în vederea unui studiu individu
al sistematic și perseverent.

în felul acesta vor fi create con
diții pentru desfășurarea cu succes 
a noului an școlar în învățămîntul 
de partid, care va începe în toamnă.

au
în-

Rețeaua feroviară dotată 
cu noi mijloace de transport 

în prima jumătate a acestui an 
rețeaua feroviară din țara noastră 
a fost dotată cu încă 24 locomotive 
Diesel-electrice, 1056 vagoane de 
marfă și alte utilaje. Ca urma
re a înzestrării continue cu va
goane și locomotive moderne de 
construcție romînească, a remor- 
cării trenurilor cu tonaj spo
rit, precum și a îmbunătățirii altor 
indici de exploatare, ceferiștii au 
transportat în primele 6 luni ale a- 
cestui an cu 8,7 la sută mai multe 
mărfuri decît în aceeași perioadă a 
anului trecut. Realizări importante 
au fost obținute și în sporirea tona
jului mediu al trenurilor de marfă. 
Pe o serie de linii ferate cum ar fi 
cele care pleacă din Capitală spre 
Craiova și Brașov și cele de pe sec
toarele Brașov — Teiuș și Sibiu 
— Brașov un număr tot mai mare 
de garnituri de mărfuri sînt remor
cate de locomotive Diesel-electrice, 
care au un randament de 4 ori mal 
mare decît cele obișnuite, precum și 
o viteză sporită.

Școli noi
La noul complex de locuințe Plo- 

iești-Sud se află în stadiu avansat 
construcția unei școli cu 16 săli de 
clasă. Colectiviștii din comuna Bă- 
lăceanu, raionul Rîmnicu Sărat, prin 
contribuție voluntară, folosind ma
teriale din resurse locale și partici- 
pînd cu entuziasm la munca patrio
tică, au terminat construcția unei 
noi școli cu 8 clase. Asemenea școli 
cu 8 săli de clasă se construiesc și în 
comunele Șoimari, raionul Teleajen, 
și Pîrscov, raionul Buzău. în acest 
an în satele regiunii Ploiești se con
struiesc încă 262 săli de clasă.

30 000 de tone cărbune peste plan
Minerii Trustului „Muntenia", au 

scos recent la suprafață cea de-a 
30-a mie tona de cărbune-lignit dată 
peste plan de la începutul anului. 
Acest succes a fost posibil datori
tă înzestrării minelor din acest ba
zin cu utilaje de mare productivi
tate șl ridicării Indicilor de utilizare 
a mașinilor șl instalațiilor prin a-

daptarea de noi dispozitive de t'5*  
iere, încărcare și sortare a cărbui 
nelui. Pe baza sporirii productivită-i 
ții muncii, a îmbunătățirii calității 
cărbunilor șl a reducerii prețului del 
cost s-au realizat In acest an eco^ 
nomil suplimentare în valoare de a-i 
proape 4 milioane lei.

(Agerpres)

Ritm mai intens la executarea arăturilor
PITEȘTI (coresp. 

„Scînteii“). — După 
ce aii terminat se
cerișul, colectiviștii 
din regiunea Argeș 
și-au îndreptat forțele 
spre grăbirea treieri- 
șului. Potrivit situa
ției de la 31 iulie, a- 
ceastă lucrare s-a fă
cut în proporție de 
83.5 la sută, mai avan
sate fiind raioanele 
Drăgășani, Drăgănești- 
Olt, Costești, Rm. Vîl- 
cea, Slatina. Din pă
cate însă nu se poate 
spune același lucru și 
în ce privește arătu
rile. Pînă la aceeași 
dată s-au executat a- 
rături doar pe 30 la 
sută din suprafață.

O situație mai bună 
Intîlnești în raionul

Drăgănești-Olt. La 
gospodăria colectivă 
din Călineștî s-au arat 
circa 1 000 de hectare 
din 1 600 hectare pla
nificate și s-au însă
mînțat cu culturi fu
rajere 400 ha. La fel 
de bine se prezintă 
lucrurile și în G.A.C. 
Crîngeni și Stoică- 
nești. Alături de aces
te unități găsești însă 
și gospodării colec-' 
tive, îndeosebi din ra
ioanele Găești, Pitești, 
Slatina și Costești, 
unde s-au efectuat a- 
rături de vară pe su
prafețe reduse.

Dintr-o convorbire 
avută cu tov. ing. Tra
ian Dumitrașcu, vice
președintele Consiliu
lui agricol raional Gă-

ești, reiese că întîrzie- 
rile la arături,se dato- 
resc faptului că unele 
S.M.T. nu s-au îngri
jit din vreme de asi
gurarea schimbului II 
pe tractoare. Totodată, 
într-o serie de gospo
dării colective — Pi
cior de Munte, Pie- 
troaia și altele — 
tractoarele nu pot lu
cra din plin din cau
ză că terenul nu a 
fost eliberat de paie.

Organele locale de 
partid sînt chemate să 
îndrume consiliile a- 
gricole, conducerile 
S.M.T. și G.A.C. pen
tru luarea urgentă a 
celor mai eficace mă
suri în vederea grăbi
rii arăturilor.

Echipa de strungari condusă de Ion Adrian din sectorul II prelucrare al Uzinelor „7 Noiembrie"-Craiova exe
cută lucrări de bună calitate, își depășește cu regularitate sarcinile de plan în medie cu 25 la sută reducînd totodată 
continuu cifra admisă de rebut. Echipa a creat și,introdus In producție un dispozitiv cu trei cuțite care face patru 
operații dintr-o singură prindere a piesei, fapt care a dus la sporirea simțitoare a productivității muncii. în fotografie, 
de la stingă la dreapta : Mihai Trușcă, Ion Rovența, Ion A drian, șeful echipei, Ion Vărădiceanu, Ion Bolingher și Ion 
Negoiță. {Foto : A. Cartojan)

pe himerele be mm 
M mi/Hi

De la un an la altul, Capitala noastră se înnoiește și se înfrumusețează, 
îmbogățindu-se cu noi cartiere de locuințe, cu noi blocuri care schimbă 
înfățișarea orașului. In acest an, în București se construiesc peste 13 500 
de apartamente ; multe din ele și-au primit locatarii, altele sînt In curs 

de finisaț• Pe majoritatea șantierelor, constructorii depun eforturi susținute 
pentru executarea în grafic a lucrărilor și îmbunătățirea calității lor, pentru 
darea'în folosință a noilor locuințe la termenele planificate. Vizitînd, zilele 
acestea, cîteva șantiere din Capitală, am fixat pe pelicula aparatului de 
fotografiat imaginile pe care vi le prezentăm :

ÎN 76 DE ZILE A FOST MON
TAT ȘI COMPLET FINISAT 
BLOCUL 2 PRIM CU 96 APAR
TAMENTE ȘI 7 ETAJE de pe 
B-duI 1 Mai. Colectivul șantie
rului 2 din cadrul întreprinderii 
de construcții-montaj nr. 5 a 
construit acest bloc din panouri 
mari prefabricate. Pînă la sfîr- 
șitul anului, pe acest bulevard

vor fi predate „la „cheie“ 992 apartamente exe
cutate din panouri mari prefabricate. Au și fost re
cepționate pînă acum 480 de apartamente cu califi
cativele „bine“ și „foarte bine“. Alte 256 sînt în curs 
de finisaj și vor fi terminate în acest trimestru, deci 
cu o lună mai devreme.

CU TREI LUNI FAȚĂ DE 
GRAFIC SINT AVANSATE LU
CRĂRILE de construcții la 
blocul 29, cu 108 apartamente, 
din cartierul Sergent Nițu Va
sile. întrecerea e bogată în reali
zări și pe acest șantier. Se pregă
tește pentru recepție și blocul 26 
— tot cu 108 apartamente. Numai 
în trimestrul II pe șantier s-au 
recepționat cu calificativele 
„bine“ și „foarte bine" blocuri 
cu peste 380 apartamente.

Crește indicele de mecanizare 
în exploatările forestiere

în vederea ușurării 
muncii lucrătorilor fores
tieri și a valorificării su
perioare a masei lemnoa
se, exploatările forestiere 
din regiunea Hunedoara 
au fost dotate anul acesta 
cu peste 120 de fierăstraie 
mecanice, funiculare, 'tro
lii auto și încărcătoare 
mecanice.

La depozitul principal 
al întreprinderii forestiere 
Dobra, de pildă, s-a dat 
în funcțiune o instalație de 
încărcare a lemnului ro
tund, construită cu resurse 
locale. Cu ajutorul aces
teia se încarcă în fiecare 
lună mai mult de 1000 
mc bușteni. Instalații si
milare funcționează și în 
depozitele Vața de Jos și 
Baru Mare.

La operația de încăr
care indicele de mecani

zare a crescut în exploa
tările forestiere ale regiu- 
nii de aproape două ori 
față de anul trecut. Se 
apropie de sfîrșit lucrări
le de electrificare a de
pozitelor principale de la 
Pui. Baru Mare și Vața de 
Jos, unde toate utilajele 
din depozit : macarale cu 
cablu, fierăstraie meca
nice. cojitori pentru celu-i 
loză, instalații de descăr
care și încărcare în va
goane etc. vor ii acționa-i 
te electric.

Ca urmare a extinderii 
mecanizării, indicele de 
utilizare a masei lemnoa" 
se a crescut, pe regiune, 
la fag cu 2,4 la sută față 
de plan, ajungînd la 68,1 
la sută, iar la rășinoase 
s-a realizat în acest an 
un indice de peste 96 la 
sută.

UN BLOC CU 49 A- 
PARTAMENTE ȘI 11 
ETAJE GLISAT IN 13 
ZILE de constructorii 
de pe șantierul nr. 3 din 

* Șoseaua Giurgiului, a- 
parțlnînd de I.C.M. nr. 
2. La ridicarea celor 6 
blocuri asemănătoare, ce 
se vor înălța aici cu a- 
jutorul cofrajelor gli
sante (din care 2 
blocuri s-au și ridicat), 
se aplică, experimen
tal, sistemul de glisare 
fără a se utiliza maca- 
raua-turn pentru trans
portul pe verticală a 
betonului și a celorlal
te materiale, acesta fă- 
cîndu-se cu ajutorul u- 
nui sistem mecanizat de 
bene-căruclor, acționate 
de trolii electrice.

DAR NU PESTE TOT GRAFICUL ESTE RES
PECTAT. Pe șantierul Mărășești al I.C.M. nr. 3 
trebuie să fie date în folosință anul acesta 737 
apartamente. La blocurile 3 C și 10, fiecare cu 70 
apartamente, ca și la alte blocuri, lucrările sînt 
mult avansate, ceea ce înseamnă că vor fi termi
nate mai devreme. Ar fi fost îmbucurător să gă
sim aceeași situație și la celelalte blocuri. Dar... 
La blocul 6, cu 10 etaje, trebuia să se lucreze în pre
zent, la executarea structurii de la etajul IV. însă 
aici de-abia se execută structura de rezistență de la 
etajul II, iar la scara B s-a montat cofrajul de la 
etajul III. Este o rămînere în urmă față de grafic 
de două săptămîni. Cauza ? Conducerea șantieru
lui o pune pe seama greutăților „neprevăzute" ivite 
în perioada executării fundațiilor. E necesar ca atît 
conducerea șantierului cît și cea a întreprinderii 
să ia măsuri care să ducă la recuperarea grabnică 
a acestei rămîneri în urmă.

Din cele relatate reiese că pe șantierele din Capitală 
s-a acumulat în ultima vreme o experiență bogată In 
grăbirea ritmului și îmbunătățirea calității lucrărilor, ex
periență care trebuie dezvoltată și larg răspîndită. Ne 
aflăm în plin sezon de construcții. Pe fiecare șantier să 
se folosească din plin timpul prielnic pentru ca toate 
locuințele noi să fie terminate în termenele planificate 
și la un înalt nivel calitativ.

Text: S. UTAN 
Fotografii: M. ANDREESCU

Din scrisorile sosite la redacție

Stimat de tinerii 
din schelă

Tovarășul Victor Mihu 
se ocupă cu multă grijă și 
dragoste de pregătirea 
profesională, de lărgirea 
orizontului politic și cul
tural al tinerilor din sec
ția mecanică a schelei de 
extracție Țicleni. Mulți 
dintre muncitorii tineri ai 
acestei secții, ascultîndu-i 
sfatul, Urmîndu-i îndru
mările, și-au ridicat con
tinuu calificarea, au pă
șit în primele rînduri ale 
întrecerii socialiste, sînt 
fruntași în activitatea obș
tească. Datorită pregătirii 
lor politice și profesionale, 
a aportului pe care-l a- 
duc la îndeplinirea șt de
pășirea planului de pro
ducție, tineri ca Dumitru 
Jianu, mecanic de pompe 
extracție, Rovența Ioana,

strungar, Nicolae Poarcă, 
mecanic de precizie, și 
Gheorghe Dobrescu, meca
nic, au fost primiți în rîn- 
durile candidaților de 
partid. Acum tovarășul 
Mihu se ocupă cu multă 
stăruință de îmbogățirea 
cunoștințelor politice și 
profesionale ale altor ti
neri, printre care strun
garii Aristică Grivei și 
Teodor Ghebaur.

