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SĂ ASIGURĂM CANTITĂȚI
CÎT MAI MARI DE FURAJE

PE TEMELE ZILEI

Semănatul 
culturilor 
duble 
în miriște 

în această perioadă, în gospodăriile 
de stat și gospodăriile colective se 
execută numeroase lucrări menite să 
ducă la asigurarea bazei furajere. 
Recoltarea în faza optimă de dezvol
tare a plantelor de nutreț cultivate, 
cositul fînețelor naturale, strîngerea 
cu grijă a tuturor resurselor de fu
raje constituie acțiuni importante 
pentru îmbunătățirea hrănirii ani
malelor. Ploile căzute în ultimul 
timp au creat condiții ca în acest an 
să ee obțină cantități mari de nutre
țuri și prin însămînțarea culturilor 
furajere pe terenurile de pe care s-au 
recoltat cerealele păioase. Ținînd 
seama de aceasta, în numeroase uni
tăți agricole socialiste din regiunile 
București, Dobrogea, Oltenia. Cri- 
șana și altele munca la recoltarea 
cerealelor a fost în așa fel organiza
tă încît noaptea tractoarele ară tere
nul pentru a putea fi însămînțat 
imediat cu porumb pentru masă ver
de, porumb pentru siloz etc. Așa se 
procedează la gospodăriile de stat 
Slobozia și Ograda, regiunea Bucu
rești, la gospodăriile colective din 
Praporu, Pîrscoveni, regiunea Olte
nia, și altele.

O bună experiență în această pri
vință au dobîndit unitățile agricole 
socialiste din regiunea Dobrogea. 
Aici, o bună parte din cele peste 
43 000 ha culturi duble prevăzute 
au și fost însămînțate cu iarbă de 
Sudan, iarbă grasă, porumb pentru 
siloz și masă verde. Datorită bunei 
organizări a muncii în multe unități 
din această regiune însămînțarea 
culturilor duble are loc paralel cu 
recoltarea cerealelor păioase.

Experiența anilor trecuți arată că, 
atunci cînd solul are suficientă umi
ditate, condiția principală de care 
depinde obținerea unei recolte bo
gate la culturile duble este însămîn
țarea lor imediat după strângerea 
cerealelor. Iată de ce este foarte im
portant să se organizeze schimbul II 
pe un număr cît mai mare de trac
toare care să poată efectua de îndată 
arăturile. Pregătirea patului germi
nativ la un înalt nivel calitativ, 
stabilirea culturilor, a cantității de 
sămînță ce trebuie dată la hectar și 
adîncimii de semănat, în funcție de 
condițiile fiecărei unități, trebuie să 
constituie o preocupare de seamă a 
specialiștilor, conducerilor unităților 
agricole socialiste. Și în condițiile a- 
cestui an este foarte important ca 
lucrările ce se efectuează să contri
buie la menținerea umidității în sol.

Organizarea exemplară a lucrări
lor de recoltare a păioaselor, în așa 
fel încît paralel cu strîngerea la timp 
și fără pierderi a cerealelor să se a- 
sigure executarea arăturilor și însă
mînțarea imediată a culturilor duble 
constituie un mijloc important pen
tru sporirea producției de furaje. De 
acest lucru trebuie să țină seamă în
deosebi conducerile acelor gospodării 
în care balanța furajeră este defici
tară. în celelalte unități prin extin
derea culturilor duble se creează po
sibilitatea de a completa și îmbună
tăți hrana animalelor, de a consti
tui rezerve de nutrețuri.

Ca să se obțină producții de fu
raje cît mai mari, organele și orga
nizațiile de partid, consiliile agri
cole regionale și raionale, conduce
rile unităților agricole socialiste tre
buie să asigure însămînțarea în cele 
mai bune condiții agrotehnice a 
culturilor duble.

La Uzina mecanică din Buzău s-au executat numeroase lucrări pentru dezvoltarea capacităților de producție. 
Aici a fost dată în folosință o nouă hală de fabricație, s-au montat poduri rulante, diferite mașini-unelte noi, 
moderne. Ca urmare, producția uzinei a crescut în ultimii patru ani de 5 ori. In fotografie : în secția de 

aparate cale a întreprinderii

La G.Ä.C. Otopeni se Insămînțsază porumb furajer pe terenul de pe 
care s-a recoltat orzul

Strângem din vreme
hrana animalelor

Gospodăria noastră colectivă a do
bîndit o experiență bună în ce pri
vește dezvoltarea creșterii animale
lor. La sfîrșitul acestui an, vom avea 
616 bovine, .2 000 de oi cu lină fină 
și un număr însemnat de porci și 
păsări.

Pentru ca să obținem producții 
bune acordăm o atenție deosebită 
asigurării bazei furajere. în a- 
cest scop, consiliul de conducere al 
gospodăriei, împreună cu brigadierii, 
colectiviștii fruntași și specialiștii au 
întocmit din vreme balanța furajeră, 
în care s-au prevăzut cantitățile ne
cesare de concentrate, fîn, masă ver
de, nutreț însilozat, grosiere etc.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid din gospodărie am urmărit în 
permanență cum sînt realizate mă
surile stabilite. De pe suprafața culti
vată cu secară am recoltat cantități 
însemnate de masă verde pe care 
le-am administrat în hrana anima
lelor și am însilozat 388 tone de nu
treț. Totodată, ne-am îngrijit ca 
recoltarea nutrețurilor să se facă la 
timpul optim și în cele mai bune 
condiții. Fînul de trifoi, bună
oară, a fost strîns cu grijă, la vreme

Dupé recoltarea cerealelor
Gospodăria colectivă din Chimo- 

geni, raionul Negru Vodă, are în 
prezent 1170 de bovine, 1 200 de 
porcine, 6 500 de ovine și peste 
22 000 de păsări. Pentru a asigura 
furajele necesare întregului efectiv 
de animale, consiliul de conducere 
dă o mare atenție folosirii cît mai 
eficiente a celor 790 de ha desti
nate producției de furaje. Au fost 
extinse culturi valoroase care, în 
condițiile gospodăriei noastre, dau 
recolte bune : lucerna, porumb 
siloz, sparcetă, iarbă grasă, iarbă de 
Sudan etc. Conducerea gospodăriei 
a luat măsuri ca furajele verzi să 
fie administrate în hrana bovinelor 
numai la iesle. Pe această cale se 
reduc la maximum pierderile de 
nutrețuri și se creează posibilitatea 

și depozitat în apropierea fermelor 
zootehnice.

în vederea sporirii producției de 
masă verde, au fost îngrășate cu 
gunoi de grajd mari suprafețe pe 
care se cultivă plante furajere, 
iar pe 350 hectare de finețe s-au cu
rățat scaieții și mărăcinii, s-au îm
prăștiat mușuroaiele și s-au aplicat 
îngrășăminte chimice.

In aceste zile, în atenția colecti
viștilor noștri stă hrănirea rațională 
a animalelor, în așa fel încît să se 
evite risipa de furaje și consuma
rea nutrețurilor păstrate pentru iar
nă. în acest scop am introdus pășu- 
natul rațional pe parcele, am repar
tizat vacilor pășunea cea mai bună 
etc. Noi ne vom îngriji în continuare 
de recoltarea în cele mai bune con
diții a plantelor de nutreț pe care 
le mai avem în cultură. In afară de 
aceasta vom strînge și vom depozita 
pentru iarnă și alte furaje sau 
resturi vegetale, astfel ca în pe
rioada de stabulație animalele să 
aibă asigurată hrană suficientă.

Nicolae POP
președintele G.A.C. Boghiș, 
raionul Satu Mare

eliberării mai rapide a terenului în 
vederea reînsămînțării cu alte cul
turi furajere. Cositul lucernei pentru 
fîn și al borceagului, de pe cele 250 
ha, s-a făcut la vreme. S-au așezat 
apoi în șire la depozitul de furaje, 
din imediata apropiere a grajdurilor. 
Gospodăria sporește resursele de 
nutrețuri și prin însămînțarea plan
telor furajere imediat după recolta
rea culturilor pentru masă verde și 
a cerealelor. Tractoarele execută a- 
cum arături pe cele 40 ha de pe 
care s-a strîns orzul și se seamănă 
porumb furajer. După grîu se vor 
însămînța cîteva sute de hectare cu 
porumb și alte culturi pentru masă 
verde și siloz.

Pavel SPIRACHE 
coresp. voluntar

Din tocată țara
Centrale telefonice automate 
in stațiile de

curînd au fost date în func- 
centralele telefonice automate

De 
țiune 
din stațiile de cale ferată Constanța, 
Arad și Cluj. Totodată, la rețeaua 
telefonică interurbană au fost inter
conectate 
prejurimi 
dia, Dej, 
Gurahonț 
funcțiune

și o serie de gări din îm- 
cum ar fi Fetești, Medgi-

Teiuș,
?i
a

Oradea, Curtici, 
altele. Prin intrarea în 

acestor instalații s-a

ob-
în multe

în statul nostru se bucură de o 
deosebită grijă ocrotirea sănătății 
copiilor. An de an se construiesc 
noi unități sanitare ; față de 1938, 
numărul paturilor de asistență 
medicală pentru copii a crescut 
de 16 ori, ajungînd în 1963 la 
peste 22 600. Au fost asigurate 
circa 4 000 de paturi pentru 
nou-născuți, la secțiile de 
stetrică-ginecologie ;
spitale funcționează secții spe
cial? de chirurgie infantilă și 
ORL. Pentru asistența medicală 
ambulatorie s-au organizat poli
clinici de copil și dispensare de 
circumscripție urbane și rurale. în 
multe policlinici s-au înființat și 
sînt în curs de extindere cabinete 
de cultură fizică medicală. O 
atenție deosebită s-a dat ridicării 
eficienței asistenței medicale în 
mediul rural. S-au înființat dis
pensare de copii cu staționar. în
1963 au existat în astfel de uni
tăți aproape 3 000 de paturi pen
tru copii, iar cele peste 2 000 de 
case de naștere au avut aproape 
9 300 de paturi. Expresia tuturor 
realizărilor obținute, precum și a 
activității curativo-profilactice de
pusă de cadrele medico-sanitare, 
a fost și scăderea mortalității in
fantile de la un indice de 17,9 la 
sută cît era în 1938 la 5,5 la sută 
în 1963 și la 4,8 la sută în primele 
4 luni ale acestui an. în anul
1964 numărul unităților sanitare 
pentru copii a crescut în conti
nuare.

Magazinul specializat pentru vînzarea cămășilor și cravatelor din Bd. 1848, din București
(Foto ! A. Cartoian)

ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ ÎN CINSTEA CELEI DE-A XX-A ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII PATRIEI

Prima jumătate a anului a fost 
încheiată de oamenii muncii din 
industrie cu bune rezultate în 
creșterea producției și producti
vității muncii, în îmbunătățirea 
calității produselor șt reducerea 
prețului de cost. Pășind în 
noul semestru, muncitorii, tehni
cienii și inginerii din întreprin
deri, fabrici și uzine, de pe șan
tiere desfășoară tot mai larg în
trecerea socialistă pentru reali
zarea sarcinilor de plan pe între
gul an și angajamentelor luate 
în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei. Des
pre succesele dobîndite în între
cere ne-au sosit la redacție, în 
ultimele zile, numeroase vești.

7 000 000 lei economii 
suplimentare 
la prețul de cost

Cea de-a XX-a aniversare a elibe
rării-patriei este întîmpinată cu în
semnate realizări de către minerii 
din bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui. Ei au extras peste plan în prima 
jumătate a anului circa 63 000 tone 
de cărbune. Numai colectivele ex
ploatărilor miniere Uricani și Lupeni 
au livrat centrelor siderurgice, pes
te prevederi, mai mult de 30 000 tone 
cărbune cocsiiicabil. în aceeași pe
rioadă au fost realizate economii 
suplimentare, la prețul de cost pla
nificat, în valoare de peste 7 mili
oane lei. Minerii din Valea Jiului 
și-au depășit astfel angajamentul 
luat în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei privind 
realizarea de economii peste plan. 
Reducerea cheltuielilor de producție 
concomitent cu depășirea ritmică a 
sarcinilor de plan la extracția căr
bunelui este rodul extinderii proce
deelor moderne de susținere a lu
crărilor miniere, reducerii consumu
lui de materiale șl ridicării produc
tivității muncii în subteran.

cale ferată
creat posibilitatea ca legăturile te« 
lefonice cu diferite complexe fero
viare să fie obținute ca la ori
care telefon automat din rețeaua 
urbană. Pînă la sfîrșitul anului vor 
fi date în folosință alte centrale te
lefonice automate, modernizarea te
lecomunicațiilor feroviare permițînd 
o mai bună desfășurare a muncii.

(Agerpres)

Ghid automobilistic 
al R. P. Romine

In aceste zile a apărut un ghid au
tomobilistic al R. P. Romine, editai 
de către Oficiul National de Turism 
,,Carpafi". Tipărit în limbile romînă, 
rusă, engleză, franceză și germană, 
el se adresează și turiștilor străini 
care vizitează fara noastră. Pe lingă 
harfa furistică-automobilisfică a tarii, 
în acest ghid turiștii găsesc și nume
roase informații utile. Printre altele — 
o scurtă prezentare geografică a fării, 
indicații privind regulile și semnele 
de circulație, un tabel al distantelor 
existente intre principalele localități 
turistice. Orientarea turiștilor într-o se
rie de orașe mai mari este mult ușu
rată de schijele de plan ale acestora. 
Schijele respective sînt însoțite de a- 
drese ale hotelurilor, agențiilor de 
voiaj C.F.R., TAROM și NAVROM, 
restaurantelor, stafiilor de benzină etc.