Pe bună dreptate Vie*  
tor Mihu este stimat și iu
bit de tinerii muncitori 
pe care îi ajută să devină 
oameni de nădejde, cu o 
bună pregătire profesiona
lă și politică.

GH. LUPU 
secretar al organizației 

de bază P.M.R. — secția 
IV, schela Țicleni
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Colectiviștii din Domnești, raionul Curtea de Argeș, au aplicat un complex de lucrări de îmbunătățire (curățire, îngrășare, tarlalizare etc.) pe 
pășunea alpină de la Bahna Rusului. In urma acestor lucrări se obține o producție de 16—18 tone de iarbă la ha. Pentru adăpostirea animalelor au fost 
amenajate tabere de vară. în fotografie: o parte din cireada de vaci a gospodăriei la pășune.

A

In cabanele muncitorilor 
forestieri

In două gospodării I Condiții asemănătoare -rezultate 
colective "*

r,lonul F,urei 1 diferite in creșterea animalelor
Am vizitat două gospodării colec

tive din raionul Făurei — Surdila 
Găiseanca și Filipești. Sînt gospodă
rii mari, cu suprafețe de teren a- 
proximativ egale (fiecare are circa 
2 500 ha de pămînt) și cu aceleași 
condiții de sporire a producției a- 
gricole vegetale și animale. Cui ti
vind suprafețe întinse cu porumb, 
aceste gospodării au posibilitatea să 
crească îndeosebi porci și păsări. în 
ce privește modul cum sînt folosite 
posibilitățile existente pentru dez
voltarea sectorului zootehnic în a- 
ceste gospodării, la consiliul agricol 
raional, ni s-a relatat că membrii 
gospodăriei colective din Surdila 
Găiseanca au obținut rezultate în
semnate, pe cînd vecinii lor din 
Filipești au rămas mult în urmă. 
Dacă cercetezi datele de la conta
bilitate, dacă vizitezi fermele și stai 
de vorbă cu oamenii, constați nu 
numai că într-adevăr așa stau lu
crurile, dar afli și cauzele care fac 
ca în condiții asemănătoare rezul
tatele să fie diferite.

Au pornit 
de Io același nivel

La început ambele gospodării a- 
veau puține animale. Folosind cre
ditele acordate de stat și fondurile 
proprii, colectiviștii și-au procurat 
animale și au reținut pentru crește
re vițele, scrofițe și mioare, din pră- 
sila gospodăriei. G.A.C. Surdila Găi
seanca a ajuns astăzi la 760 de tau
rine, din care 292 vaci și juninci, 
aproape 3 000 de oi, 1453 de porci 
și 10 000 de păsări. Buna îngrijire și 
hrănire a animalelor și păsărilor a 
dus la creșterea continuă a produc
ției de lapte, carne, lînă, ouă. Ve
niturile realizate anul trecut din 
sectorul zootehnic s-au ridicat la 
2 075 000 lei. In acest an gospo
dăria col .ctivă a contractat să vîn- 
dă statului 283 taurine îngrășate, 
890 porci, precum și lapte, lînă, pă
sări.

Unele rezultate au fost obținute 
și la gospodăria colectivă din comu
na Filipești. Ferma de taurine nu
mără 643 de capete. Efectivele la 
celelalte specii de animale sînt însă 
mult mai mici decît la gospodăria 
vecină. La porci, de exemplu, în 
momentul de față efectivul este 
doar pe jumătate, iar la păsări de 
cinci ori mai mic. Efectivele mai 
mici și, mai ales, producția scăzută 
au făcut ca și veniturile bănești să 
fie mai mici. Anul trecut, la G.A.C. 
Filipești s-au obținut din sectorul 
zootehnic 840 000 lei, adică de două 
ori și ceva mai puțin ca la G.A.C. 
Surdila Găiseanca.

Să vedem acum cauzele acestor 
rezultate diferite.

Pentru hrănirea animalelor în tim
pul verii s-au cultivat în conveer 
plante care dau o mare producție de 
masă verde, iar pentru iarnă se vor 
însiloza 4 450 tone de porumb, sfe
clă, pepeni furajeri, pălării de floa- 
rea-soarelui etc. Buni gospodari, co
lectiviștii au strîns, odată cu recol
tatul cerealelor, 350 tone de pleavă 
pe care au depozitat-o în apropie
rea grajdurilor. Culturi furajere în 
miriște s-au semănat pe o mare su
prafață de teren.

Este important că consiliul de 
conducere al acestei gospodării a 
luat măsuri pentru obținerea unor 
cantități cît mai mari de semințe de 
plante furajere.

Preocuparea permanentă a consi
liului de conducere și a specialiști
lor gospodăriei pentru asigurarea 
bazei furajere a avut ca urmare ob
ținerea de rezultate bune în spo
rirea producției animalelor. De la 
începutul anului și pînă la jumăta
tea lunii iulie s-au obținut în medie 
1 200 litri de lapte pe cap de vacă 
furajată. Pînă la sfîrșitul anului se 
vor realiza la suta de hectare te
ren cîte 17 800 litri lapte și 11000 
kg de carne.

Cu totul altfel stau lucrurile la 
gospodăria colectivă din Filipești. 
Aici, nici consiliul de conducere și 
nici organele raionale, care îndru
mă gospodăria, n-au luat măsurile 
cuvenite pentru obținerea furajelor 
necesare bunei hrăniri a animalelor. 
Din această cauză, nu numai că nu 
s-a repartizat prin planul de produc
ție o suprafață corespunzătoare 
pentru culturile de furaje, dar și 
cele 485 ha teren, primite de la sfa
tul popular pentru asigurarea bazei 
furajere, au fost cultivate cu alte 
plante. Pentru culturile furajere au 
fost repartizate doar 140 ha, în 
mare parte locuri inundabile. La ce 
a dus lipsa de grijă pentru asigura
rea furajelor ? Acum, în timpul ve
rii, în loc de furaje 
șug, vacilor li se dă 
trebui să fie folosite 
centrate, fînuri. Mai 
faptul că în primul 
s-au obținut decît 729 litri lapte pe 
cap de vacă furajată ? Iarna trecută 
gospodăria n-a avut furaje sufi
ciente. Ar fi trebuit ca să se tragă 
învățămintele cuvenite. Dar faptele 
dovedesc contrariul. Se impune ca 
organele raionale să acorde ajutorul 
cuvenit acestei gospodării pentru a 
folosi toate posibilitățile existente 
de asigurare a furajelor.

Cine lucrează mai bine ?

verzi din bel- 
furaje care ar 

iarna : con- 
poate mira 

semestru nu

Asigurarea furajelor 
condiție esențială

Ca și în alte gospodării colective 
fruntașe în creșterea animalelor, 
colectiviștii din comuna Surdila 
Găiseanca s-au ocupat cu grijă de 
asigurarea bazei furajere, aceasta 
fiind o condiție hotărîtoare pentru 
mărirea efectivelor de animale și 
obținerea de producții sporite de la 
ele. în fiecare an, la întocmirea pla
nului de producție s-a rezervat o 
suprafață de teren corespunzătoare 
pentru cultivarea plantelor furajere 
și s-au luat măsuri pentru obține
rea de producții sporite la hectar.

E plăcut să treci în aceste zile pe 
la fermele de animale ale gospodă
riei din Surdila Găiseanca. Peste tot 
domnește o curățenie exemplară, a- 
nimalele sînt bine întreținute, gra
se. Crescătorii sînt ajutați și îndru
mați în permanență de inginerul 
zootehnist. Am întîlnit printre ei 
oameni destoinici ca mulgătorul Mi- 
halache Calôianu și Ion Voinea care 
au obținut în 6 luni cîte 1 500 litri 
lapte de la fiecare vacă, pe îngri
jitorul Ion Ene — care a realizat în 
luna trecută un spor mediu zțlnic 
de 0,650 kg la vițeii sub șase luni, 
pe Neaga Bardaș și Petrica Oancea 
care lucrează de 4 ani la păsări. 
Toți sînt oameni calificați în munca 
pe care o fac și lucrează cu tragere 
de inimă. Unii dintre ei au urmat 
cursurile speciale organizate la 
Casa agronomului din Brăila, iar în

iarnă au participat cu toții la în- 
vățămîntul agrozootehnic. Pentru ca 
îngrijitorii să cunoască experiența 
fruntașilor, consiliul de conducere 
a organizat vizite la G.A.C. Ianca și 
Plopu, la stațiunea experimentală 
zootehnică de la Rușețu.

Pentru întărirea muncii de partid 
în acest sector important, organiza
ția de bază a trimis să lucreze aici 
20 membri și candidați de partid. 
Luînd cunoștință de Kotărîrea re
centă a Consiliului de Miniștri cu 
privire la sporirea cointeresării pro
ducătorilor în creșterea și îngrășa- 
rea animalelor, colectiviștii s-au an
gajat să contracteze cu statul încă 
100 de animale.

Vizitînd fermele de animale de la 
Filipești constați că animalele sînt 
slabe, prost întreținute. De la în
ceputul anului și pînă în luna mai 
porcii au fost hrăniți numai cu uru- 
îală de porumb, iar de atunci și 
pînă în prezent li s-a dat numai tă- 
rîțe de grîu. Proasta îngrijire și lip
sa de furaje au pricinuit pierderi 
de animale.

In ce privește oamenii care lu
crează în sectorul zootehnic, sînt și 
aici îngrijitori vrednici ca Panait 
Răileanu, Gh. Nistor și alții, care 
muncesc cu tragere de inimă. Dar 
faptele arată că aceasta nu este 
de ajuns. îngrijitorii trebuie să-și 
însușească metodele înaintate de 
hrănire și îngrijire a animalelor. în 
această direcție, în afară de un cerc 
agrozootehnic organizat în iarnă, nu 
s-a mai făcut nimic pentru califi
carea oamenilor.

Lipsurile din sectorul zootehnic se 
datoresc, în primul rînd, faptului că 
organele raionale de partid și de 
stat nu au ajutat consiliul de condu
cere al gospodăriei și organizația de 
partid să ia măsurile cuvenite pen
tru asigurarea furajelor, pregătirea 
oamenilor și organizarea muncii în 
sectorul zootehnic. Deși gospodăria 
se află la doi pași de sediul raionu
lui, ea n-a fost ajutată suficient nici 
din punct de vedere tehnic. Nu s-ar 
fi putut oare ca experiența G.A.C. 
Surdila Găiseanca, aflată la cîțiva 
kilometri, să fie cunoscută și apli
cată de colectiviștii din Filipești ?

Gospodăria colectivă din Filipești 
are aceleași posibilități de dezvol
tare a sectorului zootehnic ca și cea 
din Surdila Găiseanca. Ea trebuie 
însă ajutată temeinic de către co
mitetul raional de partid și de con
siliul agricol raional ca în scurtă 
vreme să lichideze lipsurile existen
te și să-și dezvolte puternic creș
terea animalelor, care constituie un 
izvor de venituri pentru 
și pentru colectiviști.

Prestări de servicii 
pentru populație

în localitățile balneare de pe lito
ral, ca și în alte orașe ale țării, coo
perația meșteșugărească a organizat 
în ultimul timp noi activități de 
prestări de servicii pentru populație. 
Este vorba de închirierea pe timp 
limitat a diverse obiecte ca: șezlon
guri, umbrele, aparate de radio cu 
tranzistori, saltele pneumatice etc.; 
servicii de reparat și călcat îmbră
cămintea pe loc ; de executat întreți
nerea instalațiilor electrice și sanita
re pe bază de abonament etc.

Activitatea de servire a populației 
de către unitățile cooperației mește
șugărești este extinsă acum în nu
meroase domenii. în ultimii trei ani 
volumul serviciilor efectuate oame
nilor muncii a crescut de două ori.

înființat în urmă cu doi ani, Insti
tutul pedagogic din Baia Mare cu
noaște o continuă dezvoltare. Aici, 
în cadrul facultăților de matematică, 
filologie și științe naturale și agri
cole învață 300 de studenți. Ei vor 
deveni cadre didactice pentru școlile 
de opt ani. Tinerii au asigurate con
diții bune de învățătură și de viață: 
26 săli de clasă, 7 laboratoare înzes
trate cu aparate și material di
dactic, o bibliotecă cu peste 15 000 
de volume, cămin și cantină. 
în fotografie : clădirea institutului.

gospodărie

GH. 
coresp.

BALTA
„Scînteii"

I
Peste 300 de muncitori de Ia întreprinderea „Tehnica textilă" din Capi 

tală își cumpără cu regularitate cărți de la standul „Cartea la locul de muncă".