ÎNSEMNATE REALIZĂRI IN ÎNDEPLINIREA
PLANULUI Șl ANGAJAMENTELOR

Colectivul Uzinelor „Autobuzul" din Capitală a obținut anul acesta rea
lizări de seamă în muncă. In prima jumătate a anului, sarcinile de plan 
la producția globală și marfă au fost îndeplinite șl depășite, au fost 
obținute economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 761 000 
lei șl 2 316 000 lei beneficii peste plan. In fotografie (de la stînga la 
dreapta) : Victor Radu, șef de brigadă complexă la sectorul III auto, îm
preună cu Dumitru Bărăscu, sudor, și Ion Dinică, lăcătuș, lună de lună 

evidențiați în întrecerea socialistă Foto : Gh. Vințilă

Mii de metri forați peste plan

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Pe
troliștii din întreprinderile de foraj 
din regiunea Argeș extind metodele 
avansate de lucru și în primul rînd 
forajul cu turbina. Acest procedeu a 
fost aplicat anul acesta la 65,8 la sută 
din volumul total al metrilor săpaji. 
Sondorii de la Întreprinderea de foraj

INTERVIUL 

nostru Specializarea
magazinelor

Cerințele comerțului modern, creșterea continuă a volumului alica« 
lației mărfurilor fac necesară intensificarea acțiunii de profilate și spă» 
cializare a magazinelor. în legătură cu această problemă am adresat cî« 
teva întrebări tovarășului inginer D. Niculeacu, secretar general în Mi« 
nfsterul Comerțului Interior.

Iîn ce constă specializarea rețe
lei de magazine și ce rezultate 
s-au obținut ?

Magazinele specializate pun în vîn- 
zare numai anumite grupe de 
mărfuri. în aceste magazine, cetățe
nii găsesc, pe un anumit profil, 
întregul sortiment de mărfuri pe 
care le caută. Pe lîngă noile maga
zine care au promovat forme mo
derne de vînzare, unitățile spe
cializate. contribuie și ele la ridica
rea nivelului de deservire a popu
lației. S-au obținut o serie de rezul
tate în specializarea rețelei de des
facere. Cîteva cifre : între anii 
1959—1963, numărul magazinelor 
specializate a crescut la țesături cu 
26 la sută, la confecții cu 20 la 6ută, 
la încălțăminte cu 44 la sută, la ga
lanterie și tricotaje cu 50,8 la sută. 
Numărul magazinelor specializate 
din sectorul metalo-chimic s-a mărit 
cu 62,6 la sută.

— Ce avantaje oferă cetățenilor 
specializarea magazinelor 1

Magazinul specializat oferă cum
părătorilor posibilitatea de a alege 
articolul dorit dintr-un sortiment 
mai larg de mărfuri. Se economiseș
te timpul cetățenilor ; ei nu mai sînt 
nevoiți să caute în mai multe maga
zine un anumit model, număr sau 
culoare. Se creează, totodată, condiții 
mai bune pentru cunoașterea și stu
dierea cererii de mărfuri, se înles
nește specializarea lucrătorilor din 
comerț în desfacerea anumitor 
mărfuri, asigurîndu-se îmbunătățirea 
deservirii. în sfîrșit, nouă, organelor 
comerțului, ne. permite.să introducem 
forme avansate de. deservire pentru 
utilizarea largă a tehnicii comerciale 
moderne și să folosim mai eficient 
și spațiile din localurile comerciale 
mici. Pentru multe din avantajele e- 
numerate, cetățenii preferă să-și 
facă cumpărăturile. în magazinele 
specializate și, în general, la acele 
unități unde știu că se folosesc for
me moderne de deservire.

din Rm. Vîlcea au realizat peste plan 
pînă acum 2 261 metri foraji, iar cei 
de la Bascov 1 810 metri foraji. In 
cele două întreprinderi au fost reali
zate, numai în cinci luni, economii 
suplimentare la prețul de cost în va
loare de 7 450 000 lei.

— Ministerul proiectează orga'* 
nizarea unor unități reprezentativ 
ve. Ce sînt ele, ce scopuri își 
propun ?

Pe linia promovării unor forme 
mai perfecționate de organizare a u- 
nităților comerciale, se preconizează 
și urmează să se înființeze în Capi
tală și în toate regiunile țării o serie 
de unități reprezentative în toate 
sectoarele, inclusiv cel al alimenta
ției publice. Ele vor contribui la 
cunoașterea și stabilirea științifi
că a cererilor publicului, a nevoi
lor de consum. Unitățile de acest gen 
vor avea o aprovizionare 
completă, ca și magazinele 
zate, personal calificat și 
tehnice pentru prelucrarea 
că a datelor culese cu privire la ce
rințele consumatorilor. Astfel de u- 
nități reprezentative vor fi create și 
pentru studierea cererii turiștilor, pe 
litoral, în stațiunile de odihnă, bal- 
neo-climaterice și în alte centre dacă 
se va considera necesar.

cît mai 
speciali- 
mijloace 
mecani-

speciali- 
probleme

a rețelei

— Cum se ocupă direcțiile co* 
merciale regionale de 
zarea magazinelor, ce 
noi se ridică ?

Gradul de specializare 
comerciale diferă de la o regiune la 
alta în funcție de specificul local, dar 
și de atenția acordată acestei pro
bleme de către direcțiile comerciale 
regionale. Rezultate mai bune s-au 
obținut în regiunile Ploiești, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Oltenia și Cluj; 
Creșterea continuă a volumului 
desfacerilor și lărgirea sortimente
lor permit o adîncire a specializă
rii. Aceasta urmează să se facă nU 
numai prin înființarea de maga
zine specializate, ci și prin organic 
zarea unor raioane specializate în 
cadrul magazinelor universale, gene
rale și combinate, ceea ce va spori 
eficiența economică a spațioaselor 
localuri în care sînt instalate noile 
unități. Pentru a da bune rezultate, 
specializarea trebuie să pornească 
de la o analiză temeinică a situației 
rețelei existente și a fondului de 
marfă ce se poate desface. O dată 
înființate, magazinele specializate 
trebuie să se afle în centrul aten
ției organizațiilor comerciale atît în 
ceea ce privește asigurarea în per
manență cu mărfuri, îmbogățirea 
sortimentului și prezentarea lor, cît 
și în ceea ce privește încadrarea cil 
un personal cu serioasă calificare, 
capabil să facă recomandări, să pre
zinte mărfurile, să influențeze cere
rea pentru produsele noi, necunos
cute încă de cumpărători. De o mare 
importanță este sarcina trasată sfa
turilor populare de a organiza în ca
drul fiecărui institut regional de 
proiectări colective de ingineri, ar- 
hitecți, tehnologi comerciali care să 
poată rezolva cu competență proble
mele ridicate de amplasarea raționa
lă a rețelei și proiectarea propriu- 
zisă a unor magazine. La rîndul 
său, își păstrează întreaga actualita
te sarcina trasată de forurile com
petente C.S.C.A.S.-ului de a se inten
sifica activitatea de documentare a- 
supra celor mai bune realizări din 
țară și străinătate în proiectarea și 
construcția spațiilor comerciale.

Ministerul Comerțului Interior se 
va strădui să se ocupe cu mai multă 
eficiență de intensificarea acțiunii 
de profilare și specializare a magazi
nelor, de promovarea unor forme tot 
mai perfecționate de organizare a u- 
nităților, la nivelul cerințelor comer
țului modern.

Zilnic 230 tone de oțel 

în plus

Oțelarii de la Combinatul side
rurgic Hunedoara au elaborat în 
luna iunie în medie zilnic mai mult 
de 230 tone de oțel peste pre
vederile planului. în perioada care 
a trecut de la începutul anu
lui, oțelarii hunedoreni au pro
dus peste plan o cantitate de 
oțel echivalentă cu metalul necesar 
pentru fabricarea a 12 600 de trac
toare. Ei și-au depășit astfel anga
jamentul luat de a da pînă la 23 
August 45 000 tone de oțel peste plan.

Planurile de măsuri 

la baza unor noi succese

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Bi
lanțul realizărilor colectivului Uzinei 
„Laminorul“ din Galați, pe primul se
mestru al anului, este bogat. în acest 
timp, productivitatea muncii a sporit cu 
mai mult de 2 la sută față de plan și au 
fost realizate în plus 1 000 tone de tablă. 
Economiile suplimentare la prețul de cost 
se ridică la 3 000 000 lei iar beneficiile 
peste plan la mai bine de 6 000 000 lei. 
Laminatorii gălățeni sînt hotărîți să a- 
dauge realizărilor de pînă acum noi și 
însemnate succese. în secțiile uzinei se 
elaborează noi planuri de măsuri tehni- 
co-organizatorice. Printre măsurile care 
vor fi aplicate în noul semestru în care 
am pășit, merită amintite darea în func
țiune a unei instalații de zincare, a unui 
cuptor de călit cuțite pentru foarfeci, 
experimentarea unei noi tehnologii de 
zincare ; de asemenea, vor fi introduse 
foarfeci cu discuri la încă două lami
noare.
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Pe șantierele construcțiilor școlm

Noua școală de 8 ani din carîlerul Țiglina-Galațl

Ritm
în numeroase orașe și sate ale țării se Înalță, In aceste luni care 

preced deschiderea viitorului an de învățămtnt, noi construcții școlare. 
S-a prevăzut construirea unul Însemnat număr de săli de clasă șl în 
legiunea Galați. In legătură cu stadiul acestor lucrări, au pregătirile 
care se fac pentru asigurarea spațiului de școlarizare necesar, cores
pondentul ziarului nostru a adresat cîteva Întrebări tov proi. Dumitru 
Vrabie, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular re
gional Galați.

— Generalizarea învățământu
lui de opt ani necesită creșterea 
spațiului de școlarizare corespun
zător cu sporirea numărului ele
vilor. Ce s-a prevăzut a se în
făptui în această privință in re
giunea Galați ?

— Una dintre importantele sarcini 
stabilite de cel de-al Ill-lea Congres 
al partidului — generalizarea învă- 
țămîntului de 8 ani se realizează cu 
succes în întreaga țară. în trecut, 
regiunea Galați nu constituia o ex
cepție în ce privește accesul tinere
tului la învățămînt ; un mare număr 
de copii ai oamenilor muncii de la 
orașe și sate nu izbuteau să termine 
eele patru clase „garantate” de re
gimul burghezo-moșieresc. Astăzi, 
întregul tineret între șapte și cinci
sprezece-ani frecventează cursurile 
școlii de opt ani. La toamnă, numă
rul elevilor-din ‘ școlile de cultură 
generală va crește cu aproape 24 000, 
ajungînd la 204 720. Sfaturile popu
lare din regiune, îndrumate de or
ganele de partid și de comitetul 
executiv al sfatului popular regio
nal, s-au îngrijit să asigure din timp 
condiții bune pentru pregătirea ele
vilor, pentru desfășurarea activității 
instructiv-educative a cadrelor di
dactice. în ultimii patru ani au fost 
date în folosință 1157 săli de clasă 
construite din fonduri de stat și prin 
contribuția voluntară a cetățenilor. 
Pentru viitorul an școlar vor îi con
struite încă 286 săli de clasă.

în continuare, interlocutorul a re
latat despre cîteva măsuri luate de 
comitetul executiv pentru a se asi
gura darea în folosință la termen a 
tuturor construcțiilor planificate :

— Experiența bună din anii tre- 
cuțl a fost valorificată la realizarea 
noilor construcții școlare. O atenție 
deosebită a fost dată întocmirii din 
timp a documentației tehnice. încă 
din anul 1963, comitetul executiv al 
sfatului popular regional a întocmit 
un plan de măsuri în care au fost 
stabilite sarcini și termene precise 
pentru comitetele executive ale sfa
turilor populare raionale și comuna
le cu privire la întocmirea documen
tațiilor, obținerea avizelor necesare, 
asigurarea șantierelor cu materiale 
și forță de muncă etc. Ca urmare a 
aplicării acestor măsuri, multe lu
crări au început chiar la sfîrșitul a- 
nului 1963. în regiune există condi
ții ca toate construcțiile școlare pre
văzute pentru acest an, atît cele din 
fond central cît și cele ridicate prin 
contribuție voluntară, să fie termi
nate pînă la 1 august.

La Complexul turistic Zănoaga

— Care este în prezent stadiul 
noilor lucrări ?

— Șantierele au fost aprovizionate 
cu materiale încă din lunile ianua
rie și februarie, iar în luna martie, 
cînd timpul a devenit mai favora
bil, s-a putut începe din plin lucrul. 
La 20 iunie, cînd în sesiunea sfatu
lui popular regional s-a analizat 
stadiul lucrărilor pe șantierele 
construcțiilor școlare, situația se pre
zenta astfel : 9 săli de clasă termi
nate, 39 de săli de clasă se găsesc la 
centură, 15 la planșeu, 137 la aco
periș, 79 se finisează în interior, iar 
alte 7 la exterior. în fiecare comună 
sau sat unde șe înalță o școală nouă, 
sfaturile populare s-au bucurat de 
sprijinul cetățenilor. în comunele 
Jirlău, Jugureanu, Vișani ș.a. din 
raionul Făurei, colectiviștii au con
fecționat cărămidă cu posibilități lo
cale ; sfaturile populare ale comune
lor Măxinenl și Măicănești, Umbră- 
rești, Pochidia, Blînzi, Liești, Slobo
zia, Braniștea au asigurat balastul 
și nisipul necesar. Datorită acestor 
acțiuni gospodărești, costuj construc
țiilor se va reduce cu 10—15 la sută.