E seară. In cabană 
s-au adunat iarăși mun
citorii din parchetul Ru
sh de Vîrf. Ca de obi
cei, muncitorul Victor 
Pleșea le recomandă cele 
mai interesante dintre 
cărțile sosite cu biblio
teca volantă. Apoi, mun
citorul Constantin Dochia 
citește recenzia nuvelei 
„Desfășurarea“. Tovară
șii lui de muncă îl ascultă 
atenți. Au citit și ei nu
vela. Își spun părerea pe 
rînd.

Aici, la cabană se 
poartă deseori discuții 
despre cărți. Și aceasta 
nu se întîmplă numai cu 
cei din parchetul Rusu 
de Vîrf. La parchetul 
Dințeasa, de pildă, ca ur
mare a muncii desfășu
rate cu pricepere de bi
bliotecarul Nistor Mo- 
roianu, numărul cititori
lor a crescut. Și aci se 
organizează des recenzii, 
se discută articole impor
tante apărute în presă.

Adeseori, muncitorii 
forestieri primesc în mij
locul lor ingineri și teh
nicieni din centrala I. F. 
Cîmpina. Conferințele pe

care ei le țin săptămînal 
în diferite sectoare, la lo
cul de muncă, despre u- 
tilizarea superioară a 
masei lemnoase, folosirea 
mecanismelor etc., popu
larizează succesele obți
nute de brigăzi, metodele 
lor de lucru. în felul a- 
cesta a fost împărtășită 
experiența dobîndită de 
parchetele Pîrae și Rusu 
de Vîrf, în ce privește 
utilizarea masei lemnoa
se, ca și rezultatele mun
cii depuse de brigada 
fruntașă condusă de Ion 
Stăvăraș, din sectorul 
Valea Neagră.

In timpul liber munci
torii forestieri citesc, în
vață, se distrează. Cara
vana cinematografică a 
întreprinderii forestiere 
le prezintă deseori filme.

Programul manifestări
lor culturale pe lunile ce 
urmează cuprinde printre 
altele serbări cîmpenești, 
duminici cultural-sporti
ve, vizitarea muzeului 
din Doftana, excursii.

ION BREBEANU 
secretar 

al Comitetului de partid 
al I.F. Cîmpina

rii, la acțiunile patriotice 
au fost antrenați peste 
5 000 de cetățeni. Ei au în
treținut suprafețe însem
nate de izlazuri și au par
ticipat la alte lucrări de 
interes obștesc.

Acum, în urma schim
burilor de experiență 
care au avut loc între 
gospodarii comunelor,

sfaturile populare și de
putății se ocupă de îm
bunătățirea activității 
gospodărești în circum
scripțiile cu rezultate mai 
slabe. I

Ing. ION IONESCU
Șeful serviciului de sis
tematizare și arhitectură 

Sfatul popular raional 
Corabia

De ce întîrzie 
corespondența

Realizări în gospodărirea 
comunelor

Locuitorii raionului 
nostru sînt oameni har
nici. Ei acordă o mare 
însemnătate întrecerii 
patriotice pentru gospo
dărirea și înfrumusețarea 
comunelor. Ca urmare, în 
primul 'semestru al aces
tui an s-au realizat și 
depășit cu mult sarcini
le privind lucrările de în
treținere a drumurilor, a- 
menajarea și întreținerea 
spațiilor verzi și moder
nizarea surselor de apă, 
salubrizarea și altele. 
Iată cîteva exemple. Pe 
drumurile publice s-au 
transportat peste 58 000 
metri cubi de balast, s-au 
refăcut șanțurile și rigo

lele pe o lungime de 170 
de kilometri, iar de-a lun
gul trotuarelor au fost 
plantați 33 900 de pomi 
fructiferi și arbori. Su
prafața parcurilor și a 
grădinilor publice a spo
rit cu peste 25 000 metri 
pătrați, s-au amenajat 
11 baze sportive cu mij
loace locale. Au fost cu
rățate și amenajate ca 
spații verzi terenurile vi
rane din centrul comu
nelor și satelor, s-au exe
cutat lucrări de reparații 
și îngrijire a localurilor 
publice și s-au dat în 
funcțiune peste 600 de 
fîntîni publice.

în sprijinul agricultu

Relațiile pe care uzina 
noastră le are cu nume
roase întreprinderi și insti
tuții din țară se desfășoară 
în mare măsură prin inter
mediul corespondenței. Ex
pedierea ei operativă este 
foarte importantă. Orice în
târziere poate pricinui greu
tăți. De la o vreme însă 
scrisorile uzinei nu mai sînt 
expediate ritmic din cauză 
că lipsesc plicuri tip. Ele nu 
se găsesc întotdeauna în 
cantități suficiente în depo
zite și magazine de specia
litate. Același lucru este 
valabil pentru dosare, unele 
imprimate și alte articole 
de papetărie.

Din această pricină bi
rourile întreprinderii noastre 
se transformă uneori în a-

★
Nota redacției. Ne-am 

interesat de cauzele aces
tei situații. Intr-adevăr, 
autorul scrisorii are 
dreptate. La Direcția 
generală a hîrtiei și celu
lozei din cadrul Ministe
rului Industriei Petrolu
lui și Chimiei am aflat 
că unele măsuri au fost 
preconizate încă înainte 
de reprofilarea celor două 
întreprinderi. S-a stabilit 
ca fabrica „Flamura ro
șie“ să producă un stoc 
tampon de articole mai 
solicitate și să le livreze 
cu un avans de o lună de 
zile. S-a prevăzut de ase
menea ca un număr de 
muncitori de la între
prinderea „1 Mai“ să lu
creze o perioadă de vre
me pentru calificare și

devărate manufacturi pen
tru confecționarea de plicuri 
și alte articole de birou. A- 
ceastă îndeletnicire ne scoa- < 
te din impas în ce privește ' f 
expedierea corespondenței * 
dar influențează negativ 
productivitatea muncii noas
tre. Am aflat că lipsa aces
tor articole de papetărie 
s-ar datora transferării unor 
secții de producție de la 
fabrica „Flamura roșie“ 
din Sibiu la Întreprinderea 
„1 Mai“ din Petrești. Oare 
reprofilarea celor două în
treprinderi nu se putea face 
fără a pricinui dificultățile 
semnalate mai sus ?

GERARD PICK 
funcționar 

Uzinele „Industria 
Sîrmei“-Cîmpia Turzii

★
schimb de experiență la 
fabrica „Flamura roșie“. 
S-au hotărît și măsuri 
pentru montarea utilaje
lor într-un timp cît mai 
scurt în noua secție din 
Petrești. Dar hotărîrile 
au rămas pe hîrtie, fabri
ca „Flamura roșie“ nu a 
creat stocul tampon pre
văzut. Ba, mai mult, a 
transferat întreprinderii 
„1 Mai“ din Petrești și 
unele restanțe ale sale. 
La rîndul ei, întreprin
derea „1 Mai“ nu și-a 
pregătit suficiente cadre 
calificate pentru noua 
secție.

Ar fi timpul ca Direc
ția generală a hîrtiei și 
celulozei, care nu a ur
mărit îndeaproape muta
rea secției amintite, să ia 
măsurile care se impun.

„Explicația trebuie căutată
in organizarea muncii“

Ca urmare a articolului 
cu titlul de mai sus apărut 
în ziarul nost-ru nr. 5919, la 
redacție s-a primit răspune 
din partea Direcției regio
nale a economiei forestiere 
Bacău. „Problemele anali
zate în articol cu privire la 
faptul că sarcina planifica
tă de creștere a producti
vității muncii pe primele 
patru luni ale anului nu a 
fost îndeplinită în mod sa
tisfăcător pe ansamblul di
recției noaetre regionale, 
— se arată în scrisoare — 
sînt juste și conducerea 
D.R.E.F.-ului își însușește 
pe deplin criticile aduse. 
In scopul eliminării defi
ciențelor semnalate, au 
fost luate o serie de măsuri 
tehnico-organlzatorice și 
astfel s-a ajuns ca în luna 
următoare sarcina privind

să 
de- 
în- 

cum 
Dărmă-

productivitatea muncii 
fie îndeplinită și 
pășită de o serie de 
treprinderi forestiere 
ar fi: Comănești, “ " 
nești, Roznov și altele. Mai 
trebuie adăugat că s-a nu
mit cîte un coordonator 
din cadrul D.R.E.F.-ului la 
fiecare întreprindere, care 
urmărește felul cum se rea
lizează planul de produc
ție și cum se aplică mă
surile din planurile teh- 
nico-organizatorice, menite 
să ducă la creșterea pro
ductivității muncii, insistîn- 
du-se în special asupra ex
tinderii brigăzilor în acord 
global, acolo unde înfiin
țarea lor este posibilă, men
ținerii unui raport just între 
numărul de muncitori pro
ductivi și auxiliari, execu
tării unui pontaj corect“.

făcea de-a valma, s-au 
luat măsuri de îndreptarea 
lucrurilor. La G.A.C. Dum
brava s-a organizat o ta
bără pentru tineretul taurin 
într-o pădure din apropie
rea orașului Urlați, iar 
pentru cel sub 6 luni s-au

Oameni

creat de asemenea condi
ții bune pentru pășunat și 
plimbare în aer liber.

In prezent în cadrul re
giunii Ploiești sînt 300 tabe
re de vară i 
pentru tineret 
cuprind 40 672 

și fapte

din care 
bovin, 

taurine.
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Cum se organizează taberele
de vară pentru animale la pășune“

După apariția articolului 
„însemnări despre oameni 
și fapte“, publicat în „Scân
teia“ nr. 5943 am primit o 
scrisoare din partea cores
pondentului voluntar Ion 
Buliga de la Autobaza Gu
ra Humorului, în care ni se 
relata că la ședința orga
nizației de bază P.M.R. și 
la o adunare a utemiști- 
lor, pe lîngă celelalte pro
bleme aflate la ordinea de 
zi, a fost și dezbaterea ar
ticolului sus menționat. Co. 
muniștii și utemiștii au vor
bit în termeni elogioși des
pre gestul muncitorilor din 
Turda, care și-au ajutat un 
tovarăș la nenorocire și au 
dezaprobat atitudinea lip
sită de omenie a șoferului 

Grigoriu din București,

„Mai multă atenție problemelor
N.

care a refuzat 
te o femeie accidentată la 
spital.

Cu acest prilej, au fost 
discutate și unele întîm- 
plări de la autobază. Vor
bitorii au avut cuvinte de 
prețuire și de laudă pentru 
cei 10 șoferi care s-au o" 
ferit să dea ajutor la scoa
terea unei mașini prăbuși
te într-o prăpastie. Ei au 
criticat cu asprime compor
tarea tînărului Constantin 
Tudose, care a făcut tot ce 
i-a stat în putință ca să se 
eschiveze de la participa
rea la această acțiune. Ati
tudinea lui este cu atît mai 
rușinoasă cu cît șoferul de 
la volanul mașinii avariate 
era tocmai cel care l-a cali
ficat în meserie.

Sub acest titlu a apărut 
în ziarul nostru nr. 5909 un 
articol în care erau criticate 
anumite stări de lucruri în 
legătură cu taberele de va
ră pentru animale la pășu
ne. Consiliul agricol re
gional Ploiești ne răspunde

că lipsurile semnalate în 
articol sînt întrutotul juste.

La gospodăriile agri
cole colective Fulga din ra
ionul Mizil, Gălbinaș din 
raionul Buzău, și Dumbra
va, din raionul Ploiești, 
unde pășunile erau prost 
întreținute șl pășunatul se

productivității muncii“
In legătură cu articolul 

..Mai multă atenție proble
melor productivității mun
cii“, apărut în ziarul „Scîn- 
teia“ nr. 5938, conducerea 
Uzinei de utilaj chimic și

petrolier nr. 2 din Ploiești 
ne-a trimis o scrisoare de 
răspuns în care se arată, 
printre altele: „Cele sem
nalate în mod obiectiv în 
articol ne-au ajutat să

luăm în continuare măsuri 
care să ducă la realizarea 
sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii. In ca
drul ședinței plenare lărgi
te a comitetului de partid, 
care a analizat cauzele ne- 
realizării productivității 
muncii planificate pe pri
mele 5 luni ale anului cu
rent, noi am ținut seama și 
de problemele ridicate în 
articol. Una din cauzele ca
re au determinat nereali- 
zarea sarcinii de sporire a 
productivității muncii — a- 
rătată în articol — a fost 
aceea că nu s-a creat un 
decalaj normal între pregă
tirea documentației și teh
nologiei de fabricație, pe 
de o parte, și procesul de 
producție propriu zis, pe de 
altă parte. Pentru îndrep
tarea acestei situații, forul 
tutelar a aprobat suplimen
tarea cu 50 de posturi — 
pînă la finele a.c. a com
partimentului de concepție, 
trecîndu-se la angajarea 
personalului tehnico-ingi- 
neresc necesar. Mai trebuie 
adăugat că în vederea ob
ținerii unui nivel mai înalt 
al productivității muncii am 
fost ajutați și de un colectiv 
de specialiști din cadrul 
Ministerului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, 
care în luna iunie a făcut 
o analiză a activității uzinei 
și a stabilit, împreună cu 
noi, un plan cuprinzător de 
măsuri tehnico-organizato- 
rice".