Calitatea construcțiilor constituie 
pentru noi toți o preocupare impor
tantă. Anul trecut, unii constructori 
au acordat o atenție mai mare cali
tății lucrărilor executate la obiecti
vele mai mari, unde se și făcea un 
control mai exigent. Anul acesta, e- 
xecutarea unor lucrări de bună ca
litate a devenit un obiectiv de sea
mă pe fiecare șantier. Verificarea 
calității se face pe parcursul desfă
șurării construcției, evitîndu-se re
facerea unor lucrări, risipa de ma
teriale.

în această activitate, a arătat tov. 
prof. Dumitru Vrabie, comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular regional 
a primit un sprijin eficient din par
tea biroului comitetului regional de 
partid ; în luna martie, biroul a a- 
nalizat situația construcțiilor școla
re planificate a fi date în folosință 
în acest an și a stabilit o serie de 
noi măsuri care au contribuit la buna 
desfășurare a lucrărilor. Periodic, 
brigăzi organizate de sfatul popular 
regional analizează pe teren mersul 
lucrărilor, calitatea execuției și iau 
totodată măsuri acolo unde este ca
zul. în prezent, toate construcțiile de 
școli sînt în grafic, ceea ce ne dă ga
ranția că ele vor fi date în folosință 
la 1 august, așa cum ne-am angajat. 
Comitetul executiv al sfatului popu
lar regional va face tot ce este ne
cesar pentru ca, în întîmplnarea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, toate școlile din regiune să 
fie pregătite pentru deschiderea vii
torului an de învățămînt

După 
doi ani

Ca și în multe alte sate și co
mune din raion, la noi, în Dobro- 
teasa, se ridică un nou local de 
școală. Cu doi ani în urmă, sfatul 
popular a aprobat propunerea lo
cuitorilor de a se construi o școa
lă nouă cu patru săli de clasă, o 
încăpere pentru depozitarea ma
terialului didactic etc. Dar des
chiderea șantierului a tot fost 
amînată. De cîteva zile au în
ceput lucrările. Abia au fost tur
nate fundațiile și ritmul de lu
cru s-a și încetinit pentru că sfatul 
popular comunal nu s-a îngrijit de 
aprovizionarea cu materialele de 
construcție necesare.

Membrii comitetului executiv al 
sfatului popular din comuna noas
tră ar trebui să acorde atenția 
cuvenită acestei construcții de in
teres obștesc, pentru a fi dată în 
folosință înainte de deschiderea 
noului an școlar.

Un grup de colectiviști din 
comuna Dobroteasa, regiunea 
Argeș

O propunere
In ultimii ani în comuna noastră, 

Dobrovăț, raionul Iași, s-au construit 
două școli noi și s-a reamenajat un 
local mai vechi cu 10 săli de clasă. 
Pentru nevoile școlilor ne-au 
sosit aproape 100 de, bănci, nu
meroase table, catedre, scaune etc., 
toate fiind confecționate de Între
prinderea economică raională din 
Vaslui. Cînd le-am primit, băncile 
din lemn de fag erau frumoase, dar 
între timp, fiind, confecționate din 
material verde, unele s-au scorojit 
altele au crăpat devenind aproape 
inutilizabile.

In alte școli, am văzut bănci trai
nice, cu schelet metalic, a căror înăl
țime poate fi reglată ușor pe măsura 
elevilor. Ele pot fi aranjate în clasă 
și în formă de amfiteatru. De aceea 
credem că Întreprinderea economică 
raională din Vaslui ar putea să-și 
îmbunătățească sortimentele pe care 
le produce și în locul băncilor con
fecționate după un model învechit 
să ofere un mobilier școlar mai 
adecvat.

Proi. Gheorghe BOZIÂNU
Prof. Petre BSGHIU 
Școala de 8 ani nr. 2 
din comuna Dobrovăț, 
raionul Iași

SCRISORI g
LUCRĂRI DE ELECTRIFICARE

încă din anul trecut, în comuna 
Pizeș, din raionul Deta, au început 
lucrări de electrificare — ne-a 
scris corespondentul L. Drăghicl. 
O parte din comună a și fost elec
trificată. Dar unii cetățeni, deși 
au în case instalațiile făcute, nu 
pot beneficia de curentul electric 
pentru că singurul transformator 
existent nu poate satisface pe toți 
consumatorii.

Întreprinderea regională de «- 
lectricitate Banat ne informează 
că în scurt timp va fi instalat un 
al doilea transformator și astfel 
toate casele comunei vor putea ii 
cuprinse în rețeaua de electrifi
care.

REPARAȚIILE ȘOSELEI 
ALBEȘTI-URZICENI

Pe șoseaua Albești-Urzlceni, din 
regiunea București, circulația este 
anevoioasă — ne-a scris cores
pondentul Ion Iordache din co
muna Jilavele, raionul Urziceni.

Sesizarea este justă — răspun
de Direcția regională drumuri și 
poduri București. S-au luat măsuri 
de îmbunătățire a acestui drum, 
executîndu-se pînă în prezent o 
serie de lucrări : așternerea unei 
cantități de balast, reprofilarea 
drumului cu autogrederul etc. Sînt 
prevăzute, în continuare, și alte 
lucrări.

CÎND SE ÎNCALCĂ REGULILE
DE COMERȚ

„Avlnd nevoie de unele mate
riale de construcții — ne-a scris 
corespondentul V. Grecu din Tg.

DN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID ? 
® Educarea noilor membri

în ultimele luni, organizațiile de 
bază de la Fabrica de ciment Bicaz 
au primit în rîndurile membrilor și 
candidaților de partid peste 80 de to
varăși. in marea lor majoritate, a- 
ceștia sînt muncitori, maiștri și teh
nicieni, fruntași în producție și în 
activitatea obștească. Ridicarea ni
velului de cunoștințe politice și Ide
ologice, educarea lor constituie una 
din preocupările de seamă ale comi
tetului nostru de partid. Cu toții au 
fost îndrumați să frecventeze diferite 
cercuri și cursuri ale învățămîntului 
de partid. Experiența a arătat că, în 
munca de educație a tinerilor comu
niști, una din metodele care dă 
bune rezultate este atragerea lor 
sistematică, încredințîndu-li-se sar
cini concrete, la toate acțiunile în
treprinse pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor partidului și guvernului.

Comitetul de partid urmărește ca

© Pentru dezvoltarea
BUCUREȘTI (coresp. „Scînteii“). 

— Comitetul regional de partid Bucu
rești, preocupat de dezvoltarea con
tinuă a sectorului zootehnic din gos
podăriile colective, a luat în ultima 
vreme noi măsuri în această di
recție. Au fost formate colecti
ve din ingineri zootehniști, me
dici veterinari, economiști, spe
cialiști ai consiliilor agricole re
gional și raionale, care au stu
diat posibilitățile de dezvoltare 
a fermelor de animale în fie
care raion și unitate socialistă din 
agricultură. Analizele întreprinse au 
arătat că rezultatele bune obținute 
de unele gospodarii sînt influențate 
într-o mare măsură de condițiile de 
muncă create îngrijitorilor și de asi
gurarea furajelor.

în scopul generalizării metodelor

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“).— 
într-o recentă plenară la care a 
participat și activul său, Comi
tetul regional de partid Maramu
reș a analizat cum desfășoară

Cărbunești, raionul Gllort — m-ant 
dus la depozitul O.C.L. Tg. Jiu. 
Aci, gestionarul a condiționat vln- 
tarea materialelor de care aveam 
trebuință de cumpărarea unor ar
ticole ce nu-mi erau necesare șl 
pe care, cu tot refuzul meu, am 
lost nevoit să le Iau'.

Sfatul popular al regiunii Olte
nia, căruia 1 s-a trimis sesizarea, 
ne răspunde că cele semnalate 
sînt reale și că gestionarul aces
tui depozit n-a făcut decît să pună 
în aplicare o hotărîre a conduce
rii O.C.L. Mixt Tg. Jiu, care a dat 
dispoziție să se condiționeze vîn- 
zarea unor produse cu desfacere 
curentă de cumpărarea unor pro

Un răspuns inexact
Mai mulți cetățeni de pe stra

da Mihai Sturza din Iași ne-au 
sesizat că, din cauza unui șanț 
de scurgere săpat prea îngust, a- 
pele provenite din ploi le inundă 
curțile, provocînd stricăciuni.

Sesizarea a fost trimisă spre 
rezolvare Sfatului popular al ora
șului Iași, care ne-a informat că 
„s-a executat un șanț la picioa
rele taluzului prin care apele se 
scurg în bune condiții“. La rîn- 
dul nostrUj am informat pe cei 
care ne-au scris despre răspun
sul primit. O nouă scrisoare din 
partea acelorași cetățeni ne sem
nalează însă că „răspunsul se 
dovedește a fi întocmit din birou, 
întrucît situația nu s-a schimbat 
cu nimic, apa continuând să-și 
facă drum, prin curțile locatari
lor ca și înainte". După bum se 
vede, ori răspunsul Sfatului popu

și caudidați de partid
sarcinile ce se dau noilor membri 
și candidați de partid să fie în 
raport cu pregătirea șl posibilită
țile fiecăruia. Urmărim îndeaproape 
cum îșl îndeplinesc ei aceste sarcini 
șl îi ajutăm să învingă greutățile. 
Ei primesc un sprijin prețios din 
partea membrilor de partid cu 
mai multă experiență. Obișnuim 
ca în adunările generale, în șe
dințe de birou, să ascultăm in
formări asupra felului cum îșl 
duc la îndeplinire noii mem
bri și candidați de partid sar
cinile încredințate. Cu regularitate 
ținem expuneri despre drepturile și 
îndatoririle membrilor de partid, 
despre politica internă șl externă a 
partidului și statului nostru, despre 
rolul conducător al partidului în o- 
pera de desăvîrșire a construcției 
socialiste etc. (De la Gh. Ten- 
chiu, secretarul comitetului de par
tid de la Fabrica de ciment Bicaz).

sectorului zootehnic
folosite de gospodăriile fruntașe, în 
fiecare raion, într-o gospodărie co
lectivă cu rezultate medii, timp de 
două săptămîni, colective trimise de 
comitetul regional au sprijinit consi
liile de conducere în organizarea 
muncii, retribuția îngrijitorilor etc. 
într-o perioadă scurtă și cu chel
tuieli minime s-au lotizat anima
lele, s-au construit drumuri de 
acces între grajduri și ferme, s-au 
amenajat camere de odihnă pen
tru îngrijitorii de animale. Ul
terior, delegați din toate gos
podăriile colective au vizitat aceste 
unități, s-au informat asupra măsu
rilor luate și au trecut la aplicarea 
unora dintre ele în gospodăriile lor. 
Membrii consiliilor agricole regional 
și raionale sprijină aplicarea aces
tor măsuri în fiecare gospodărie.

ehr
organizațiile de partid munca po
litică și organizatorică în rîndurile 
colectivelor din întreprinderi în ve
derea îndeplinirii angajamentelor 
luate în cinstea celei de-a XX-a a-

duse mal greu vandabile. Pață de 
această Încălcare a regulilor ge
nerale de comerț au fost luate 
măsuri de sancționare a directoru
lui comercial și a șefului contabil 
ai O.C.L. Mixt Tg. Jiu.

PE TRASEUL
PROVIȚA-CiMPJNA

Un grup de muncitori din co
munele Provița de Jos și Provița 
de Sus, raionul Cîmpina, au sesi
zat ziarul că pe traseul Provița- 
Cîmpina autobuzele circulă defec
tuos iar șoferii refuză să ia că
lătorii care așteaptă în stații.

In răspunsul trimis redacției de 
către întreprinderea regională 
transporturi auto Ploiești, după ce 
sînt descrise cauzele care au dus 
la aceste defecțiuni, se arată că 
s-a luat măsura ca în orele de vîrf 
să se dubleze cursele pentru a se 
evita aglomerația.

lar al orașului Iași nu concordă 
cu realitatea, ori s-a făcut o trea
bă de mântuială. Cum de s-a în- 
tîmplat așa ceva ? Firește, nu 
se poate cere întotdeauna preșe
dintelui și secretarului sfatului 
popular (semnatarii răspunsului) 
să verifice, personal, pe teren, 
dacă lucrările despre care se vor
bește în adresele semnate de ei 
s-au executat și sînt de calitate 
corespunzătoare. Aceasta este 
în primul rînd obligația con
ducerilor secțiilor și între
prinderilor sfatului popular, 
funcționarilor care întocmesc di
ferite acte, situații. Este însă ab
solut necesar ca semnatarii unui 
asemenea răspuns să se asigure 
că lucrătorii în subordine i-au in
format corect și, atunci cînd nu 
procedează așa, cum. este în cazul 
de față, să ia măsurile care se im
pun.

niversărl a eliberării patriei. Infor
marea prezentată și discuții!» au a- 
rătat că marea majoritate a organi
zațiilor de partid din întreprinderile 
regiunii urmăresc îndeaproape cum 
se îndeplinesc angajamentele, spri
jină conducerile tehnico-administra- 
tive în organizarea muncii, generali
zarea experienței înaintate, învinge
rea greutăților. în întrecerea socia
listă sînt antrenați aproape toți 
muncitorii, inginerii și tehnicienii. 
Măsurile organizatorice, însoțite de 
o temeinică muncă politică, au dat 
rezultate. Numeroase unități econo
mice din regiune, printre care

® Controlul aplicării
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Biroul Comitetului regional de partid 
Ploiești a analizat, de curînd, cum 
se îndeplinesc prevederile conferin
ței regionale de partid privind întă
rirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective. Pentru a cu
noaște care este situația, un colectiv 
alcătuit din activiști de partid, de 
stat, specialiști din domeniul agri
culturii, condus de un secretar al 
comitetului regional de partid, a 
analizat timn de o lună și jumătate, 
la fața locului, desfășurarea muncii 
de partid într-un mare număr de 
gospodării colective din raioanele 
Buzău, Ploiești, Teleajen etc. Din in
formarea prezentată și din discuțiile

© Instruirea secretarilor
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Re

cent a avut loc instruirea secretari
lor organizațiilor de bază din între
prinderile șl instituțiile orașului Cluj. 
Participanții au ascultat cu interes 
expunerea tovarășului Ștefan Pascu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, decanul facultății de 
Istorie a universității „Babeș-Bolyai“ 
despre organizarea și conducerea 
de către P.C.R. a insurecției de la 23 
August 1944. Tov. Teodor Moldovan, 
secretar al comitetului orășenesc 
de partid, a ținut o expunere despre 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii din pa
tria noastră. Secretarul comitetului 
de partid de la Uzina metalurgică

T E Ä T R E ■ C I N E M A
TEATRE : Teatrul „Lucia Sturdza- 

Bulandra" (Ia Teatrul de vară din Par
cul Herăstrău") : Cum vă place — (orele 
20). Teatrul „C. Tănase' (la Grădina 
„Boema") : O seară de muzică ușoară — 
(orele 20,15). Circul de stat : O seară cu 
comicul Karandaș — (orele 20).

CINEMATOGRAFE 1 Ocolul pămîntu- 
lui în 80 de zile — cinemascop (ambele 
serii) : Sala Palatului R. P. Romîne (ru
lează la orele 18,15 eu seria de bilete nr. 
1169), Republica (9,30; 13; 16,30; 20,15), 
București (8,30; 12; 15,30; 19,15), Feroviar 
(10; 13,30; 17; 20,30), Grivița (9; 12,30; 16;
19.30) , Grădina „Progresul* (Str. Ion
Vidu nr. 5 — orele 21). Madame Sans- 
Gêne — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9,45; 12; 14,15; 10,30; 19; 21,15).
Kozara : Carpați (10; 12,30; 15; 17,30; 20), 
Aurora (10; 12,30; 15; 17,30; la grădină — 
orele 20,30), Modern (10; 12,30; 15; 17,30;
20) , Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 
75 — orele 20,30), Stadionul „Dlnamo* 
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 20,45). 
Lumea mare a celor mici : Capitol (10; 
12; 14; 16; 18,30; 21; la grădină — orele
20.30) , Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30),
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Șehe- 
razada — cinemascop : Festival (8; 11; 
14; 17; 20), Grădina „Festival* (Pasajul 
„Eforie* — orele 20,30), Grădina „Doina“ 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 21,15).
Slujnica : Victoria (10; 12; 14; 16; 13,15;
20.30) , Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Am ajuns și rege : Central (10,30; 12,30; 
14,30; 10,30; 18,30; 20,30), Arta (16; 18: 20; 
la grădină — orele 20,30). Domnișoara... 
Barbă-Albastră : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,30; 20,30). Omul din fotografie : Union 
(15; 17; 19; 21), Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Culisele varieteului : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Doi colonei : 
Glulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), Volga 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Un ciclu de 
filme documentare: Timpuri Noi (rulea
ză de la orele 10 la orele 21 în conții 
nuare). Frații corslcani — cinemascop : 
înfrățirea între popoare (10; 15; 17,15;
19.30) , Unirea (11; 16; 18,15; la grădină — 
orele 20,30). îndrăgostitul : Cultura! (15; 
17; 10; 21). Imblînzitorii de biciclete — 
cinemascop : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21) . Asasinul din cartea de telefon : Bu- 
zești (15,15: 17,15: 19,15; 21,15; la grădină 
— orele 20,30), Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 
21,16), Floreasca (10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Patinoarul „23 August" (Bd. Muncii — 
orele 20,30). Cerul șl mocirla: Bucegl (10; 

întreprinderile economiei forestiere, 
exploatările miniere Băiuț, Nistru, 
Herja, Săsar au îndeplinit mai de
vreme planul pe primul semestru al 
anului. La prețul de cost, minerii de 
la Herja au realizat economii supli
mentare de peste 2 milioane lei. Au 
obținut rezultate bune în întrecere 
și colectivele de la Combinatul chi- 
mico-metalurgic din Baia Mare, îr.-> 
treprinderile „1 Septembrie“ și Com
binatul „1 Mai“ din Satu Mare și 
altele.

Referatul și discuțiile au rele
vat și anumite neajunsuri de la 
I.P.R.O.F.I.L. din Satu Mare și Sighet, 
I.D.A.R. Baia Mare etc., care, pe 
primele 5 luni ale anului nu și-au 
realizat planul la toți indicatorii și 
nici angajamentele luate. în vederea 
îmbunătățirii muncii organizatorice 
și politice în întreprinderile regiunii, 
plenara a adoptat un plan de mă
suri. Aplicarea prevederilor planului 
va contribui la îndeplinirea întocmai 
a angajamentelor luate în cinstea 
marii sărbători de către colectivele 
tuturor întreprinderilor.

hotăririlor
purtate în ședința biroului regional 
a reieșit că organizațiile raionale de 
partid acordă sprijin concret și per
manent gospodăriilor agricole colec
tive. Biroul Comitetului raional 
de partid Rm. Sărat a organi
zat întrajutorarea între gospodă
rii. Președinți, contabili și briga
dieri din diferite unități cu mai mul
tă experiență s-au deplasat în gospo
dăriile mai puțin dezvoltate și au a- 
jutat în mod practic la organizarea 
muncii. în încheierea ședinței s-au 
făcut noi recomandări menite să 
contribuie la îmbunătățirea continuă 
a muncii organizatorice și politice în 
gospodăriile colective.

organizațiilor de bază
„Unirea“ a împărtășit din experiența 
muncii organizațiilor de bază din în
treprindere pentru educarea munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor. 
Programul instruirii a mai cuprins și 
alte teme. S-au ținut expuneri 
despre sarcinile organizațiilor de 
partid pentru realizarea planu
lui la toți indicatorii, pentru în
deplinirea angajamentelor luate 
de colectivele întreprinderilor clu
jene în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei. După pre
zentarea expunerilor la care au p'r- 
ticipat toți secretarii organizațiilor 
de bază, instruirea a continuat pe 
ramuri de activitate.

Spre

litotal
Pa litoralul Mării Negre, sezonul de 

vară e in toi. Peste 4 500 de oaspefi 
din străinătate au și sosit aici pe calea 
aerului. In această vară, numai cu a- 
vioanele TAROM vor veni în fără peste 
32 000 de turiști din R. F. Germană, 
Norvegia, Suedia, Franfa, Austria, An
glia; aproximativ același număr de oas- 
pe|i din Olanda, Belgia, Franfa și alta 
țări vor ajunge cu avioanele unor com
panii străine. In vederea bunei deserviri 
a pasagerilor, la aeroportul de lingă 
Constanja au fost mărite suprafefele da 
lucru alo platformelor de încărcare-des- 
cărcare, 
cazarea
avioanele romînești și străine. Aeropor
tul a fost dotat cu cele mai moderne 
mijloace de radiopavigafie, care asi
gură siguranja zborurilor, atît ziua cît 
și noaptea. La Mamaia a fost deschisă 
o agenfie TAROM de unde se pot 
primi orice informafii asupra traficului

Au sosit oaspeți noi pe aeroportul de lîngă Constanța Foto : M. Cloo aerian și se pot refine bilete.

s-a construit un hotel pentru 
personalului navigant de pe

12; 16; 18,15; la grădină — orele 20,30), 
Viitorul (16; 13,15; 20,30), Drumul Sării 
(16; 18; 20). Fata din casa roșie : Torni» 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30). Cuba’58 : Flacăra 
<16,30; 18,30; 20,30). Rosita : Vltan (16; 18; 
20). Lumea comică a iul Harold Lloyd s 
Munca (16; 18,15; 20,30), Colentlna (15,30; 
17,45; 20; la grădină — orele 20,30), Gră
dina „Vltan* (Calea Dudești — orele 
21,15). Frumoasa americană: Popular (15; 
17; 19; 21). Taxiul morțll : Moșilor (15; 
17; 19; la grădină — orele 20,30). Feriga 
de aur — cinemascop : Cosmos (16; 18; 
20). Dardée : Luceafărul (16; 18; la gră
dină — orele 20,30). Totul despre Eva i 
Progresul (15; 17,30; 20), Arenele „Liber
tății" (Str. 11 Iunie — orele 20,45). Apar
tamentul — cinemascop: Lira (15; 17; 19). 
Anaconda ; Ferentari (16,30; 18,30; 20,30). 
Dezrâdăcinațil : Cotrocenl (16; 18; 20). 
Limuzina neagră — cinemascop : Pacea 
(16; 18,15; 20,30). Un surîs în plină vară: 
Grădina „Lira* (Calea 13 Septembrie nr. 
196 — orele 20,30). Divorț italian : Gră
dina „Tomls" (Calea Văcărești nr. 21 
orele 20,30).

Cum e VREMEA
Ieri In țară : Vremea a fost frumoasă^ 

cu cerul variabil. Vlntui a suflat potri
vit, cu intensificări temporare în Mol
dova șl Dobrogea, predomlnînd din sec
torul nordic. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 26 do 
grade la Băilești șl Giurgiu șl 14 grade 
la Ocna Șugatag.

In București : Vremea a fost frumoa
să, cu cerul variabil, mal mult senin în 
cursul după-amiezii. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura maximă a 
fost de 26 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
șl 11 iulie. în țară : Vremea în curs de 
încălzire. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi locale sub formă de averse. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse între 
10 grade șl 20 de grade, Iar maximele în
tre 25 grade și 35 de grade.

In București și litoral : Vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fl variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere.
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© Ere geologice.,. în cup
tor ® Duritatea—o pro
prietate căutată

Dintre minerale, poate cea mal spec
taculoasă istorie o are diamantul. El își 
are eroii săi, legendele sale. Șlefuit pe 
zeci de fafete ca să-și înmulfească sclipi
rile, diamantul se prezintă sub forma 
celor mai prețioase briliante. Cea mai 
mare piatră de preț cunoscută pînă azi 
este „Cullinan"-ul, de mărimea unui ou 
de gîscă, cîntărind 610 grame ; cea mai 
frumoasă —— „Marele Mogol’ de 297 
carate (unitate de măsură a pietrelor 
prețioase echivalentă cu 0,2 gr). Ce preț 
au? „Orlov", o rozetă de 193 carate, a 
fost plătit de Ecaterina a ll-a cu un mi
lion de rubla aur, bani gheață, și cu 
96 000 de franci aur anual drept rentă 
viageră vînzătorului. Față de acesta, 
„Koh-i-Noor* (muntele de lumină), de 
106,5 carate, de origine indiană, ar va
lora de patru ori mai mult.

Ce este 1n fond această piatră ? Un 
cărbune, care arde ca un banal jeratic, 
fără cenușă, dar care, spre deosebire de 
rudele sale tuciurii și opace, e transpa
rent, cristalizat în poliedre octogonale, 
cubice sau dodecagonale, deosebindu-se 
de grafit prin poziția atomilor în rețeaua 
structurală. Aria lui de răspîndire pe glob 
este relativ redusă — Africa de sud, In
dia, Borneo, Sumatra, lava, Celebes, Bra
zilia, lakutia (U.R.S.S.) — iar bogăția ză
cămintelor este departe de a corespunde 
nevoilor tehnicii și industriei moderne. 
Transparența, indicele de refracție ex
cepțional (2,42) care-i dă cunoscuta stră
lucire, nespusa tărie — iată calități care 
au stat la baza carierei noi, tehnico-indus- 
triale, a diamantului. Primele pietre pre
țioase : rubine, smaragde, safire, dia
mante au fost obținute în laborator cu 
aproape un secol în urmă. Insă ele erau 
mai scumpe decît cele naturale.

Astăzi, ceea ce pe vremuri era consi
derat utopie în materie de cristalizare 
sintetică industrială a diamantului, a de
venit o realitate. Diamantul tehnic și 
alte produse asemănătoare, cum sînt 
carbura de siliciu (carborundum) și elec- 
trocorindonul, sînt fabricate pe scară 
largă, găsind o mare întrebuințare în 
practica industrială modernă. -

Asemenea substanțe, înrudite prin pro
prietățile lor — în primul rînd duritatea 
— cu diamantul, natural, se fabrică și în 
țara noastră, la Uzinele „Carbochim" din 
Cluj. Hale largi, spațioase, adăpostesc

Cristale de carbura de siliciu

cuptoare în care deșeuri ale Industriei 
petroliere și banalul nisip sînt materie 
primă a procesului tehnologic de elabo
rare a carburii de siliciu. Din vagoanele 
de cale ferată, în care e adus de la 
Ploiești și Onești, cocsul de petrol ob
ținut din reziduuri ale rafinăriilor (a cîta 
întrebuințare a țițeiului în țara noastră ?) 
este trecut în concasoare și sortatoare. 
Mărunfit și cernut, amestecat cu cuarț și 
alte materiale de adaos, el formează în
cărcătura unor cuptoare în care rezisten
țele electrice au grosimea copacilor. în
conjurați de pîlpîirile flăcărilor ce răzbat 
din pereții cuptoarelor, care nu-s altceva 
decît gaze de carbon ce ard în cursul 
reacției chimice, oamenii, printre care 
și cei din echipa lui loan Legean — șe
ful echipei fruntașe a sectorului — par, 
cu trupurile lor zdravene, niște eroi mito
logici porniți să stăpînească focul, să 
supună mineralele și temperaturile 
înalte. Carbura de siliciu pe care ei o 
prepară este de cea mai bună calitate.