TIE AT1R.1E
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești 

(Teatrul de vară din Parcul Herăstrău) : 
Hoții și vardiștii — (orele 20). Teatrul 
Evreiesc de Stat (Grădina din str. 
Mircea Vodă nr. 5) : Vreau să fiu 
nevasta ta — (orele 20,15). Circul de 
Stat : Spectacol extraordinar cu „Circul 
bielorus“ — (orele 20).

(Sâaac&Dmsi
Regina stației de benzină : rulează 

Ia Sala Palatului R. P. Romine (orele 
19,30 — seria de bilete 798), I. C. 
Frlmu (10; 12; 14; 16,15» 18,45; 21 —
grădină 20,30), Magheru (10; 12; 15;
17; 19; 21). La Fayette — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21). Gangster! și filantropi : ru
lează la cinematografele Republica (10; 
12; 15; 17; 19; 21,15), București (9; 11: 13; 
15; 17; 19; 21). Tu ești minunată : rulează 
la cinematografele V. Alecsandrl (15; 17; 
19; 21), V. Roaită (10; 12), Grădina 13
Septembrie (20,15). Elena din Troia — 
cinemascop : rulează la cinematografele 
Elena Pavel (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 
— grădină 22), Alex. Sahla (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. Vladlmirescu 
(22,45), Patinoarul 23 August (20,30). 
Nopțile Cabiriel : Tineretului (10; 12; 
14). Concertul mult visat ; Tineretului 
16; 18,15; 20,30). Doctor în filozofie : Vic
toria (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 
copil : 13 Septembrie (10). O moștenire 
cu bucluc : 13 Septembrie (11.30; 14,30; 
16,30; 18,30» 20.30), înfrățirea între po
poare (16; 18,15; 20,30), Floreasca (16;
18,15; 20,30). Program de filme documen
tare : rulează In continuare de la orele 
10 la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. Cumpără-ți un balon : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (11» 16.15, * 
18,30; 20,45). Fortăreață pe Rin — cine
mascop ; rulează la cinematografele 1 
Mal (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Gh. Doja 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Estrada, estrada : 
Ciulești (10; 12, 14; 16; 18,15; 20.45), 30 De
cembrie (16; 18; 20). !’e urmele bandei : 
Cultural (11; 16; 18; 20). Tăunul : rulează 
în continuare de la orele 9,30 la orele 
21 Ia cinematograful Alex. Popov. Came
lia : o Martie (18; 18,15 - grădină 20.30). 
o perlă de mamă : Grivlța (10; 12, 16; 
18; 20) Flacăra (15; 18,15, 20,30), Stadio
nul Giuleștl (20,30). Viața fără chitară : 
rulează la cinematograful V. Roaită 116; 
18,20 — grădină 20,30). Mamelucul • ru
lează la cinematograful G. Bacovia (10: 
18, 20). Noua prietenă a tatii : Unirea 
(11; 15, 17; 19 — grădină 20,30).

TELEVIZIUNE ; Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru copii : 
„Ariciul In tabără“ — emisiune muzlcal- 
satlrică de I. Avlan. 19,40 — In fața 
hărții. 19,55 — Filmul Cerul n-are gratii. . 
21,30 — Muzică ușoară interpretată de 
orchestra laroslav Kratochiwil din Ft. S. 
Cehoslovacă. Soliști • Milena Hofhwa- 
nova (R.s. Cehoslovacă). Cleopatra Me- 
lldoneanu șl Aurelian Andreescu. In în
cheiere : Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară vremea s-a menținut căl

duroasă. cu cer variabil. Izolat tn Banat 
și regiunea de munte au căzut ploi sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul a suflat slab ptnă la 
potrivit din sectorul nord-estic Tempe
ratura aerului la orele 14 înregistra va
lori cuprinse intre 34 grade la Băileștl 
șl 26 grade la Petroșeni, Sullna si Man
galia. In București vremea a fost căldu
roasă, cu cer variabil. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit, din nord-est. Tem
peratura maximă a atins 33 grade.

Timpul probabil pentru zilele do 4. 5 
și 6 august. In țară : Vreme călduroasă 
cu cer variabil, vor cădea averse Izola
te, mai frecvente tn vestul țării, vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura se 
menține ridicată. Minimele vor fl cu
prinse între 13—23 grade, maximele în
tre 28 și 36 grade. Pentru București și 
litoral. Vreme călduroasă, cu cer varia
bil Vînt slab. Temperatura se menține 
ridicată.
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La întreprinderea de construcții și prefabricate, secția Otopeni, se produc stîlpi pentru linii de înaltă ten
siune. în fotografie : o echipă lucrează la asamblarea unui stîlp de 110 kv. (Foto : Agerpres)

Q)e scurt ®1N TOATĂ TARA

MUZEUL TEHNIC 
DIN PARCUL LIBER
TĂȚII. Recent, la Mu
zeul tehnic al Ministe
rului Minelor și Ener
giei Electrice din Capi
tală (Parcul Libertă
ții) au fost aduse noi 
exponate: locomotive și 
compresoare de cel mai 
vechi tip care au func
ționat în minele de la 
Brad, Ocna Dejului și 
Ghelar. Aci poate fi vă
zut și primul post de ra- 
dio-emisie din țara noas
tră care a funcționat în 
București. Muzeul dis
pune de peste 6 000 ex
ponate, precum și de o 
bogată bibliotecă teh
nică.

De la începutul anu
lui, muzeul a fost vizitat 
de peste 66 000 persoa
ne. (Marinescu Ștefan, 
coresp. voluntar).

AUTOLIBRĂRIA IN 
SATELE CLUJENE. 
Intr-una din zilele tre
cute autolibrăria Uni
unii regionale a coo
perativelor de con
sum din Cluj a po
posit și în comuna Ța- 
ga, din raionul Gherla. 
Intr-un timp scurt

s-au vîndut aici cărți 
în valoare de 3 233 
lei. De la 1 februa
rie și pînă la 31 iulie 
ea a vîndut cărți în 
valoare de peste 
165 000 lei în 123 loca
lități rurale din re
giune. Cele mai multe 
cărți au fost desfăcute 
în raionul Cîmpeni.

NOI CADRE ME
DII SANITARE. Pes
te 500 de absol
venți ai școlilor tehni
ce sanitare din Brașov 
și Sibiu au plecat zi
lele acestea în comu
nele și satele regiunii 
Brașov. Noii absol
venți vor lucra în 
spitale, policlinici, dis
pensare, aducîndu-și 
și contribuția la îngri
jirea sănătății oame
nilor muncii. In urma 
repartizării noilor ab
solvenți, numărul ca
drelor medii sanita
re din regiunea Bra
șov a crescut la 4 800.

TURNEUL CIRCU
LUI DE STAT PE LI
TORAL. La Constanța 
a avut loc un specta
col dat de Circul de

Cicliștii romini participă 
la campionatele mondiale

De oîteva zile 
în Belgia au în
ceput campiona
tele mondiale de 
ciclism. S-au 
dieputaf pînă a- 
cum seriile eli
minatorii în pro* * 
bele de velo
drom. Sâptămî*  
na viitoare vor 
avea loo întrece*  
rile pe șosea. La 
acestea vor fi 

LIPSIȚI DE PĂMÎNT
Potrivit datelor Ministerului 

Agriculturii al Tailandei, mili
oane de țărani nu au pămînt și 
sînt nevoiți să-1 ia în arendă. în 
afară de aceasta, un milion de 
țărani cutreieră drumurile țării 
în căutare de lucru.

CUMPĂRĂTORI... OFICIALI
La Hamburg a fost dată în vileag 

o nouă afacere cu stupefiante. Vînză- 
torul, cetățean turc, a fost prins asu
pra faptului tocmai în momentul 
cînd, după ce s-a înțeles asupra pre
țului, se pregătea să vîndă cele 500 
de grame de opium unor funcțio
nari... ai comisariatului împotriva
stupefiantelor din Hamburg.

ACCIDENT DE CALE FERATĂ
Două trenuri de pasageri s-au 

ciocnit la 1 august în apropiere 
de stația Northon Bridge din co
mitatul Stassordshire (Anglia). 
Două vagoane ale unuia dintre 
trenuri au deraiat, întreaga cir
culație pe această linie fiind pa
ralizată. Au fost rănite 28 de 
persoane, dintre care unele se 
află în stare gravă.

prezenți și cicliștii romîni. Ei parti
cipă la proba de contratimp pe e- 
Chipe (100,8 km) în ziua de 8 august 
și la proba de fond (180 km) la 10

jC. DUMITRESCU

Mîine în Capitala
Concurs motociclist 

de obstacole
Pe un traseu special amenajat în 

Incinta stadionului Dinamo va avea 
loc mîine dimineață, cu începere de 
la ora 10, un concurs motociclist de 
obstacole, la care și-au anunțat par
ticiparea cei mai buni motocicliști 
din Capitală și din provincie. Din 
rîndul acestora se remarcă M. Pop, 
Tr. Macari.i, St. Iancovici, M. Dănes- 
cu, E. Sailler, E. Cherestes etc.

Fotbal pe stadionul Republicii
Duminică, pe stadionul Republicii 

se desfășoară primul meci al turneu
lui de baraj pentru rămînerea în 
cat. B a campionatului de fotbal. Cu 
începere de la ora 17,30 se vor în- 
tîlni echipele A.S.M.D. Satu Mare și 
Știința Galați. Joi 8 august se des
fășoară meciul Tractorul Brașov- 
Știința Galați, iar duminică 11 au
gust: Tractorul Brașov-A.S.M.D. Sa
tu Mare. Echipa clasată pe primul 
loc în acest baraj va rămîne tot în 
categoria B, urmînd ca celelalte 
două să activeze în categoria C. 

stat din București in
titulat „Curaj și tine
rețe“, la care și-au dat 
concursul și cunoscu- 
ții artiști ai Circului 
Mare din Varșovia. A 
fost inaugurată astfel 
seria de spectacole ale 
Circului din Bucu
rești, care vor fi pre
zentate în această lu
nă pentru oamenii 
muncii veniți la odih
nă pe litoral.

VALORIFICAREA TE
RENURILOR ERODATE. 
Lucrările de valorifi
care a dealurilor e*  
rodcrte au început și 
în regiunea Suceava. 
In primăvara acestui 
an, colectiviștii de la 
G.A.C. Romînești au 
terasat 35 ha, iar cei 
de la Todireni, raionul 
Botoșani, au terminat 
de terasat aproape în
treaga suprafață de 
25 ha.

Pe terenurile afecta
te de alunecări se vor 
executa terase indivi
duale pentru fiecare 
pom fructifer. (Ing. 
Teodor Nitu, coresp. 
voluntar).

„Cupa campionilor europeni“ la baschet

august. Federația noastră de spe
cialitate a alcătuit pentru aceasta 
un lot de 6 alergători : C. Dumitres
cu, I. Cosma, I. Ardeleanu, Gh. Bă- 
dără, Em. Rusu, C. Ciocan. Patru 
dintre ei — probabil Dumitrescu, Ar
deleanu (Cosma), Baidără și Rusu — 
vor alcătui echipa pentru proba de 
contratimp, iar la fond vor partici
pa toți cei 6 cicliști. Antrenorul e- 
chipei este N. Voicu.

c î t e v a
Intre 5 și 8 august se va desfășura 

competiția de ciclism „Campionatul de 
mare fond al juniorilor“, care va reuni 
pe cei mai taientați fondiști din tară. 
Competiția măsoară aproape 300 km, 
împărțiți în 4 etape. Prima etapă, 
care va avea Ioc Ia 5 august, se va dis
puta pe șos. Ploiești varianta Buftea 
(60 km). A doua etapă măsoară 30 km 
contra-cronometrului și se va disputa pe 
șos. Olteniței. Miercuri pe șos. Giurgiu
lui se dispută o probă pe 100 km, tar 
joi ultima etapă pe șos. Ploiești, de-a 
lungul a 80 km.

★
în meci retur contînd pentru prelimi

nariile turneului olimpic de fotbal, la 
Helsinki, echipa U.R.S.S. a învins cu sco
rul de 4—0 (2—0) echipa Finlandei. în 
primul joc, desfășurat la Kiev, fotbaliștii 
sovietici repurtaseră victoria cu scorul 
de 7—0.

★
Cu prilejul unui concurs de atletism 

desfășurat la Cambrai, francezul Michel 
Jazy a egalat recordul mondial pe ca- 
re-1 deține în proba de 2 000 m. El a par
curs distanta în 5’01”6/10.