Dar munca celor de la carbura de si
liciu pare o jucărie pe lîngă cea 
a topitorilor din halele secțiilor unde, în 
agregate industriale, se reproduc în 
cîteva ore, chelfuindu-se o cantitate de 
curent electric egală cu aceea necesară 
iluminării unui oraș, fenomene petrecute 
de-a lungul erelor, în străfundurile pă- 
mînfului, la temperaturi și presiuni 
uriașe. în craterul unor cuptoare, încăl
zite la aproape 3 000 de grade, cloco
tește, răbufnind în salve sacadate, „lava*. 
Jerbe de minusculi meteori însoțesc fee
rice explozii, imifînd microscopic, stru
nite și neputincioase, gigantice cataclisme 
ale unor lumi neștiute. In aceste cup
toare, umplute cu bauxită calcinată, cu 
cocs și alte adaosuri, la căldura arcului 
voltaic se plămădește corindonul artifi
cial. Corindonul făurit aici de topitorii 
maistrului Constantin Curelaru și ai altor 

■ șefi de echipe are strălucirea pietrelor 
prețioase, pe care le întrece însă în du
ritate.

Ca să fie sfărîmat, de la înălțime se 
prăvălește asupra lui barosul uriaș al so
netelor ce tabără pe fiecare centimetru

pătrat cu puterea zecilor de tone. Conca- 
sat, măcinat, sortat în mulțimea instalații
lor complexe mecanizate, corindonul, ca si 
carbura de siliciu, poposește în cele din 
urmă în halele unde granulele ascuțite, 
semănînd cu pulberea diamantelor, sînt 
amestecate cu ciment, cu bachelită sau 
ceramică, spre a căpăta forma unor 
pietre abrazive, ori sînt încleiate pe 
hîrtie și pînză, ca să devină file, benzi și 
discuri, de asemenea abrazive, denumite 
în mod impropriu șmirghel și folosite ia 
prelucrarea și tăierea metalelor sau a 
altor substanțe dure.

„Zăcămintele* de pietre prețioase in
dustriale ale „Carbochim“-u!ui nu se mă
soară în carate, ci în mii de tone. 
Producția uzinei a crescut continuu 
și calitativ și cantitativ. Ea este acum 
de două ori mai mare decît în anul 1959. 
Se fabrică aici o varietate largă de sor
timente, culminînd cu veralul — electro- 
corindonul nobil — și carbura de siliciu 
electrotehnică, realizate altădată doar de 
industriile chimice străine cu îndelun
gată și valoroasă experiență. Procedee 
noi de control și verificare a tehnolo
giei, aplicate sau în curs de cercetare, 
sînt menite să îmbunătățească și mai 
mult calitatea actualelor sortimente de 
abrazive.

Producția uzinei trebuie să țină per
manent pasul cu tehnica cea mai mo
dernă. Colective de cercetători, avînd la 
dispoziție o aparatură modernă de labo
rator, largi posibilități da documentare, 
desfășoară o activitate coordonată pen
tru realizarea unor noi tipuri de discuri 
abrazive excepțional de rezistente la tu
rații înalte. în laboratoare pot fi văzute 
și mostre de produse pe cale de a fi in
troduse în fabricație — discuri de tăiere 
cu liant de cauciuc, abrazivi pe suport 
hidrorezistent pentru șlefuiri la umed etc. 
— rod al colaborării dintre specialiștii 
uzinei și oameni de știință.

în toată activitatea colectivului uzinei se 
simte îndrăzneala cutezătorilor, perseve
rența tot afît de prețioasă ca și cea a 
diamantului.

Gh. BRĂTESCU

Tn medul cu R. F. Germană

OnpiimtBl de fotbal s-a încteiat
Ultimele două partide ale campiona

tului categoriei A s-au desfășurat ieri 
după-amiază, rezolvînd prin aceasla și ul
tima necunoscută : care echipă, alături de 
Siderurgistul Galați, ultima clasată, va 
activa anul viitor în categoria B. C.S.M.S. 
lași și Știința Timișoara, candidate la a- 
cest loc, au terminat victorioase ultimul 
lor meci, dar ieșenii,’ cu un golaveraj su
perior, au putut evita în cele din urmă 
retrogradarea. După cum relatează cores
pondentul nostru din lași, C.S.M.S.-ul a 
cîștigat cu scorul de 5—1 (3—0), după 
un joc valoros. Jucătorii ieșeni au început 
meciul cu multă ardoare. Chiar în pri
mele minute, înaintarea creează faze 
spectaculoase. Arădanii se apără însă cu 
promptitudine, în situații mai dificile, tri- 
mițînd balonul în corner. Totuși, ieșenii 
reușesc să deschidă scorul prin Voica 
(min. 7), în urma unui atac bine construit. 
Pînă la pauză scorul este majorat la 3—0 
pentru gazde prin golurile marcate de 
Matei și fundașul Deleanu. Acesta din 
urmă s-a remarcat atît la apărare cît și la 
înaintare.

în repriza a doua, inițiativa aparține 
tot ieșenilor. înaintarea echipei U.T.A. 
contraatacă periculos. în minutul 59, Țîrlea 
reduce din handicap înscriind plasat. In

continuare jucătorii de la C.S.M.S. con
struiesc acțiuni periculoase și șutează mult 
pe poartă. Pînă la sfîrșitul meciului, gazde
le înscriu încă de două ori prin Vornicu 
(lovitură do la 11 metri) și Pop, dintr-o 
frumoasă acțiune personală. Arbitrul Cor
nel Nifescu (Sibiu) a condus cu compe
tență această întîlnire.

★

La Galați, llmișorenii au cîștigat la li
mită (1—0, la pauză 0—0). Unicul punct 
a fost inscris în minutul 80 de Mițaru. 
Jocul ambelor formații a fost de un slab 
nivel tehnic, ceea ce a produs nemulțu
mirea firească a publicului spectator. Po
trivit relatării corespondentului nostru la 
Galați, jocul s-a desfășurat mai mult la 
centrul terenului, cu pase la întîmplare. 
Acțiunile pe poartă, puține la număr, au 
fost irosite prin șuturi slabe sau fără a- 
dresă.

O dată cu disputarea meciurilor de la 
lași și Galați, campionatul republican de 
fotbal al echipelor de categoria A s-a 
încheiat. Clasamentul a căpătat astfel for
mă definitivă, echipele ocupînd locul ce-l 
merită la capătul celor 26 de meciuri dis
putate. Dinamo București a încheiat cu

brio actualul campionat, dovedindu-se o 
formație puternică, bine pregătită, cu o 
mare capacitate de luptă. Este fără îndo
ială un merit deosebit al campionilor fap
tul că de-a lungul partidelor susținute au 
reușit să totalizeze un punctaj net față 
de a doua clasată — echipa Rapid. Di- 
namoviștii bucureștenl, în majoritate 
membri ai loturilor reprezentative, s-au 
prezentat în formă bună și cu ocazia me
ciurilor internaționale, confirmînd prin a- 
ceasfa seriozitatea și temeinicia pregătirii 
lor la antrenamente. Echipa dinamovistă 
a cucerit pînă acum de patru ori titlul 
de campioană a țării, dintre care de trei 
ori consecutiv (1962, 1963, 1964).

CLASAMENT FINAL
I. Dinamo Buc. 26 18 4 4 65:25 40

.2. Rapid 26 15 3 8 50:30 33
3. Steaua 26 15 1 10 71:44 31
4. Progresul 26 11 5 10 40:45 27
5. Petrolul 26 11 4 11 28:19 26
fl. Steagul roșu 26 9 8 9 32:32 26
7. Crișul 26 10 6 10 27:38 26
8. Farul 26 11 3 12 28:34 25
9. Știința Cluj 26 11 2 13 39:38 24

10. Dinamo Pitești 26 10 3 13 28:39 23
11. U.T.A. 26 9 5 12 32:46 23
12. C.S.M.S. 26 10 2 14 42:47 22
13. Știința Timișoara 26 8 6 12 31:42 22
14. Siderurgistul 26 6 4 16 21:49 16

Lotul echipei campioane — Dinamo București : de la stingă la dreapta (rîndul de sus) : Traian lonoscu (an
trenor), Datcu, Ivan, Popa, Ștsian, Peiru Emil, Nunweiller HI, Angelo Nicuiescu (antrenor), Nunweiller IV, 
Varga, Constantinescu, UJu, Dumitru Nicolae (antrenor); (rîndul de jos): Pîrcălab, Frâțilâ, Lucescu, Nunweil- 

lex VI, Ene, Popescu, Haidu, Gherghell, Unguroiu Foto : S. Cristian

COMUNICAT
Sesiunea Comisiei mixte de colaborare

tehnico-științifică între R. P. Kornînă și R. P. Chineză
între 25 iunie și 5 iulie 1964, la 

București s-au desfășurat lucrările 
Sesiunii a IX-a a Comisiei mixte de 
colaborare tehnico-științifică între 
R. P. Romînă și R. P. Chineză.

în cadrul lucrărilor sesiunii au 
fost examinate problemele privind 
executarea hotărîrilor adoptate la 
sesiunea precedentă, problemele pri
vitoare la lărgirea pe mai departe 
a colaborării,și a fost semnat Proto
colul privind acordare de asistență 
tehnico-științifică reciprocă.

în conformitate cu protocolul sem
nat, părțile vor face schimb de do
cumentații tehnice și înlesniri de vi
zite de studiu în probleme tehnico- 
științifice din domeniul industriei 
petrolului și chimiei, industriei ali
mentare, din agricultură șl altele.

Protocolul a fost semnat din partea 
chineză de U Hen, vicepreședintele 
Comitetului tehnico-științific, con
ducătorul delegației chineze, iar din 
partea romînă de Cioroiu Răducanu, 
adjunct al ministrului industriei pe
trolului și chimiei, conducătorul de
legației romîne.

La semnarea protocolului au fost 
de față membrii și ex^erții celor 
două delegații.

A fost prezent de asemenea am
basadorul R. P. Chineze în R. P. 
Romînă — Liu Fan.

Lucrările Sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și de 
înțelegere reciprocă.

Delegația chineză 
prinderi industriale 
cercetări științifice 
mînă.

a vizitat între- 
și instituții de 
din R. P. Ro-

~Jr
Cu ocazia lucrărilor Sesiunii tova

rășul Cioroiu Răducanu a oferit un 
dejun la restaurantul „Pescăruș“.

După semnarea protocolului, Liu 
Fan, ambasadorul R. P. Chineze în 
R. P. Romînă, a oferit un dineu în 
saloanele ambasadei.

■ic
Marți după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația chineză condusă de 
U Hen, vicepreședintele Comitetului 
tehnico-științific al R. P. Chineze. 
La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși 
de Cioroiu Răducanu, adjunct al mi
nistrului Industriei Petrolului și Chi
miei, și de alte persoane oficiale.

Au fost de față Liu Fan, ambasa
dorul R. P. Chineze în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei. (Agerpres)

■

Marți au început, în Capitală, lu
crările unei sesiuni de comunicări 
tehnico-științifice organizate de Mi
nisterul Industriei Ușoare și Institu
tul de cercetări textile în colaborare 
cu Consiliul național al inginerilor 
și tehnicienilor din R. P. Romînă. 
Sesiunea dezbate teme privind in
troducerea tehnicii noi în industria 
ușoară, valorificarea superioară a 
materiei prime textile și folosirea de 
noi materii prime în acest sector e- 
conomic, utilizarea rațională a fi
brelor și firelor sintetice, crearea de 
noi sortimente și îmbunătățirea ca
lității produselor.

La sesiune iau parte ca invitați 
specialiști de la institute de cerce
tări textile din țări socialiste.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de I. Popescu, adjunct al ministru
lui industriei ușoare. Apoi specia
liști de la Institutul de cercetări 
textile și de la institute similare din 
R. P. Polonă 
au prezentat 
täte. Lucrările

tivității Institutului „Dr. I. Cantacu- 
zino“ între anii 1944—1964 au fost 
prezentate referate și comunicări 
științifice oglindind cercetări actua
le din cadrul institutului. Lucrările 
sesiunii continuă.

(Agerpres)

11ȘTI III ȚĂRILE SOCIALISTE
C0NDÜCTÄ SUSMARINĂ

și R. S. Cehoslovacă 
referate de speciali- 
continuă.

★
comunicări științificeSesiunea de

a Institutului de cercetări zootehnice 
care a avut loc marți în Capitală a 
fost consacrată cercetărilor efectuate 
în ultimul an. Lucrările prezentate 
s-au referit la stabilirea normelor de 
hrană în alimentația animalelor, 
prepararea și conservarea nutrețuri
lor, precum și la unele probleme ac
tuale ale creșterii taurinelor, porci
nelor, ovinelor și păsărilor.

A
Marți dimineață ăir început lucră

rile Sesiunii științifice a Institutu
lui de microbiologie, parazitologie, 
epidemiologie „Dr. I. Cantacuzino" 
din Capitală. Participă academicieni, 
profesori, cadre de specialitate. După 
raportul cu privire la dezvoltarea ac-

Informații
Ieri a avut loc plenara Consiliu

lui pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural științifice din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă care a 
analizat activitatea Universității 
populare București pe anul de învă
țămînt 1963—1964 ‘ ’
pentru viitorul an 
Referatul privind 
versltății populare 
de prof. univ. Mihail Ghelmegeanu, 
vicepreședinte al Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural 
științifice. Cele 20 cursuri ale uni
versității au fost frecventate de a- 
proape 8 000 de persoane. Circa 700 
lectori, personalități de frunte ale 
științei, culturii și artei din țara 
noastră și-au dat concursul la buna 
desfășurare a acestei activități. în 
cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
academicienii Remus Răduleț, Eugen 
Macovschi, Eugen Angelescu, Grigore 
Moisil, Iuliu Nițulescu, precum și 
alți oameni de cultură și artă.