★
La Vichy a început turneul final al 

competiției de tenis „Cupa Galea“. După 
prima zi în meciul U.R.S.S.—R. S. Ceho
slovacă scorul este egal 1—1. O mare 
surpriză a furnizat cehoslovacul Koudel- 
ka care l-a învins cu 6—3 ; 6—4 pe Me- 
treveli. Italia conduce cu 2—0 în partida 
cu Belgia. Bologna l-a învins cu 9—7 : 
1—6 î 6—1 pe Kaisin, iar Maloll cu 
6—1 î 6—4 pe Gronckel.

★
în ultima zi a campionatelor de atle

tism ale Budapestei, echipa masculină da

Vizita unor oameni de știință 
de peste hotare

Zilele trecute țara noastră a fost 
vizitată de doi cunoscuți virusologi 
americani : prof. dr. J. L. Melnick și 
dr. M. Benyesch-Melnick, de la Uni
versitatea Baylor din Huston-Texas.

La București, oamenii de știință 
din S.U.A. au vizitat Institutul de 
inframicrobiologie și Institutul „Prof. 
dr. I. Cantacuzino“, interesîndu-se 
îndeaproape de munca de cercetare 
și activitatea din anumite sectoare.

Contactele cu inframicrobiologii 
romîni s-au soldat cu concretizarea 
unei colaborări mai strînse în do
meniul tehnicilor de culturi celula
re. Prof. dr. Melnick a primit tul
pini de virusuri izolate în labora
toarele Institutului de inframicro
biologie din București, rugind să i 
se trimită și tulpini izolate aie viru
sului bolii Hodgkin. La rîndul lui, 
va trimite seruri care să servească 
la tipizarea de tulpini de virusuri.

în discuțiile avute, prof. dr. Mel
nick, în calitatea sa de membru al

Pentru studenți
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — La 

complexul Institutului politehnic din Bra
șov, de pe strada Memorandului, s-au dat 
în folosință alte două cămine studențești. 
Acestea cuprind 54 de camere, săli de 
lectură etc. în curînd va fi terminat și 
dat în folosință și cel de-al treilea cămin 
din cadrul complexului, care are o capa
citate de 328 de locuri.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — „Cupa, 
campionilor europeni“ la baschet 
(masculin) pe anul 1963 a fost cîș- 
tigată de echipa Ț.S.K.A. Moscova, 
care a învins, în cel de al treilea 
meci, cu 99—80 (48—32) pe Real Ma
drid. După cum se știe, cele două 
echipe cîștigaseră fiecare cîte o par
tidă și se aflau la egalitate de coș- 
averaj, astfel că a fost necesară dis
putarea unui meci de baraj.

Ț.S.K.A. Moscova cucerește pen
tru a doua oară cupa oferită de zia-

r înduri
ștafetă 4x100 m alcătuită din Mihalfy, 
Csutoras, Gyulai și Rabai a stabilit un 
nou record maghiar cu timpul de 40’’4/10.

★

După 5 etape, în Turul ciclist al R. D. 
Germane continuă să conducă Klaus 
Ampler, urmat de Ekstein, la 5’58”. Am
pler a cîștigat pînă acum trei etape. El 
a cîștigat cursa contra-cronometrului, 
parcurgînd distanța de 56 km, Intre Aue 
și Annaberg, în lh36’51”. Ekstein s-a 
clasat pe locul 2, la 2’03”.

*
Zece echipaje din U.R.S.S. vor par

ticipa la „Raliul celor 1 000 de lacuri“, 
tradiționala cursă de automobile care se 
desfășoară în fiecare an în Finlanda. 
Printre concurenții sovietici se află cam
pionul mondial Serghei Tenișev, Nicolai 
Sucikov și Viktor Saveliov. Automobi- 
liștii sovietici vor pilota mașini „Volga“ 
și „Moskvici“.

★

înttlnirea de atletism disputată la Ha- 
novra între echipele masculine ale S.U.A. 
și R. F. Germane s-a încheiat cu scorul 
de 141—82 puncte în favoarea atleților a- 
mericani, care au cîștigat 18 din cele 21 
de probe incluse în programul meciului. I 
Iată învingătorii cîtorva probe desfășu
rate în ziua a doua : 200 m : Hayes 
(S.U.A.) 20”6/10; 10 000 m: Kubicki (R.F.G.) 
29'26”6/10 î 400 m garduri : Cawley 
(S.U.A.) 50’’l/10 î înălțime : Stuber
(S.U.A.) 2,01 m î triplu salt : Boston
(S.U.A.) 15,76 m i ștafeta 4x400 m : 
S.U.A. 3’02”8/10 (cea mai bună perfor
manță mondială a anului).

(Agarpres)

La centrul 
de documentare 

tehnică
CLUJ (coresp. „Scînteii“) — „Vă 

rugăm să ne comunicați de ce mate
riale dispuneți cu privire la spăla
rea și sortarea agregatelor pentru 
beton“, — cu o astfel de întrebare 
s-a adresat întreprinderea de cons
trucții și montaje din localitate Cen
trului de documentare tehnică de pe 
lîngă Institutul politehnic din Cluj. 
Asemenea întrebări i se adresează 
centrului din partea a numeroase 
întreprinderi și instituții. Pentru a 
putea face față solicitărilor, Centrul 
de documentare dispune astăzi de 
un fond de peste 120 000 de cărți și 
reviste tehnico-științifice din țară 
și străinătate, fiind în stare să 
furnizeze numeroase informații de 
specialitate. în acest scop au fost 
organizate serviciile de comple
tare și organizare a fondului de 
cărți, de traduceri și consultare 
a colecțiilor, precum și o secție pen
tru schimbul intern și internațional 
de publicații. S-au și stabilit relații 
de schimb cu 125 de instituții știin
țifice și biblioteci din 33 de țări.

Centrul dispune de asemenea de 
săli de lectură pentru studenți, o 
sală cu acces liber la raft, o sală în 
care se găsesc cele mai noi reviste 
tehnice. Se organizează consultații 
și informări bibliografice verbale. în 
cadrul centrului există și labora
toare foto, atelier de legătorie, de 
multiplicare, de igienă și restaurare 
a publicațiilor.

Aici au avut loc nu de mult cursuri 
cu bibliotecarii tehnici din întreprin
deri și un schimb de experiență cu 
centre similare din țară. Centrul 
scoate și publicații proprii : „Infor
mații bibliografice“ și „Repertoriul 
publicațiilor periodice intrate în bi
blioteca tehnică“.

conducerii Comitetului pentru ente- 
rovirusuri din cadrul O.M.S., s-a re
ferit la posibilitatea creării la Bucu
rești a unui centru pentru tipizarea 
enterovirusurilor.

— Am constatat că în Institutul 
de inframicrobiologie se studiază 
multe probleme virusologice impor
tante nu numai pentru populația 
din Romînia, ci și pentru întreaga 
lume — a declarat prof. dr. J. L. 
Melnick. Virusologul american a re
levat, de asemenea, succesele spe
cialiștilor romîni în folosirea efi
cientă a vaccinului antipoliomielitic 
cu virus viu și meritele colectivului 
de la Institutul „Cantacuzino“ în 
prepararea vaccinului romînesc.

La Institutul de inframicrobiolo
gie prof. dr. J. L. Melnick și dr. 
M. Benyesch-Melnick au ținut confe
rințe pe teme de specialitate care au 
fost urmărite cu interes de asistență.

(Agerpres)INFORMAȚII
La tragerea Loto centrai din seara zilei 

de 2 august 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
4 ; 62 t 58 -, 6 ; 33 j 63 j 51 ; 46 ; 74 j 16

Premiul special A : 62 ; 46 ; 33 ; Special 
B. : 74 î 58 î 4 : Special Ci : 63 s 51 î 6. 
Fond de premii 606.299 iei.

J

rul parizian „L’Equipe“. De altfel 
toate cele 6 ediții ale acestei compe
tiții au fost cîștigate de echipe so
vietice : S.K.A. Riga de trei ori, 
Ț.S.K.A. de două ori și Dinamo Tbi
lisi o dată.

Știri din raionul Făgăraș
• Cu mult interes sînt urmărite 

întrecerile sportive din cadrul „Cu
pei Agriculturii“, care se desfășoară, 
în fiecare duminică, la bazele spor
tive din comunele raionului Făgăraș. 
Îndeosebi, se evidențiază concursu
rile organizate de asociațiile sporti
ve din Viștea de Jos, Beclean, Sîm- 
băta de Jos și altele. Etapa raională 
a acestei populare competiții sporti
ve de masă va avea loc în preajma 
zilei de 23 August, la baza sportivă 
din comuna Sîmb&ta de Jos.
• Recent, Consiliul raional U.C.F.S. 

Făgăraș a inițiat o interesantă com
petiție de atletism, deschisă tinerilor 
din orașele Făgăraș și Victoria. A- 
ceastă competiție, dotată cu „Cupa 
Făgăraș", se desfășoară în 8 etape și 
cuprinde un număr de 11 probe atle
tice. Pînă în prezent au avut loc 3 
etape, care au fost cîștigate, pe rînd, 
de secțiile de atletism ale asociațiilor 
sportive Negoiul-Făgăraș, Carpați- 
Făgăraș și Victoria-Școala medie din 
orașul Victoria.

• De un frumos succes se bucură 
întrecerile din cadrul campionatului 
asociației sportive „Chimia“ a Com
binatului chimic din orașul Victoria, 
— competiție care cuprinde întreceri 
de fotbal, volei, atletism, tir, con
cursuri de orientare turistică și șah. 
Aceste concursuri se desfășoară pe 
secții de producție. La întrecerile de 
fotbal participă 14 echipe, iar la 
cele de volei s-au înscris 8 echipe. 
Și la concursurile de turism și orien
tare turistică sînt prezenți numeroși 
muncitori și tehnicieni.

M. LUPESCU 
coresp. voluntar

T E L E G R A M E
Declarațiile lui Fidel Castro

HAVANA 2 (Agerpres). — Răs- 
punzînd la o serie de întrebări refe
ritoare la situația internațională, 
puse cu prilejul întîlnirii pe care a 
avut-o cu delegațiile țărilor latino- 
americane care au participat la săr
bătorirea zilei de 26 iulie, Fidel 
Castro, primul ministru al Cubei, 
prim-secretar al conducerii națio
nale a Partidului unit al revoluției 
socialiste, a declarat, printre altele, 
că Cuba sprijină politica de co
existență pașnică a statelor cu orîn- 
duiri sociale diferite.

în prezent, cînd omenirea dispune

Demonstrații împotriva discriminării 
rasiale în S.U.A.

NEW YORK 2 (Agerpres). — în 
fața șantierelor de construcții din 
cartierul newyorkez Brooklyn, au 
avut loc la 1 și 2 august noi demon
strații în semn de protest împotriva 
discriminării în angajarea negrilor 
în industria de construcții.

Numeroase grupuri de negri s-au 
așezat pe jos, blocînd intrarea cami
oanelor în șantierele de construcții. 
Poliția a intervenit imediat arestînd 
40 de persoane. în semn de protest 
împotriva acțiunilor poliției, un mare 
grup de negri a organizat demons
trații în fața birourilor primarului 
New Yorkului, Robert Wagner, și 
guvernatorului Nelson Rockefeller. Ei 
au organizat pichete și au blocat in
trările în aceste clădiri.

La cîteva ore după aceste demon
strații, Rockefeller a anunțat că va 
admite ca un număr restrîns de ne
gri să lucreze pe șantierul de con-

Tratativele de la Manila 
în problema Federației malayeze

MANILA 2 (Agerpres). — La Ma
nila, paralel cu întrevederile șefilor 
de state, a avut loc și o întîlnire a 
miniștrilor de externe ai Indoneziei, 
Filipinelor și Malayei.

Intr-o declarație dată publicității 
de către ministrul de externe al Fi
lipinelor, Salvador Lopez, se subli
niază că în cadrul acestei întîlniri 
cei trei miniștri au discutat propune
rea președintelui Filipinelor cu pri
vire la crearea unei confederații 
din care urmează să facă parte In
donezia, Filipinele și Malaya, pre
cum și o serie de probleme privind 
crearea Federației malayeze. Miniș
trii de externe ai celor trei țări au 
discutat de asemenea problema re
dactării unui mesaj comun către se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
în care să se precizeze cererea celor 
trei șefi de state cu privire la con
sultarea popoarelor din teritoriile 
din Borneo de nord incluse, potrivit 
acordului de la Londra, în Federa
ția malayeză.

Declarația menționează că miniș
trii de externe au redactat proiectul 
Declarației de la Manila, care pre
vede crearea unei confederații a 
celor trei state în vederea stabilirii 
unei colaborări mai strînse între 
Indonezia, Filipine și Malaya.

Scăderea producției de oțel 
in Anglia

LONDRA 2 (Agerpres). — Direc
ția industriei metalurgice din An
glia a dat publicității un raport în 
care se arată că în 1962 producția 
industriei siderurgice a Angliei a 
scăzut cu 1 600 000 tone oțel față de 
1961 și cu 3 800 000 tone față de 
1960.

O dovadă a stagnării industriei 
siderurgice engleze o constituie și 
faptul că capacitățile de producție 
ale acestei ramuri a economiei en
gleze au fost folosite anul trecut 
numai în proporție de 74 la sută. 
Autorii raportului relevă cu îngrijo
rare că acest proces va continua și 
la sfîrșitul acestui an.

Cercurile de afaceri engleze sînt 
neliniștite cel mai mult din cauză că 
într-o situație grea se află tocmai 
industria oțelului — acest „baro
metru“ al economiei engleze. 

de arme nucleare cu o uriașă forță 
de distrugere, a spus el, este deo
sebit de necesar să se manifeste 
grijă pentru menținerea păcii. Tre
buie luptat pentru pace, spre a evi
ta războiul. Trebuie folosite toate 
mijloacele pentru a împiedica pe 
imperialiști să dezlănțuie un nou 
război. Relevînd că un război termo
nuclear ar aduce uriașe nenorociri 
întregii omeniri. Fidel Castro a sub
liniat că lagărul socialist luptă pen
tru pace și coexistență pașnică.

strucții al unui spital din New 
York.

în urma marilor demonstrații îm
potriva segregației rasiale din orașul 
New Orleans, statul Louisiana, auto
ritățile federale au ordonat prin 
hotărîri judecătorești desființarea 
practicilor rasiale în toate parcurile, 
terenurile de sport și restaurantele 
din acest oraș.

în orașul Charleston, statul Caro
lina de sud, 87 de patroni au fost ne- 
voiți să declare că renunță la discri
minarea rasială dacă negrii renunță 
la boicot.

Rasiștii dintr-un cartier situat în 
partea de sud a orașului Chicago 
s-au dedat la noi provocări împo
triva unor negri care s-au mutat în 
acest cartier rezervat exclusiv albi
lor. Ei au amenințat că îi vor linșa 
pe noii locatari.

Poliția a arestat circa 40 de 
rasiști.

în timp ce conferința de la Manila 
pare să facă anumite progrese, An
glia și-a afirmat intenția de a pune 
în aplicare planurile inițiale de 
creare a Federației malayeze la 31 
august. Ministerul de Externe al 
Angliei a anunțat că guvernul en
glez nu consideră că din lucrările 
conferinței de la Manila ar reieși 
necesitatea amînării intrării în vi
goare a acordului semnat la 8 iulie 
la Londra.

Această declarație contravine în 
mod vădit acordului realizat între cei 
trei șefi de state cu privire la con
sultarea prealabilă a popoarelor 
din Borneo de nord.

De ce sînt neliniștite cercurile economice 
din Japonia

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
La 1 august a sosit la Washington 
ministrul de externe al Japoniei, 
Masayoshi Ohira, pentru a avea 
convorbiri cu oficialitățile ameri
cane cu privire la nemulțumirile 
Japoniei, ca urmare a măsurilor 
propuse de președintele Kennedy 
pentru reducerea deficitului balan
ței internaționale de plăți a S.U.A.

în declarația făcută la sosirea în 
capitala S.U.A., Ohira a subliniat 
că în urma măsurilor propuse, care 
lovesc în interesele economice ale 
Japoniei, relațiile japono-americane 
„nu mai sînt așa cum ar trebui să 
fie". „Am venit la Washington pen
tru a ridica anumite probleme cu 
speranța că relațiile dintre țările 
noastre s-ar putea îmbunătăți“, a 
spus el.

Măsurile propuse de președintele 
Kennedy pentru reducerea deficitu
lui balanței internaționale de plăți 
a S.U.A. și oprirea scăderii cronice 
a rezervelor de aur ale acestei țări 
au provocat profunde nemulțumiri 
în cercurile economice japoneze. 
După al doilea război mondial mo
nopolurile japoneze și-au refăcut 
potențialul în mare măsură cu aju
torul unor uriașe fonduri procurate 
pe piața financiară americană. Și 
în prezent capitalurile procurate în 
acest mod acoperă o parte conside
rabilă a investițiilor japoneze. Or,

ATMOSFERĂ TROPICALĂ...
Vizitatorii grădinii zoologice 

din Frankfurt (R.F.G.) s-au obiș
nuit cu... tunetele care se aud zil
nic ca la tropice. La orele 10 di
mineața și opt seara se dă dru
mul la o bandă de magnetofon pe 
care sînt înregistrate puternice 
zgomote imitînd tunetul. Totodată 
se deschid robinete speciale din 
care curg torente de apă, se răs- 

Proiectul primei 
constituții a Algeriei
ALGER 2 (Agerpres). — La 31 iu

lie. la Alger a avut loc o conferință 
convocată de Biroul Politic al Fron
tului de eliberare națională, care a 
aprobat proiectul primei constituții 
a Algeriei. Proiectul, care a fost e- 

j laborat de Biroul Politic al Frontu- 
! Iui de eliberare națională și care a 

suferit o serie de modificări, în ca
drul conferinței, urmează să fie a- 
probat de Adunarea națională con
stituantă și să fie apoi supus unui 
referendum al întregului popor.

Proiectul de constituție prevede că 
în fruntea Republicii Algeria se va 
afla un președinte care va fi, de a- 
semenea, și șeful guvernului. Tot
odată, în proiect se menționează că 
Algeria va promova o politică de 
neutralitate.

Potrivit hotărîrilor conferinței, în 
septembrie 1964 vor avea loc alegeri 
care urmează să desemneze o nouă 
adunare națională constituantă.

★

ALGER 2 (Agerpres). — La 2 au
gust Ahmed Ben Bella, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, a 
plecat în vizită oficială în Mali, Se
negal și Ghana.

Conferința sindicală 
de la Nairobi

NAIROBI 2 (Agerpres). — La 
Conferința principalelor Uniuni sin
dicale din Kenya, Tanganica, Ugan
da și Zanzibar, care a avut loc în 
capitala Kenyei, orașul Nairobi, s-a 
ajuns la o înțelegere privind crea
rea Federației sindicale a țărilor 
Africii de est. Participanții la con
ferință au adoptat o rezoluție în 
care recomandă organizațiilor mun
citorești care fac parte din uniunile 
sindicale reprezentate la Conferința 
de la Nairobi să se retragă din Con
federația internațională a sindicate
lor libere (C.I.S.L.).

Liderii sindicali întruniți la 
Nairobi au luat atitudine împotriva 
discriminării rasiale în Republica 
Sud-Africană și a represiunilor la 
care recurg colonialiștii portughezi 
din Africa.

Conferința sindicală de la Nairobi 
a cerut ca țărilor africane care se 
mai află sub jugul colonial să li se 
acorde independența chiar în a- 
cest an.

taxele care ar urma să fie impuse 
pe împrumuturile făcute de socie
tăți străine pe piața financiară a 
S.U.A.. potrivit măsurilor propuse 
de președintele Kennedy, ar consti
tui o barieră serioasă în calea 
procurării de către monopolurile 
japoneze a capitalurilor ce le sînt 
necesare.

Bursa din Tokio, care exprimă de 
obicei pulsul economiei japoneze, a 
reacționat brusc la măsurile propu
se de președintele Kennedy. Agen
ția U.P.I. relevă că s-a înregistrat 
pentru a doua oară cea mai mare 
scădere a cursului acțiunilor din 
perioada postbelică.

Ohira va încerca să obțină din 
partea autorităților americane anu
mite dispense în privința aplicării 
măsurilor prevăzute la Japonia. în 
declarațiile sale, ministrul de ex
terne japonez a încercat să afișeze 
un oarecare optimism în această 
privință, optimise- care ar fi înte
meiat pe faptul că guvernul ameri
can a acceptat să acorde asemenea 
dispense Canadei. Oficialitățile a- 
mericane au precizat însă că nu in
tenționează sub nici un motiv să 
procedeze în același fel și în pri
vința altor țări. Iată de ce agenția 
U.P.I. subliniază că nu pare posibil 
ca Japonia să obțină vreo dispensă 
în aplicarea planului Kennedy.

pîndesc valuri de aer fierbinte 
Tot acest simulacru de atmosfe
ră tropicală este „regizat“ pen
tru ca crocodilii să se simtă ca la 
ei acasă.

DIN EPOCĂ ROMANĂ
Resturile unei corăbii de lemn 

descoperite la Londra și care pot 
fi văzute în ilustrația alăturată 
au fost identificate ca fiind de 
origine romană. în cercetările 

sale Peter Mar
sden de la Gu
ildhall Museum 
a fost ajutat de 
o monedă din 
bronz descope
rită pe locul 
unde fusese fi
xat catargul și 
care data din 
timpul domniei 
împăratului ro
man Domitian 
în epoca ro
mană exista 
tradiția ca. a- 
tunci cînd este 
ridicat un ca
targ, să fie pusă 
o monedă în 
locul respectiv.



Nr. 5973Pag. 4

Sesiunea Consiliului 
al 0. N. U. și-a

Un pas înainte în direcția

destinderii internaționale

Rasiștii sud-africani înfierați 
în Consiliul de Securitate

Reprezentanți ai opiniei publice salută 
încheierea Tratatului tripartit

Consultări in capitalele 
occidentale

In 
au 
de 
de 
de

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Federația oamenilor de știință ame
ricani a dat publicității o declarație 
în care salută Tratatul privitor la 
interzicerea experiențelor nucleare 
parafat la Moscova. „încercăm o 
mare satisfacție în legătură cu rea
lizarea acestui acord și considerăm 
că poporul american trebuie să-l 
sprijine neîntîrziat. Există toate te
meiurile să se presupună că și alte 
țări vor semna în curînd acest acord 
privind interzicerea parțială a expe
riențelor nucleare“.

„întreaga omenire, supusă perico
lului infectării radioactive, va cere 
cu insistență guvernelor șă semneze 
acest tratat".

*
PARIS 2 (Agerpres). — „Un punct 

în favoarea păcii“ — astfel a apre
ciat Tratatul parafat la Moscova cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă, în Cosmos și 
sub apă fostul ministru al Franței 
Jules Moch, unul din liderii Partidu
lui socialist francez. El și-a exprimat 
convingerea că acest tratat ar pu
tea fi urmat de alte acorduri limita
te : cu privire la nerăspîndirea armei 
nucleare, la pactul de neagresiune

subliniat că cercu-

între țările membre ale N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul de 
la Varșovia, la schimbul de misiuni 
militare între Est și Vest, la preîn- 
tîmpinarea unui atac prin surprin
dere, la diferite forme ale reglemen
tării treptate sau regionale etc.

Jules Moch a
rile mai largi ale opiniei pu
blice din Franța sînt nemulțumite 
de actuala politică a guvernului 
care prevede neparticiparea la orice 
tratative internaționale menite să 
pună bazele slăbirii încordării. „Noi 
care ne păstrăm credința în menirea 
pașnică a țării noastre, scrie el, sîn- 
tem profund mîhniți de poziția gu
vernului francez care se caracteri
zează prin izolare“.

*
BONN 2 (Agerpres). — Buletinul 

de presă al P.S.D.G. cheamă guver
nul vest-german să adere la Trata
tul de la Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare și 
să nu repete greșelile politice din 
trecut. Schimbările intervenite pe 
arena internațională și implicațiile 
lor pentru Republica Federală pun 
din nou guvernul R.F. Germane în 
fața unei grele încercări, declară bu
letinul.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Dean Rusk, secretarul de Stat al 
S.U.A., urmează să sosească sîmbătă 
Ia Moscova. El va fi urmat la mai 
puțin de o jumătate de oră de mi
nistrul de externe britanic lordul 
Home. După cum se știe, ei vor sem
na Tratatul tripartit de interzicere a 
experiențelor nucleare în 
apă și în Cosmos, parafat 
cova săptămîna trecută.

în preajma convorbirilor 
cei doi oameni de stat le vor avea 
cu membri ai guvernului sovietic în 
probleme de interes comun, în capi
talele occidentale se desfășoară o in
tensă activitate diplomatică. Cu cî- 
teva ore înainte de a părăsi Wa
shingtonul pentru a pleca la Mos
cova, Rusk a avut o întrevedere cu 
președintele Kennedy.

în același timp consultări intense 
se desfășoară între diverse puteri 
occidentale.

aer, sub 
la Mos-

pe care

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
după-amiaza zilei de 1 august 
continuat lucrările Consiliului 
Securitate în problema politicii 
discriminare rasială practicată
guvernul rasist al Republicii Sud- 
Africane.

A luat cuvîntul în primul 
Louis Rakoto Malala, delegatul Ma
dagascarului, care a arătat că 
vernul țării sale este întru totul de 
acord cu celelalte state africane ca
re consideră politica de apartheid 
practicată de guvernul sud-african 
drept „o gravă amenințare la adre
sa păcii și securității internaționale“. 
Politica de apartheid, a spus el, „ur

mărește să apere privilegiile unei mi
norități care deține puterea și care 
încearcă să-și stabilească superiori
tatea prin forță, înrobind 11 milioa
ne de africani, 1 500 000 de metiși și 
aproape jumătate milion de locuitori 
de origine asiatică care trăiesc în 
Africa de sud“.