(Agerpres)

Presa sovietică relatează că au 
început lucrările pregătitoare în 
vederea instalării primei părți a 
conductei submarine de gaze de 
pe țărm pe insula Jiloi din Marea 
Caspică. Nu de mult, pe această 
insulă au fost descoperite zăcă
minte de gaze. Acestea însă nu 
puteau fi valorificate din lipsă de 
mijloace de transport corespunză
toare. Pentru aducerea gazelor 
pe țărm, inginerii de la institutul 
„Ghipromorneft“ au proiectat a- 
ceastă conductă, lungă de 18 km. 
Iată cum vor fi executate lucră
rile de instalare a ei : în șanțurile 
săpate pe mal vor fi introduse 
tronsoane sudate de conductă. A- 
poi șanțurile vor înainta pe malul 
coborît al mării printr-o metodă 
originală : un vas va merge cu 
pupa înainte, iar cu elicea va 
sfredeli pământul pentru a săpa 
lăcaș conductei. După aceea pri
ma secțiune de doi kilometri va fi 
remorcată în larg spre insula Ji
loi și așezată pe fundul mării. 
La capătul acestei porțiuni de 
conductă se va suda următoarea 
secțiune de doi kilometri, care va 
fi coborîtă în apă în același mod. 
Astfel va continua instalarea con
ductei pe întregul traseu.

La proiectarea conductei s-a ți
nut seamă de condițiile extrem de 
grele de montare datorită deselor 
furtuni (200 de zile pe an) care ri
dică valuri pînă la zece metri 
înălțime. Din această cauză, în a- 
fara unei șalupe puternice de re- 
morcare a tronsoanelor de con
ductă, la lucrări vor participa și 
șlepuri mai mici. De asemenea,

la dispoziția constructorilor se vor 
afla stații de radiotelefon, vase 
rapide, elicoptere.

ACOPERIȘ DIN STILON
în R. P. Polonă se folosește tot 

mai mult în construcții stilonul. 
Din această masă plastică, supusă 
în prealabil unui proces special, 
se va construi acoperișul teatru
lui din Sopot. Pînă acum, acope
rișurile din stilou erau folosite 
numai la construcții mici din ele
mente prefabricate. Acoperișul 
teatrului din Sopot va avea o su
prafață de 6 000 mp. El va fi ra
batabil, astfel incit pe timp fru
mos spectacolele să poată avea loc 
în aer liber.

NAVE LANSATE LA APĂ
Construcțiile navale din R. P. 

Bulgaria s-au dezvoltat abia în 
anii puterii populare. In cei 20 
de ani au fost lansate la apă pes
te 350 de nave de diferite mărimi. 
In prezent, șantierele navale pro
duc anual vase cu un tonaj de 
60 000 tone. Printre acestea se nu
mără nave pentru călători, pe
troliere, vase pescărești etc.

0 NOUĂ FABRICĂ
DE CELULOZĂ

După cum transmite agenția 
Taniug, laSremska Mitrovița, re
giunea Voivodina, a fost pusă în 
funcțiune o fabrică de hîrtie și 
celuloză. Aceasta este cea mai 
mare fabrică de acest fel din Iu
goslavia fiind înzestrată cu uti
laje moderne.

șl programul el 
de învățămînt. 
activitatea Uni- 
a fost prezentat

La Combinatul textil „Nam Dinh", R. D. Vietnam

Conferința mesei rotunde Est-Vest Tn cadrul festlviiSfilor dirt Malawi

BOXERN ROMlNI
DIN NOU ÎNVINGĂTORI

Aseară în sala sporturilor din Con
stanța s-a disputat meciul internațional 
de box dintre echipa secundă a R. P. 
Romîne și selecționata R. F. Germane. 
Pugiliștii romîni au terminat învingători 
cu scorul de 12—8. Au obținut victorii 
pentru echipa noastră C. Pop, P. Vanea, 
N. Moldoveanu, I. Mihalik, M. Nicolau 
și V. Mariuțan. Schultz l-a învins la 
puncte pe M. Mariuțan, iar H. Loew a 
rost învins în întîlnirea cu P. Hogh. Din 
echipa noastră au mai pierdut D. Răgă- 
lie și Gh. Vlad.

Noutăți fotbalistice
Astăzi pe stadionul Republicii 

din Capitală, lncepînd de la ora 
18 se dispută, în cadrul turneului 
balcanic de iotbal, meciul dintre 
echipele Rapid București și Levski 
Sofia.

Repriza a doua a acestei parti
de se va transmite la radio pe 
programul I (ora 18,55).

★
Semifinalele popularei competi

ții de fotbal „Cupa R. P. Romîne" 
se vor disputa duminică 12 iulie, 
pe terenuri neutre, după următo
rul program : la Pitești Steaua— 
C.S.M. Sibiu ; la Constanța Di
namo București—Crișul Oradea. 
Ora oficială de începere a jocu
rilor este 17,15.

★
în Capitală au loc duminică, pe 

Stadionul Republicii, cu Începere 
de la ora 15,30, semifinalele cam
pionatului republican de juniori : 
Știința Timișoara—C.S.M. Cluj ; 
Știința Galați—Știința București.

A
In cîteva rînduri

® Meciul internațional de fotbal dintre 
reprezentativele orașelor Sofia și Praga, dis
putat în capitala bulgară, s-a terminat cu 
rezultatul de 8—3 (4—3) în favoarea gaz
delor. Echipa Sofiei a cuprins majori
tatea jucătorilor din prima selecționată a 
R. P. Bulgaria.

O După o zi de repaus, turul ciclist al 
Franței a continuat cu disputarea etapei a 
I4-a, Andorra-Toulouse. Belgianul Edouard 
Sels a obținut cea de-a treia victorie de la 
începutul cursei, parcurgînd 186 km în 
4h 36’56’'. J. Anquetil a sosit în același 
timp cu învingătorul, dar a fost penalizat 
cu 15’’ deoarece a acceptat să fie „împins” 
.de un ciclist din altă echipă. Tricoul gal
ben este purtat de G. Groussard, urmat la 
1’26’’ de Anquetil.

în turul amatorilor etapa 6-a, Foix- 
Toulouse (132 km), a fost cîștigată de Sa- 
garduy (Spania) — 3h 14’51". Spaniolul 
Garcia se menține pe primul loc în cla
samentul general, secondat la 24” de ita
lianul Gismondi.

de la Florența
Propunere făcută de delegația romînă

FLORENȚA 7 (Agerpres). — în 
cursul zilei de luni, la Conferința 
mesei rotunde Est-Vest, lucrările au 
continuat pe comisii. în dezbaterile 
primei comisii au intervenit 15 vor
bitori, printre care reprezentanții 
Angliei, Franței, Belgiei, Uniunii 
Sovietice și Finlandei.

A luat, de asemenea, cuvîntul re
prezentantul romîn, acad. prof. A- 
thanase Joja, care a scos în eviden
ță necesitatea ca rezoluția finală a 
conferinței mesei rotunde Est-Vest 
să consemneze însemnătatea creării 
zonelor denuclearizate. Vorbitorul 
a propus în această privință ca în 
rezoluție, alături de alte inițiative 
privind crearea unor zone fără arma

nucleare, să fie menționată și iniția
tiva romînă privind transformarea 
Balcanilor într-o regiune a păcii, 
fără arme nucleare. Pierre Cot, 
președintele comisiei, și alți dele
gați au primit favorabil propunerea 
romînă și s-au pronunțat pentru in
cluderea ei în rezoluția finală.

La sfîrșitul ședinței de luni după- 
amiază a Comisiei economice, s-a 
căzut de acord asupra redactării 
proiectului de rezoluție. Acest docu
ment afirmă necesitatea dezvoltării 
comerțului internațional, precum și 
a colaborării economice între toate 
statele indiferent de orînduirea lor 
socială.

Cwîntarea prmld 
ministru Hastings Banda

BLANTYRE 7 (Agerpres). — în 
Malawi, continuă festivitățile orga
nizate cu prilejul proclamării inde
pendenței. Marți dimineață pe sta
dionul central din Blantyre a avut 
loc un miting la care au participat 
locuitorii orașului, membri ai guver
nului și delegații străine. Luînd cu- 
vîntul, primul ministru Hastings 
Banda a declarat că, deși lupta pen
tru independență a fost încununată 
de succes, în fața poporului din Ma
lawi rămîn încă numeroase proble
me ca, de pildă, analfabetismul, să
răcia și bolile. Referindu-se la pro
blema politicii externe a guvernului, 
el a arătat că statul Malawi va duce 
o politică de neutralitate și de prie
tenie cu toate țările.

în aceeași zi, în capitala țării s-au 
deschis lucrările primei sesiuni a 
parlamentului.

NORII LUI MAGELAN

Astrofizicienii de la Academia da 
științe din Kazahstan au emis ipoteza 
că norii lui Magelan (sisteme astrale) 
au apărut ca urmare a ciocnirii între 
două galaxii. Savanții presupun că în 
timpul unei oatastrofe cosmice, siste
mul nostru astral a fost, probabil, ne
voit să arunce în spațiu o parte din 
masa sa sub forma unor nori astrali 
cu contururi neregulate. Norii lui Ma
gelan conțin aceleași tipuri de aștri cu 
galaxia noastră. Astrofizicienii din Ka
zahstan afirmă că acești nori sînt legați 
între ei printr-o materie difuză, iar 
norul cel mare este legat și de galaxia 
noastră. Acești doi nori astrali sînt sa
teliți ai galaxiei noastre. Oamenii de 
știință au calculat caracteristicile fizi
ce ale galaxiei care, într-un trecut în
depărtat, s-a ciocnit cu galaxia noa
stră. Aceasta le-a permis să stabilească 
actuala ei poziție în Univers.

CULORILE ÎN AJUTORUL ȘCOLII

Medicul britanic Caleb Gattegno a 
afirmat recent că este posibil ca un 
copil de cinci ani să fie învățat să ci
tească în trei luni de zile. In prezent, 
sînt necesare între șase și nouă luni 
pentru a obține același rezultat. Me
toda doctorului Gattegno poartă nu
mele de „Cuvintele în culori“. Cu
vintele sînt scrise pe tablouri mari 
suspendate de pereții sălilor de clasă. 
Literele sau grupurile de litere care se 
pronunță la fel au o culoare identică. 
După ce copilul a fost obișnuit cu su
netele grație culorilor, profesorul îl 
învață să pronunțe cuvintele.

PREGĂTIRI ÎN VEDEREA 
JOCURILOR OLIMPICE

Retransmisia jocurilor olimpice de la 
Tokio în Europa prin televiziune con
tinuă «ă fie în atenția specialiștilor.

Redacția postului de televiziune din 
nordul Republicii Federale Germane a 
anunțat că va avea loc în august o 
nouă încercare pentru a stabili' dacă 
este posibil să se sincronizeze imagi
nile cu sunetele retransmise prin sate
liții releu. Dacă încercarea va eșua, 
atunci imaginile filmate vor fi aduse 
prin avion de la Tokio pentru a fi re
transmise în Europa.

CREȘTE NIVELUL OCEANELOR
Calculele unui specialist de la 

Scripps Institution of Oceanography 
din La Jolla (California), Francis P. 
Shepard, — scrie ziarul „Tribune de 
Genève“ — arată că nivelul oceane
lor crește în medie cu aproape un 
milimetru pe an. Shepard își bazează 
concluziile sale pe diferite obiecte, în 
prezent scufundate în apă, și care se 
aflau deasupra nivelului mării cu mai 
multe mii de ani în urmă. Topirea 
ghețarilor din Antarctica, și în mai 
mică măsură din Groenlanda, ar ex
plica acest fenomen. Calculele omu
lui de știință american arată că ridi
carea constantă a nivelului apelor o- 
ceanice a reprezentat un total de 6 
metri în cursul ultimilor 6000 de ani. 
In timpurile preistorice, mările se 
aflau la un nivel inferior cu 90—150 
metri nivelului lor actual.

CUTREMURUL DIN GUERRERO

Autoritățile mexicane au anunțat că 
cel puțin 40 de persoane au fost ucise 
în cursul violentului cutremur de pă- 
mînt înregistrat duminică în statul 
Guerrero.

Cunoscuta cîntăreață americană 
Connie Francis a fost surprinsă de cu
tremurul de pămînt la cîteva 
ora după sosirea ei în capitala me

xicană. Cuprinsă de panică ea a pără
sit capitala Mexicului cu primul avion, 
nevoind să mai țină seama de contrac
tul încheiat cu un mare local, care în 
prealabil vărsase artistei suma de 
10 000 dolari. Direcția cabaretului a 
cerut cîntăreței să se înapoieze ime
diat la Ciudad de Mexico, declarînd că 
în caz contrar îi va intenta proces, re- 
clamînd 40 000 dolari daune interese 
pentru ruperea contractului.

CEA MAI RAPIDĂ CREȘTERE 
A POPULAȚIEI

Biroul de recensămînt din S.U.A. a 
comunicat că regiunea de pe glob 
unde se înregistrează cea mai rapidă 
creștere a populației este jumătatea 
de nord a Americii de Sud. Populația 
acestei regiuni, în prezent de 
121 000 000 locuitori, crește cu 3,2 la 
sută anual. Țările din această regiune 
sînt Bolivia, Brazilia. Columbia, Ecua
dor, Peru, Venezuela, precum și cele 
trei Guyane — britanică, olandeză și 
franceză. Dintre aceste țări, ritmul cel 
mai rapid de creștere îl are Brazilia 
cu o populație de 78 000 000 locuitori 
și o creștere a populației de 3,6 la sută 
anual, urmată de Venezuela, cu o 
populație de 8 100 000 locuitori și o 
creștere a populației de 3,3 la sută a- 
nual.