A luat cuvîntul în continuare Ru
dolph Grimes, secretar de stat al Li
beriei, care a amintit că problema 
discriminării rasiale este discutată în 
cadrul O.N.U. încă din anul 1952 și 
că pînă acum, în pofida hotărîrilor 
organizației internaționale, guvernul 
Republicii Sud-Africane a refuzat 
să-și modifice politica. Reprezentan
tul Liberiei a atras atenția asupra

rind

gu-

răspunderii care revine guvernelor 
S.U.A., Angliei, Franței, Germaniei 
occidentale pentru sprijinul acordat 
guvernului rasist al Republicii Sud- 
Africane.

Luînd 
lui de 
Quaison 
Ghanei, 
Sud-Afrjcană nu este demnă să fie 
membră a Organizației Națiunilor 
Unite. Aceasta, a adăugat Quaison 
Sackey, nu pentru că statele africa
ne ar urmări izolarea Republicii 
Sud-Africane, ci pentru că însuși 
guvernul R.S.A. s-a situat în afara 
legilor, în afara O.N.U.

*
Guvernul Libiei a hotărît să 

rupă relațiile comerciale cu Repu
blica Sud-Africană, iar guvernul 
Republicii Malgașe a rupt relațiile 
diplomatice cu Portugalia. Ambele 
hotărîri au fost luate în conformi
tate cu rezoluțiile conferinței de la 
Addis-Abeba.

cuvîntul în ședința Consiliu- 
Securitate din 2 august, 

Sackey, reprezentantul 
a declarat că Republica

GENEVA 2 (Agerpres). — Și-a în
cheiat lucrările sesiunea Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. La lu
crări au participat reprezentanți din 
18 țări membre ale Consiliului, ob
servatori din partea U.N.E.S.C.O., 
O.I.M., F.A.O. și a altor organiza
ții internaționale. La lucrările Con
siliului a participat U Thant, secre
tarul general al O.N.U. în cadrul a- 
cestei sesiuni, care a durat aproape 
5 săptămîni, s-au discutat proble
me de cea mai mare importanță, 
cum sînt : situația economică mon
dială, tendințele sociale mondiale, 
problemele dezvoltării comerțului 
mondial, urmările economice și so
ciale ale dezarmării, dezvoltarea in
dustrială, ajutorul tehnic acordat 
țărilor slab dezvoltate. în afară de 
aceasta, au fost luate în discuție 
peste 20 de alte probleme referitoare 
la diferitele aspecte ale vieții eco
nomice și sociale internaționale.

Consiliul economic și social a ho-

tărît ca în martie anul viitor să fie 
convocată la Geneva Conferința 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare.

La cererea unor țări africane, 
Consiliul a exclus din Comisia eco
nomică pentru Africa Portugalia și 
Republica Sud-Africană, ale căror 
guverne duc o politică rasistă șl co
lonialistă.

în ședința de încheiere, Consiliul 
a adoptat o rezoluție prezentată în 
comun de U.R.S.S., S.U.A., Ceho
slovacia și Columbia, în care se ex- 
primă speranța că guvernele tuturor 
statelor își vor spori eforturile în 
vederea realizării unui acord cu pri
vire Ia dezarmarea generală și tota
lă. în rezoluție se scoate în eviden
ță necesitatea de a se studia în con
tinuare programul de măsuri legate 
de urmările economice și sociale ale 
dezarmării.

Următoarea sesiune a Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. va a- 
vea loc în vara anului 1964.

RÄSFOIND PRESA STRĂINĂ
ținta unei goaneMarea Nordului

după „aurul negru"
— cu excepția mai multor locuri tn 
fața Norvegiei — ce nu depășește 200 
metri. Or, o convenție adoptată la 
Geneva în 1958 recunoaște statelor 
riverane dreptul de a-și exercita su
veranitatea, in special în materie de 
exploatare a bogățiilor minerale, pe 
soclul continental dacă acesta este 
situat în prelungirea teritoriului lor 
și dacă nu este acoperit de mai mult 
de 200 de metri de apă.

Această convenție, pentru a fi pe 
deplin valabilă, trebuie să fie ratifi
cată de 22 de state. Ea nu este încă 
ratificată decît de 21 (Franța n-a ra
tificat-o) ; dar Marea Britanie a fă
cut cunoscut că va proceda la aceas
tă ratificare. In așteptare, mal multe 
societăți au obținut cel puțin promi
siuni din partea viitoarelor puteri 
concesionare. Autorul relatează a- 
poi că, în ce privește țările riverane, 
negociatorii francezi „nu au întîmpi- 
nat dificultăți speciale din partea 
Marii Britanii și Norvegiei“, care 
însă au susținut că sînt incom
petente să hotărască atîta timp 
cit convenția de la Geneva nu 
va putea fi aplicată. Partea 
franceză, care spera că în O- 
landa va obține un „tratament de 
favoare“, bazîndu-se pe relațiile din 
cadrul Pieței comune, a întîmpinat 
însă o atitudine de „prudentă aș
teptare“, ca și din partea Angliei.

Chestiunea s-a complicat și mai 
mult în urma intervenției în dispu
tă a Germaniei occidentale. Aci, 
după cum se arată în articol, s-a 
format un «consorțiu» care grupează 
toate companiile ce operează de pe 
acum pe teritoriul Republicii Fede
rale, plus o companie americană „in
dependentă" — Indiana Standard 
(sau Pan American). Acest con
sorțiu a obținut, din partea auto
rităților competente, promisiunea 
de a avea dreptul exclusiv să pros
pecteze partea germană a platoului. 
In urmă cu cîteva săptămîni B.C.P. 
a cerut să fie admisă în consorțiu, 
dar nici pînă azi n-a primit răs
puns. Tn cercurile franceze de spe
cialitate se spune că ar stîrni mira
re să se refuze unui partener din 
Piața comună primirea care este 
rezervată unui partener american 
nou venit.

Ultima țară riverană importantă 
este Danemarca. Aceasta a acordat 
lui M. A. Moller, armator naval, pro
misiunea de a prospecta în apele ei 
teritoriale.

In încheierea articolului se spune : 
Deși problemele juridice puse de 
o eventuală exploatare industrială a 
hidrocarburilor (gazoase sau lichide) 
ce ar putea fi extrase din Marea 
Nordului rămîn în suspensie, totuși 
peste 20 de companii au început de 
pe acum lucrările de prospectare sau 
se pregătesc să facă aceasta. O duzi
nă de vase sînt acum folosite în ca
drul operațiilor.

După, cum se vede, între aceste 
companii se manifestă puternice 
contradicții de interese, care răbuf
nesc sub diferite forme.

Sub titlul de mai sus, ziarul „LE 
MONDE" a publicat un articol sem
nat de Paul Fabra și consacrat unor 
noi aspecte ale vechii lupte dintre 
monopoluri pentru petrol.

Autorul arată că una din regiunile 
spre care se îndreaptă în prezent a- 
tenția companiilor petroliere este 
zona situată în apropierea și în lar
gul țărmurilor Mării Nordului, „zonă 
care — arată ziarul — s-ar putea să 
devină în cursul anilor următori te
ren de prospectare pentru multe 
companii“. Autorul arată că în Fran
ța, în cadrul tendinței industriei pe
troliere franceze de a-și extinde 
cîmpul de activitate dincolo de zona 
francului, se urmărește să se asigu
re prezența în regiunea Mării Nor
dului a societăților aparținînd capi
talismului de stat, grupate în „Biroul 
de cercetări petroliere - - - 
„Regia autonomă 
(R.A.P.).

B.C.P. — se arată 
căutat, fără succes, 
gurarea că va 
a participa la exploatarea even
tualelor 
coastei 
tea franceză a întîmpinat atitudinea 
foarte negativă a trusturilor inter
naționale Royal Dutch Shell (an- 
glo-olandez — n.r.) și Standard of 
New Jersey (american — n.r.) ; a- 
cestea creaseră în Olanda o filială 
comună — N.A.M. — care în urmă 
cu doi ani a descoperit un uriaș ză- 
cămînt de gaze în provincia Gronin- 
gue. Tocmai configurația acestui ză- 
cămînt, aflat în vecinătatea litora
lului, a dat naștere speranțelor tre
zite de întreaga regiune a Mării 
Nordului. Drept represalii, sucursa
lele din Franța ale celor două trus
turi internaționale — ESSO și Shell 
franceză — n-au mai primit permi
se de prospectare off-shore (adică 
de-a lungul țărmurilor — n.r.) pen
tru golful Gasconiei.

In continuare, ziarul scrie însă că 
partea franceză consideră că îi va fi 
greu să ducă o luptă mai mult sau 
mai puțin surdă față de grupările 
internaționale și în același timp să-și 
facă respectate interesele sale pe
troliere în Algeria. De aceea este 
probabil că Esso și Shell vor obține 
concesiile dorite în golful Gasconiei, 
fără ca partea franceză să pri
mească asigurările dorite din par
tea Olandei. Mai departe ziarul 
scrie că „această afacere a Mării 
Nordului în care toate țările rivera
ne sînt interesate se prezintă încă 
destul de confuză. Pentru moment 
dreptul statelor de a acorda permise 
de cercetare nu este incontestabil 
decît în limita apelor teritoriale...“.

Ce autorități sînt competente din
colo de limita apelor teritoriale? În
trebarea se pune deoarece Marea 
Nordului se întinde deasupra unui 
soclu continental aflat la o adîncime

Conferința ministerială 
a statelor africane

DAKAR 2 (Agerpres). — La 2 au
gust în capitala Senegalului s-a des
chis conferința miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale Organizației 
Unității Africane.

Aceasta este prima conferință la 
nivel ministerial a statelor africane 
după conferința de la Addis-Abeba 
care a pus bazele unei colaborări 
strînse între țările africane.

Deschizînd lucrările conferinței, 
președintele Senegalului, Leopold 
Senghor, a chemat pe miniștrii de 
externe ai țărilor membre ale Or
ganizației Unității Africane să pro
pună „căile și mijloacele cele mal 
eficiente" pentru realizarea obiecti
velor unității africane.

Miniștrii de externe vor adopta o 
serie de hotărîri practice în proble
mele structurii organizatorice a Or
ganizației Unității Africane. Ei vor 
examina, de asemenea, o serie de 
probleme politice și adoptarea de noi 
măsuri în vederea îndeplinirii hotă- 
rîrilor conferinței de la Addis- 
Abeba. Reprezentanți ai Comitetu
lui de coordonare a ajutorului pen
tru mișcarea de eliberare din Africa 
vor prezenta conferinței o serie de 
recomandări privind unificarea lup
tei de eliberare națională din țările 
africane care nu și-au cîștigat încă 
independența.

Declarația guvernului R. P. Polone
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — Mi

nisterul Afacerilor Externe al R. P. 
Polone a dat publicității o declara
ție în care se arată că guvernul R. P. 
Polone a salutat cu profundă sa
tisfacție încheierea între Uniunea 
Sovietică, Statele Unite și Marea 
Britanie a Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, și este gata să 
adere neîntîrziat la acest tratat.

Guvernul R. P. Polone consideră 
că prin acest tratat s-a făcut un 
pas important pe calea spre noi a- 
corduri în interesul păcii și secu
rității popoarelor.

Acordul cu privire la interzicerea 
exploziilor nucleare experimentale 
va înlesni, de asemenea, tratativele 
cu privire la planul propus de 
Polonă, care prevede crearea 
zone denuclearizate în Europa 
trală.

Guvernul R. P. Polone își 
primă speranța că încheierea
tatului cu privire la încetarea ex-

periențelor nucleare va crea o at
mosferă mai favorabilă tratativelor 
în legătură cu încetarea oricăror 
experiențe nucleare, distrugerea tu
turor tipurilor de arme de extermi
nare în masă și realizarea scopu
lui principal care frămîntă omenirea 
în epoca contemporană — lichida
rea totală 
gătoare și 
privire Ia 
totală.

a armei nucleare distru- 
încheierea tratatului cu 
dezarmarea generală și

★
2 (Agerpres). — Postul

a
(B. C. P.) și 

petrolului“

în 
să 

avea

articol — a 
obțină, asi- 
dreptul de

descoperiri în largul 
olandeze. Dar societa-

Cu prilejul unei demonstrații în Trafalgar Square partizanii păcii din Lon
dra au salutat încheierea Tratatului tripartit.

R. P. 
unei 
cen-

ex-
Tra-

AMMAN
de radio Amman a transmis o ști
re citind o declarație anunțată de 
către radio Mecca prin care se ara
tă că guvernul Arabiei Saudite este 
gata să semneze Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă. In de
clarația guvernului saudit se spune 
că „acest Tratat este menit să re
ducă încordarea internațională și 
primejdia de război și în același 
timp să consolideze pacea în lume“.

In Camera Comunelor

Conferința de presă a
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Agențiile americane de presă anun
ță că, la 1 august, președintele Ken
nedy a ținut o conferință de presă, 
care s-a axat în principal pe pro
blema tratatului privind încetarea 
experiențelor nucleare. Președintele 
a declarat că parafarea Tratatului 
de la Moscova privitor la interzice
rea experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă „dă unele speranțe în instaura
rea unei păci mai trainice pe pă- 
mînt“.

Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu ratificarea acestui Tratat 
de către S.U.A., el a declarat că, 
după părerea sa, Tratatul va fi ra
tificat de către Senat. „Cred că nera- 
tificarea lui ar fi o mare greșeală“.

Răspunzînd la o altă întrebare, 
președintele a anunțat că S.U.A. vor 
continua experiențele 
terane, asupra cărora 
extinde.

„Consider că este 
spus președintele, să 
largă participare posibilă a țărilor 
la Tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor .-nucleare".

Referindu-se 
lor Unite față 
cheierii unui

ln-

Luări de poziție in
LONDRA 2 (Agerpres). — în șe

dința din 1 august a Camerei Comu
nelor, mai mulți deputați laburiști 
au cerut guvernului să se folosească 
de încheierea cu succes a tratative
lor de la Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară și să întreprindă noi măsuri 
care să contribuie ia destinderea în
cordării internaționale.

Deputatul K. Zilliacus a cerut pri
mului ministru Macmillan să comu
nice Camerei Comunelor ce schim
bări va face guvernul în politica mi
litară și în politica comerțului din
tre Est și Vest, în lumina noii situa
ții. Zilliacus a insistat ca Anglia să 
renunțe la politica care pînă acum 
a slujit drept bază pentru războiul 
rece.

Macmillan a refuzat să răspundă 
la această întrebare, limitîndu-se 
doar la declarația că, datorită para
fării Tratatului de la Moscova, au a- 
părut noi posibilități.

Laburistul Driberg i-a cerut lui 
Macmillan să precizeze ce măsuri

favoarea dezarmării
intenționează să întreprindă pentru 
a convinge Franța să se abțină de 
la producerea și experimentarea ar
mei nucleare, 
primul ministru 
eforturi pentru a 
marea generală 
oare să propună 
de dezangajare în Europa centrală, 
în Orientul Apropiat și Mijlociu sau 
în orice altă regiune a lumii și crea
rea unei zone denuclearizate pe con
tinentul african ?“, a întrebat Dri- 
berg.

Deoarece Macmillan s-a eschivat 
să răspundă la această întrebare, la
buristul Henderson i-a propus pri
mului ministru să declare clar pre
ședintelui de Gaulle că guvernul en
glez ar saluta participarea Franței la 
măsurile în vederea realizării unui 
progres în domeniul dezarmării ge
nerale.

Macmillan a declarat că guvernul 
englez speră să discute toate aceste 
probleme cu guvernul francez.

„Intenționează oare 
să întreprindă noi 
contribui la dezar- 
și intenționează el 
crearea unor zone

lupta forțelor 
patriotice din Guineea 

Portugheza
CONAKRY 2 (Agerpres). — For

țele patriotice ale mișcării de elibe
rare din Guineea Portugheză luptă 
cu succes împotriva forțelor colo
nialiste portugheze. într-un comuni
cat al Partidului african al indepen
denței naționale din Guineea Portu
gheză și insulele Capului Verde se 
arată că în cursul recentelor opera
țiuni militare desfășurate în nordul 
Guineei Portugheze au fost uciși 107 
soldați portughezi. în comunicat se 
arată că în cursul primelor 15 zile 
ale lunii iulie forțele patriotice au 
organizat 6 ambuscade și au între
prins numeroase atacuri împotriva 
trupelor colonialiste portugheze din 
regiunile Mansoa, Bissora, Mansaba, 
la nord de capitala Bissau și în alte 
regiuni.

în comunicat se subliniază că în 
prezent se duc lupte împotriva tru
pelor colonialiste portugheze în 
giunea Pirada și în regiunile 
nord-estul țării. în numeroase 
giuni din Guineea Portugheză
semnalează acte de sabotaj îndrep
tate împotriva trupelor portugheze.

re- 
din 
re- 

se

nucleare sub- 
Tratatul nu se

important, a 
avem cea mai

la atitudinea State- 
de posibilitatea în- 
pact de neagresiune

președintelui Kennedy
între țările N.A.T.O. și statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
Kennedy a arătat, după cum relatea
ză corespondentul agenției U. P. I., 
că „Statele Unite intenționează să 
continue negocierile pentru încheie
rea unui pact de neagresiune, indi
ferent de atitudinea președintelui 
francez de Gaulle“. El a spus de a- 
semenea că va continua consultarea 
aliaților în această problemă.

întrebat dacă Statele Unite
tenționează să împărtășească Fran
ței unele secrete din domeniul ar
mei nucleare pentru ca Franța să 
înceteze și ea experiențele, pre
ședintele Kennedy a evitat să dea 
un răspuns direct la această pro
blemă.

Treci nd la probleme de ordin in
tern, Kennedy și-a exprimat îngri
jorarea în legătură cu faptul că cir
ca 400 000 de tineri americani nu se 
vor mai reîntoarce în școli în sep
tembrie anul curent, din cauza lip
sei mijloacelor materiale. De aseme
nea, alți 700 000 de studenți, din a- 
celeași motive, nu vor putea să 
termine anul școlar 1963—1964. El a 
calificat ca fiind „o problemă na
țională foarte serioasă“ faptul că 
circa un milion de tineri americani 
silit nevoiți să-și întrerupă studiile.

z-’:- %

Muncitori agricoli italieni demons trind în sprijinul revendicărilor lor eco
nomice.

BELGRAD. în continuarea turneu
lui pe care îl întreprinde în R.S.F. 
Iugoslavia, Ansamblul Sfatului popu
lar al Capitalei a dat în zilele de 28, 
29, 30 și 31 iulie spectacole la Banja 
Luka, Zagreb, Opatija și respectiv 
Rijeka. Spectacolele s-au bucurat da 
«ucces.

OTTAWA. Agenția France Presse 
relatează că, luînd cuvîntul în Ca
mera Comunelor a Canadei, pri
mul ministru al acestei țări, Les
ter Pearson, a anunțat că „Guver
nul canadian studiază în momentul 
de față proiectul unui acord cu 
S.U.A. privind cumpărarea de 
arme nucleare americane pentru 
armata canadiană“. Acordul, al 
cărui caracter primejdios a fost de
mascat de opinia publică din Ca
nada, urmează să fie semnat 
viitoarele două săptămîni.

In favoarea comerțului 
cu țările socialiste

SAN JOSE. Ziarul costarican „Pren- 
sa Libre" a publicat un articol redac
țional în care arată că proiectul de 
lege cu privire la schimburile comer
ciale, care se discută în prezent în a- 
dunarea legislativă din Costa Rica, 
este menit să contribuie la dezvolta
rea comerțului cu țările socialiste. 
Ziarul scrie că este în interesul sta
tului Costa Rica să asigure succesul 
acestui proiect de lege și să înceapă 
acest comerț.

CARACAS. Luînd cuvîntul la na 
miting care a avut loc la Caracas, 
viceamiralul .Wolfgang Larrazabal a

declarat că, dacă la apropiatele ale
geri va fi ales președinte, Venezuela 
va întreține relații 
lumii. „Venezuela 
transformări radicale, 
Țara trebuie să iasă 
tuală de dependență.
zuelian cere crearea unui guvern de
mocratic care să nu persecute pe ce
tățeni pentru concepțiile lor“.
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MEXICO. La 2 august lucrătorii 
de la 54 firme cinematografice și la
boratoare cinematografice din Mexic 
au declarat grevă. Greviștii cer îmbu
nătățirea condițiilor de muncă, în
cheierea unui contract colectiv și ma
jorarea salariilor 
urmare a 
complet 
mexicană.

ROMA.

cu 
grevei a 
industria

Tn orașul
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Cind Duvalier a devenit 
prea compromis...

WASHINGTON. Agenția U.P.I. 
nunță că S.U.A. au încetat orice aju
tor economic și militar acordat Re
publicii Haiti 
opoziția față de regimul lui Francois 
Duvalier“. Potrivit agenției, membrii 
misiunii economice și ai misiunii mi
litare americane din Haiti au fost 
rechemați. Guvernul american a ho
tărît, de asemenea, ca postul de am
basador al S.U.A. în Haiti să rămînă 
vacant. După cum au scris în repetate 
rînduri ziarele americane, guvernul 
S.U.A. este nemulțumit de menține
rea lui Duvalier ca președinte al Re
publicii Haiti, considerîndu-1 com
plet compromis în ochii opiniei pu
blice.

WASHINGTON. Ministerul Mun
cii al S.U.A. a anunțat că în cursul 
lunii iulie în Statele Unite au fost 
înregistrați 4 322 000 șomeri. Aceas
tă cifră reprezintă 5,6 la sută din 
totalul brațelor de muncă.

„pentru a sublinia

20 la sută. Ca 
fost paralizată 
cinematografică

Lucca a avut loc 
o grevă de 48 de ore a 3 000 de lu
crătoare de la fabrica textilă care cer 
îmbunătățirea situației lor materiale. 
Aceasta este cea de-a 11-a grevă a 
muncitoarelor 
Grevistele au 
ting într-una 
orașului. Ele
în care se spune 
cînd patronii vor satisface principalele 
lor revendicări.

din ultimele două luni, 
organizat un mare mi- 

din piețele centrale ale 
au adoptat o rezoluție 

că vor lupta pînă

Noi victime ale represiunilor 
din Irak

BAGDAD. La 1 august, Tribuna
lul militar din Bagdad a condamnat 
la moarte trei militari și un civil sub 
pretextul că au participat la încer
carea de a organiza o lovitură de stat 
în Irak, la 3 iulie.

BERLINUL OCCIDENTAL. La 1 
august o puternică explozie s-a pro
dus la un centru de acetilenă din 
cartierul vest-german Wedding. Da
torită exploziei și incendiului au fost

distruse în întregime halele de lucru. 
Numeroși muncitori au fost răniți.

AMMAN. Agenția Reuter anunță că 
Arabia Saudită și Kuweitul au căzut 
de acord cu privire la împărțirea con
trolului asupra zonei neutre dintre 
cele două țări, situată de-a lungul 
golfului arab, precum și asupra îm
părțirii veniturilor comune realizate 
din exploatarea zăcămintelor petrolie
re ce se află în subsolul acestei zone, 
de unde numai în prima jumătate a 
anului în curs s-au extras 
tone de petrol.

8 000 000

BonnVizita lui Segni la

BONN. Joi au început 
tratativele prilejuite de vizita în R.F. 
Germană a președintelui Republicii 
Italiene, Segni. în prima zi au avut 
loc întrevederi separate între Segni 
și Adenauer la reședința acestuia din 
urmă și între miniștrii de externe ai 
celor două țări — Piccioni și Schroe
der. Oficial s-a anunțat numai că au 
fost discutate „probleme de interes 
comun pentru cele două țări“, însă 
agenția France Presse relatează că, 
în cursul discuțiilor dintre miniștrii 
de externe, reprezentantul guvernului 
vest-german a căutat să sublinieze 
„rezervele și neliniștea" Bonnului 
față de parafarea la Moscova a Tra
tatului cu 
periențelor 
după cum 
ției citate,
xercite presiuni asupra colegului său 
italian cu scopul de a-1 împiedica să 
sprijine o eventuală apropiere între 
Est și Vest în problema germană.

privire la 
nucleare, 
reiese din 
Schroeder

la Bonn

interzicerea ex- 
în acest sens, 
relatările agen- 
a căutat să e-

Franța Marinarii flotei 
comerciale în grevă

PARIS 2 (Agerpres). 
gust au intrat în grevă 
ofițerii flotei comerciale. în porturi 
a fost blocată o mare cantitate de 
încărcături care necesită expedierea 
urgentă. După cum transmite agen
ția France Presse, numeroase firme 
comerciale și de transporturi suferă 
pagube considerabile.

în pofida dispozițiilor date de au
torități cu privire la reluarea ime
diată a lucrului, marinarii flotei co
merciale continuă lupta pentru sa
tisfacerea revendicărilor lor.

— La 2 au- 
marinarii și

Greva mundlorllor constructori 
din Atena

ATENA 2 (Agerpres). — La 1 au
gust peste 40 000 de muncitori con
structori au participat la greva con
structorilor din Atena.

în aceeași zi a avut loc un mare 
miting, în cadrul căruia vorbitorii 
au protestat împotriva hotărîrii au
torităților de a reduce salariile 
muncitorilor constructori.

în fața amploarei mișcării grevis
te, autoritățile au făcut concesii. în 
parlament a fost depus un proiect 
de lege, care prevede să se mențină 
actualele salarii ale muncitorilor 
constructori.

Comitetul de grevă a declarat că 
dacă parlamentul nu va aproba 
neîntîrziat acest proiect de lege, la 
6 august va începe o nouă grevă a 
muncitorilor constructori.
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