„MOVILA LĂNCIILOR"
O echipă formată din arheologi de 

la muzeul Universității Pennsylvania 
și de la școala britanică de arheologie 
din Irak a descoperit ruinele unui oraș 
fortificat, locuit prin anul 1 800. îna
intea erei noastre. Orașul Tell Al Ri
mai) — „Movila lănciilor" — este si
tuat în regiunea Sijar, la est de Mosul, 
în nordul Irakului. Piuă acum au fost 
scoase la lumină încăperile unui tem
plu, precum și locuința unui comer
ciant asirian.
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TRATATIVELE PENTRU DEZARMARE
DE LA GENEVA
Cuvîntarea reprezentantului R, P. Romîne

GENEVA 7 (Agerpres). — La Pala
tul Națiunilor din Geneva a avut loc 
la 7 iulie o nouă ședință a Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarmare. 
Ședința a fost consacrată examinării 
problemei privind lichidarea mijloa
celor de transportare a armei nu
cleare. La dezbateri au luat cuvîntul 
reprezentanți ai Mexicului, R. P. Ro
mîne, R. P. Polone, S.U.A., Italiei și 
Canadei.

în cuvîntarea sa, reprezentantul 
R. P. Romîne, Vasile Dumitrescu, a 
spus că delegația romînă a urmărit 
cu deosebită atenție discuțiile în 
legătură cu eliminarea mijloacelor 
de transportare la țintă a armei nu
cleare. Faptul că cei doi copreședinți 
au căzut de acord să consacre pri
mele noastre ședințe tocmai acestei 
probleme — a subliniat el — repre
zintă, după părerea noastră, încă o 
recunoaștere a unui adevăr care s-a 
impus deja de mult — că oricum am 
aborda problema dezarmării, vom fi 
nevoiți să revenim la ceea ce este 
elementul esențial, sîmburele între
gii probleme — dezarmarea nu
cleară. Pornind de la aceste conside
rații, delegația noastră s-a pronunțat 
pentru eliminarea cît mai grabnică 
a însăși posibilității de a dezlănțui 
și duce un război nuclear. Desigur, 
soluția radicală ar fi eliminarea, încă 
de la începutul procesului de dezar
mare generală și totală, a tuturor 
vehiculelor de transportare la țintă 
a armei nucleare, chiar distrugerea 
tuturor armelor nucleare încă din 
prima etapă, dacă și puterile occi
dentale s-ar declara de acord cu a- 
ceasta.

După ce a subliniat că pacea și 
dezarmarea pot fi întemeiate numai 
pe asigurarea securității tuturor păr
ților, V. Dumitrescu a spus că toc
mai de aceea delegația R. P. Romî
ne — ca de altfel toate celelalte de
legații ale țărilor socialiste și multe 
alte delegații — se pronunță în fa
voarea principiului care stă la baza

Campania preelectorală 
in S. U. Ä.

NEW YORK 7 (Agerpres). — Wil
liam Scranton, guvernatorul ^statu
lui Pennsylvania, a anunțat că pro
punerea pentru desemnarea lui drept 
candidat prezidențial va fi făcută în 
cadrul Congresului republican de la 
San Francisco, de către dr. Milton 
Eisenhower, fratele fostului pre
ședinte. Pentru senatorul Goldwater, 
propunerea va fi prezentată de se
natorul Everett Dirksen.

Totodată, Scranton a adresat mem
brului Camerei Reprezentanților, 
Melvin Laird, președintele comite
tului pentru elaborarea platformei 
electorale a partidului republican, o 
scrisoare în care se spune că aceas
tă platformă ar trebui să conțină 
„condamnarea expresă a grupări
lor extremiste..., iar asociația „John 

'Birch“ ar trebui calificată drept o 
organizație pe care partidul republi
can o dezaprobă“. Cercurile politice 
consideră cererea ca fiind îndreptată 
împotriva senatorului Goldwater, 
care este sprijinit de această aso
ciație cu tendințe de extremă dreap
tă.

Presa internațională

DESPRE EVENIMENTE

LA ORDINEA ZILEI

Conferința Commonwealthului 
Consultări în vederea formării 
noului guvern italian 
După alegerile municipale 
din Grecia

Gheorghe Apostol

masă în cinstea oaspe-

închisoarea pe viață.

ca o contri- 
consolidării

și suedezi- 
păcii, spre 
Europei în-

prînz, conducerea întreprinde- 
oferit o 
romîni.

nerii de arme, fără autorizație, de 
către persoane particulare. Pentru 
contravenienți se instituie pedeapsa 
cu

Noi incidente în Guyana Britanică

H. LIMAN

Trendafilov, președintele

propunerii Gromîko, principiu care 
reprezintă un efort depus în spiritul 
negocierii, pentru a înlesni un acord. 
Lichidarea tuturor mijloacelor de 
transportare la țintă a armei nuclea
re încă de la începutul procesului de 
dezarmare generală și totală, în afara 
acelora prevăzute în propunerea so
vietică — a continuat vorbitorul — 
chiar dacă nu ar înlătura cu totul 
primejdia unui război nuclear, ar 
reduce substanțial pericolul pe care 
îl reprezintă pentru pacea și secu
ritatea internațională posibilitatea 
izbucnirii unui război datorită unei 
greșeli de calcul, ar putea pune ca
păt cursei înarmărilor nucleare.

V. Dumitrescu a arătat în conti
nuare că în ședința din marțea tre
cută reprezentantul Uniunii Sovie
tice a introdus noi elemente în le
gătură cu propunerea guvernului 
U.R.S.S., elemente care au fost a- 
preciate ca o nouă dovadă a spiri
tului de colaborare al delegației so
vietice. Credem, a spus el, că ar fi 
foarte de dorit ca, la rîndul ei, par
tea cealaltă să dea dovadă de ace
lași spirit. S-ar crea astfel condiții 
favorabile pentru a se trece la o a- 
naliză detaliată a problemei elimină
rii mijloacelor de transportare la 
țintă a armei nucleare.

în încheiere, vorbitorul a declarat 
că delegația romînă sprijină ideea 
unei organizări mai sistematice a 
activității conferinței, în așa fel 
incit să se poată întreprinde un stu
diu eficace al problemelor cu care 
este confruntat- comitetul. Ceea ce 
este necesar pentru a asigura pro
gresul negocierilor noastre este un 
acord bazat pe ideea eliminării cît 
mai rapide a tuturor armelor nu
cleare, a oricăror alte arme de dis
trugere în masă și a mijloacelor de 
transportare a acestora la țintă.

In cadrul „Săptămînli europene a înțelegerii reciproce", organizată re
cent în R. F. Germană, au avut Ioc mitinguri la Dortmund, Duisburg, 
Düsseldorf etc. Ele s-au desiășurat sub lozincile : „Pentru destinderea 
încordării în Europa pe calea obținerii înțelegerii reciproce", „Europa 
centrală trebuie să devină zonă denuciearizată". în fotografie : aspect 

de la lucrările Conierințel care a avut loc recent la Düsseldor!

Vizita tovarășului 
in Austria

VIENA 7 — Corespondentul Ager
pres, St. Deju, transmite :

După o ședere de o zi la Viena, 
prim-vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Gheorghe 
Apostol, împreună cu Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și alte persoane oficiale 
care îl însoțesc, și-a început progra
mul de vizitare a unor obiective in
dustriale din Austria. Marți dimi
neață a fost vizitată uzina de stat 
„Elin Union“ din Waiz, care produce 
utilaj electrotehnic — transforma
toare de mare putere, generatoare, 
utilaje pentru centrale electrice.

La 
rii a 
ților

Problema cipriotă
• RĂSPUNSUL PREMIERULUI GREC LA MESAJUL PREȘEDINTELUI
S.U.A.® NOUL COMANDANT AL FORȚELOR O.N.U. A SOSIT LA NICOSIA

ATENA 7 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvînt al guvernului grec a 
anunțat luni seara că primul minis
tru, Papandreu, a trimis președinte
lui Johnson un răspuns la mesajul 
pe care i l-a adresat acesta săptă- 
mîna trecută. în răspuns se arată că 
Grecia respinge propunerea ameri
cană privind tratativele bilaterale 
dintre Grecia și Turcia în problema 
cipriotă.

După cum transmite agenția Asso
ciated Press, textul răspunsului lui 
Papandreu la mesajul lui Johnson 
nu a fost dat publicității, dar purtă
torul de cuvînt a subliniat că Pa
pandreu îi face cunoscut lui Johnson 
că tratativele directe greco-turce în 
problema Ciprului sînt excluse în 
prezent și că numai autodetermina
rea poporului cipriot este singura 
soluție pe care o acceptă guvernul 
grec.

După-amiază, delegația, și-a conti
nuat călătoria la Kapfenberg, unde 
a vizitat uzinele de stat „Böhler“. 
Directorul general, dr. Mayer Mal- 
lenau, a prezentat specificul acestei 
mari întreprinderi, situată intr-un 
vechi centru siderurgic din Austria. 
Produsele uzinei — oțeluri speciale 
— se bucură de o bună apreciere în 
lumea întreagă.

în numele. șefului guvernului lan
dului Stiria, Josef Krainer, delegația 
a fost salutată de Sepp Gruber, 
membru al guvernului landului Sti
ria.

După vizitarea întreprinderii, con
ducerea uzinei „Böhler“ a oferit o 
masă în cinstea oaspeților romîni, la 
care a participat și dr. Bruno Pitter- 
mann, vicecancelarul Austriei.

Ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Stavros Costopoulos, a de
clarat luni că el nu va pleca la Ge
neva pentru a participa la întreve
derile inițiate de mediatorul O.N.U. 
în Cipru, Sakari Tuomioja. El a ară
tat că Grecia va fi reprezentată la 
aceste întrevederi de către actualul 
ambasador grec de la Belgrad, Niko
la reisis.

NICOSIA 7 (Agerpres). — Luni 
seara a sosit la Nicosia generalul 
indian Subayya Thimaya, noul co
mandant al forțelor internaționale 
O.N.U. din Cipru, numit în locul ge
neralului Gyani, al cărui mandat 
expiră la 9 iulie.

în același timp, din Nicosia se a- 
nunță că ministrul de interne ci
priot a dat dispoziție ca toți tinerii 
născuți în anul 1944 să fie chemați 
sub arme la 10 iulie, în conformita
te cu noua lege adoptată de Camera 
Reprezentanților din Cipru privind 
crearea gărzii naționale.

ANKARA 7 (Agerpres). — La 7 
iulie a avut loc la Ankara o ședință 
a Adunării Naționale a Turciei. Cu 
această ocazie, primul ministru Is
met Inönü a informat parlamentul 
despre discuțiile pe care le-a purtat 
la Washington, Londra și Paris în 
problema Ciprului. în cadrul cuvîn- 
tării sale, premierul Inönü a anun
țat că Nikat Erim, președintele Co
misiei pentru afacerile externe a 
Adunării Naționale a Turciei, va 
pleca la 8 iulie la Geneva, pentru a 
lua parte la discuțiile inițiate de 
mediatorul O.N.U. în Cipru, Sakari 
Tuomioja.

Vizita delegațieiM.A.N 

in R. P. Bulgaria
SOFIA 7. — Corespondentul Ager

pres, C. Linte, transmite : Conti- 
nuîndu-și călătoria în R.P. Bulgaria, 
delegația Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne a fost primită la Con
siliul popular regional Burgas, după 
care a vizitat rafinăria din apropie
rea orașului, stațiunea balneară 
„Slîncev Breag“ de pe malul Mării 
Negre și orășelul Nesebăr.

După-amiază, delegația a plecat 
spre Varna, unde a fost întîmpinată 
de Hristo
Consiliului popular regional, Nikolai 
Boiadjiev, președintele Consiliului 
popular al orașului Varna, de depu- 
tați. Delegația a făcut o vizită 
Consiliul popular regional.

Seara, parlamentarii romîni 
participat la un spectacol din cadrul 
Concursului internațional de balet, 
care se desfășoară la Varna.

la

au

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Vor
bind la posturile de radio și televi
ziune despre vizita în țările scandi
nave, N. S. Hrușciov a spus : în Da
nemarca, Suedia și Norvegia au a- 
vut loc „convorbiri utile“. Ele au o- 
ferit posibilitatea „de a se cunoaște 
mai bine pozițiile reciproce, vizita 
ne-a permis să simțim în mod ne
mijlocit cit de mare este năzuința 
danezilor, norvegienilor 
lor spre menținerea 
transformarea nordului 
tr-o zonă a păcii“.

Vorbitorul a apreciat 
buție serioasă la cauza 
păcii declarațiile guvernelor Dane
marcei și Norvegiei cu privire la ne- 
diseminarea armelor nucleare pe te
ritoriile țărilor lor șl renunțarea gu
vernelor Danemarcei și Norvegiei de 
a participa la forțele nucleare multi
laterale ale N.A.T.O.

„Uniunea Sovietică, a declarat el, 
aplică cu fermitate principiul ne
amestecului în treburile interne ale 
altor state, luînd ca premisă faptul 
că fiecare popor trebuie să stabileas
că el însuși care anume orînduire 
socială îi convine mai bine“.

Referindu-se la problema contac
telor cu partidele social-democrate,

GEORGETOWN 7 (Agerpres). — 
Teroriștii din Guyana britanică au 
provocat luni seara explozia unei 
bombe pe o ambarcațiune de pasa
geri care făcea cursa Georgetown- 
Mackenzie pe rîul Demerara. La 
bord se aflau în momentul explo
ziei 90 de persoane. Potrivit autori
tăților, 50 de persoane au murit, iar 
altele au fost date dispărute. Explo
zia s-a produs în apropiere de loca
litatea Wismar, la 40 km de orașul 
minier Mackenzie, care a fost în ur
mă cu o lună teatrul unor incidente 
violente. Elicoptere ale forțelor bri
tanice au efectuat zboruri la locul 
exploziei și de-a lungul rîului De
merara pentru a găsi cadavrele ce
lor înecați. Poliția anchetează îm
prejurările în care s-a produs ex
plozia pentru a-i descoperi pe vino- 
vați. Guvernatorul britanic, Richard 
Luyt, a ordonat interzicerea deți- 

De Ia o vreme, viața politică chillană este dominată tot mal mult de pregătirile pe care Ie iac partidele și 
grupările politice în vederea alegerilor prezidențiale din 4 septembrie. Potrivit unor observatori de presă 
principalele forțe angajate în campania electorală sînt Frontul de acțiune populară (F.A.P.), alcătuit din 
comuniști, socialiști și alte grupări patriotice ; coaliția i guvernamentală a conservatorilor, liberalilor și radi
calilor șl gruparea democrat-creștlnâ. F.A.P. se pronunță pentru constituirea unul guvern democratic, 
care să promoveze o politică de colaborare și prietenie cu toate țările doritoare de progres și pace, 
în fotografie : aspect de la o demonstrație a Frontului de acțiune populară, care a avut loc recent la San

tiago de Chile
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șeful guvernului sovietic a spus 
„în lupta pentru pace se cer unite 
eforturile comuniștilor, social-demo- 
craților, ale tuturor oamenilor de 
bună credință“.

După ce a relevat marele interes 
manifestat de guvernele și de cercu
rile de afaceri din Danemarca, Sue
dia și Norvegia față de dezvoltarea 
continuă a colaborării economice și 
a comerțului cu Uniunea Sovietică, 
N. S. Hrușciov a declarat că „dis
punem de mari posibilități pentru 
lărgirea legăturilor economice: avem 
ce să livrăm țărilor scandinave, pe 
de altă parte, și țările scandinave 
dispun de un șir de mărfuri care 
prezintă interes pentru noi“. „Este 
firesc ca toate relațiile economice, 
comerciale să se întemeieze pe a- 
vantajul reciproc“.

Șeful guvernului sovietic a subli
niat că tratativele și convorbirile 
asupra unei largi sfere de probleme 
cu guvernele Danemarcei, Suediei și 
Norvegiei „au avut un caracter sin
cer și au decurs într-o atmosferă de 
lucru". „Noi am declarat că cheză
șia cea mai sigură a securității po
poarelor acestor țări ar fi o politică 
de neutralitate“.

0 DELEGAȚIE ECONOMICĂ 
CEHOSLOVACĂ IN ITALIA

ROMA 7 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția C.T.K., între 25 iu
nie și 7 iulie s-a aflat în Italia o 
misiune economică cehoslovacă con
dusă de J. Horn, președintele Ca
merei de Comerț a Cehoslovaciei. 
Delegația a vizitat o serie de impor
tante întreprinderi italiene. Ea a 
fost primită de Mattarella, ministrul 
comerțului exterior al Italiei, și a 
purtat convorbiri cu reprezentanții 
cercurilor industriale și comerciale 
italiene.

Bemisia guvernului 

iordanian
AMMAN 7 (Agerpres). — în capi

tala Iordaniei s-a' anunțat oficial că 
primul ministru, Sherif Hussein ben 
Nasser, a prezentat regelui Hussein 
demisia guvernului său.

După ce a acceptat demisia lui 
Hussein ben Nasser, regele Hussein 
al Iordaniei l-a însărcinat pe Bahjat 
al-Talhouni cu formarea noului ca
binet. La 7 iulie a fost dată publici
tății lista guvernului. Fostul prim- 
ministru, Hussein ben Nasser, a de
venit șeful cabinetului regal, în locul 
actualului prim-ministru, Talhouni.

FILMUL ROMlNESC 
„STRĂINUL" PREZENTAT 
LA KARLOVY VARY

In sala de festivități de la Kar
lovy Vary a fost prezentată pro
ducția studioului „București“ — 
„Străinul“. Din partea, delegației 
române, Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului cinemato
grafiei, a salutat pe participanții 
la cel de-al 14-lea Festival inter
național al filmului din stațiunea 
balneară cehoslovacă. A fost pre
zent prof. Gheorghe Nițescu, am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al R.P. Romine in R-S. 
Cehoslovacă.

Filmul românesc a suscitat co
mentarii in rîndul criticilor, regi
zorilor și actorilor aflați la festi
val. Cunoscuta actriță engleză 
Betsy Blair a felicitat, după spec
tacol, pe realizatorul filmului. ■

Marți dimineața, cu prilejul 
conferinței de presă organizate 
în sala „Florența", numeroși zia
riști și producători cinematogra
fici au manifestat interes pentru 
dezvoltarea cinematografiei româ
nești.

In afara filmului romînesc au 
mai fost vizionate pină acum pro
ducția iugoslavă „Față în față“, 
filmele „Ostaticul“ (R.A.U.), „Pă
catul și virtutea“ (Mongolia) și 
filmul francez „Jurnalul unei 
cameriste“, realizare a cunoscu
tului regizor Luis Bunuel.

Prin telefon.

Astăzi se deschide la Londra con
ferința primilor miniștri din țările 
membre ale Commonwealthului. 
Dintro problemele care vor fi dezbă
tute în cadrul acestei reuniuni zia
rele remarcă două : cea a Rhode
siei de sud și cea a sancțiunilor 
economice împotriva Republicii Sud- 
Africane.

„Problema obținerii drepturilor po
litice de către africani în Rhodesia 
de sud — scrie ziarul englez 
„GUARDIAN" — va ii ridicată de nu
meroși șefi de delegații în ziua des
chiderii Conferinței primilor miniștri 
ai Commonwealthului care se ține 
la Londra. Ei nu vor căuta, cu acest 
prilej, să intre în discuții de detaliu 
privind acest caz ; dar sînt ho- 
tărîți să caute să discute problema 
grea a Rhodesiei la început, în loc 
să o amîne pentru ultimele două 
zile ale conferinței, așa cum pre
vede în prezent ordinea de zi pro
pusă de guvernul britanic".

„De data aceasta, scrie ziaristul 
austriac Fritz Kessler intr-o cores
pondență din Londra, o problemă 
rasială primejdioasă va fi ridicată 
de Rhodesia de sud. Căci Rhodesia 

I de sud, a cărei minoritate albă gu
vernantă este acuzată de privarea 
de drepturi politice a populației de 
culoare și de prejudicierea econo
mică și socială a acesteia, nu este 
încă un stat independent. Indepen
dența formală și deplină a Rhodesi
ei de sud depinde de consimțămîn- 
tul Angliei. Independența Rhodesiei 
de sud fără prealabila revizuire 
cuprinzătoare a constituției și care 
să asigure drepturile africanilor ar 
atrage o explozie de nemulțumire în 
cadrul Commonwealthului. Pentru a

londonez nupara aceasta, guvernul
l-a invitat la conferință pe primul 
ministru al Rhodesiei de sud, Ian 
Smith, deși predecesorii acestuia au 
fost întotdeauna prezenți și el s-a 
străduit mult să participe"

Ziarul nigerian „DAILY EXPRESS' 
publică un articol în care sublinia
ză că participanții la conferință tre
buie să depună eforturi serioase 
pentru organizarea unui boicot po
litic și economic împotriva Republi
cii Sud-Africane.

La Roma continuă consultările in 
vederea constituirii unui nou guvern. 
„Aldo Moro, căruia i s-a încredințat 
formarea noului guvern — scrie zia
rul austriac „DIE PRESSE" — a în
ceput la sfîrșitul săptămînli trecute 
tratativele ; el speră să poată da 
președintelui Segni, pină joi cel mai 
tîrziu, răspunsul definitiv. Din faptul 
că Roma a acceptat ca dată pentru 
conferința miniștrilor. de finanțe a 
Comunității Economice Europene 
(Piața comună) ziua de 20 iulie, se 
trage concluzia că pină atunci 
cabinetul va fi format. Componența 
guvernului urmează să rămînă pe 
cit se pare neschimbată".

Marți, transmit agențiile de presă, 
a avut loc prima întrunire cvadri- 
partită în vederea constituirii nou
lui guvern la care au participat 
delegați din partea partidelor demo- 
crat-creștin, socialist, social-demo
crat și republican. Agenția „ANSA" 
menționează că întrunirea a avut 
drept scop o confruntare a diferi
telor puncte de vedere față de pro
gramul noului guvern de centru- 
stînga. După cum transmite agen
ția REUTER, Moro a declarat că 

noul guvern trebuie să fie sprijinit 
pe deplin de toți partenerii coaliției 
pentru a putea face față dificultăți
lor.

în legătură cu alegerile munici
pale care au avut loc la 5 iulie în 
Grecia, agențiile de presă sublinia
ză că rezultatele acestora au scos 
în evidență o deplasare spre stingă 
a corpului electoral. în. trei din cele 
mai mari orașe din Grecia — la Ate
na, Salonic și Pireu — partidele de 
stingă se situează pe primul loc în 
ce privește numărul de voturi obți
nute. Forțele democratice au obți
nut, de asemenea, victoria în alegeri 
la Larisa, Agrinion, Karditsa, Kavalla 
și în alte orașe din Grecia. în func
ția de primar al orașului Salonic a 
fost ales candidatul forțelor de 
stingă, K. Tsiros, care a întrunit 46,65 
la sută din numărul total al voturi
lor. La Atena, voturile acordate par
tidelor de stînga au crescut cu 30 la 
sută iață de 16,8 la sută în alegeri
le generale din iebruarie. Primarii 
Atenei și Pireului vor ii aleși în mod 
indirect în al doilea tur de scru
tin. „Uniunea de centru, scrie zia
rul „AKROPOLIS", a înregistrat o în- 
irîngere, iar partidul E.D.A. a obți
nut un succes impresionant".

Ziarul „ELEFTHERIA", de orientare 
guvernamentală, este de părere că 
scăderea popularității partidului 
Uniunea de centru în rîndul alegăto
rilor se datoiește nerealizării refor
melor și nerespectării promisiunilor 
iăcute în timpul campaniei preelec
torale. „Eleftheria" arată că guvernul 
de centru „trebuie să promoveze în 
viitor o linie conform cu promisiunile 
iăcute în campania preelectorală".

DAR-ES-SALAAM. într-o cuvîntare 
ținută la Nazi Moja, vicepreședintele 
Republicii Unite Tanganica și Zanzi
bar, Sheikh Karume, a anunțat că toate 
terenurile agricole din insula Zanzi
bar au fost naționalizate. Proprietarii 
terenurilor vor primi o compensație.

MOSCOVA. Mihail Suslov, membru 
al Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și Boris Ponomariov, secretar 
al C.C., au avut convorbiri cu mem
brii delegației Partidului socialist ita
lian al unității proletare care, după 

Sute de alb! și negri s-au adunat la Oxford, statul Ohio, înainte de a 
fi trimiși în statul Mississippi de Comitetul coordonator al acțiunilor 
studențești neviolente pentru a contribui în mod voluntar la Integrarea 

rasială în acest stat

cum anunță agenția TASS, au sosit în 
Uniunea Sovietică pentru restabilirea 
relațiilor tradiționale dintre socialiștii 
italieni și P.C.U.S.

SOFIA. La invitația C.C. al P. C. 
Bulgar, o delegație a Partidului co
munist din Belgia, condusă de Ernest 
Bumelle, președintele partidului, a 
făcut o vizită în R. P. Bulgaria. în în
cheierea convorbirilor care au avut 
loc cu acest prilej a fost dat publici
tății un comunicat comun.

ministru alSTOCKHOLM. Primul______  _
Franței, Georges Pompidou, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Couve de 
Murville, au sosit marți la Stockholm 
într-o vizită oficială de patru zile.

GENEVA. Secretariatul G.A.T.T. 
(Acordul general pentru tarife și co
merț) a anunțat luni că Franța, R.F.G. 
și Austria au întreprins o serie de ac
țiuni în vederea liberalizării importu
rilor din țările în curs de dezvoltare. 
Cele trei țări au procedat la liberali
zarea importurilor privind o serie de 
produse de bază, printre care uleiuri 
vegetale, fructe conservate, produse de 
pielărie, anumite metale.

NEW YORK. în statele din sudul 
S.U.A. continuă să se ia măsuri de a- 
plicare a unor prevederi ale legii pen
tru drepturi civile. Potrivit agențiilor 
americane de presă, majoritatea popu
lației din S.U.A. sprijină integrarea în 
restaurante, hoteluri, cinematografe, 
teatre și alte locuri publice. Cu toate 
acestea în unele localități din sud se 
manifestă încă opoziția din partea se- 
gregaționiștilor. în localitatea Selma 
(statul Alabama), s-au produs luni in
cidente în legătură cu înscrierea popu
lației de culoare pe listele electorale. 
Poliția a operat arestări.

MOSCOVA. Ministrul afacerilor 
externe al Olandei, Joseph Luns, a 
sosit marți la Moscova într-o vizită 
oficială la invitația ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., Andrei Gro
mîko.

ROMA. La Reggio Emilia a avut 
loc o întrunire la care au participat 
peste 90 000 de persoane pentru a 

comemora victimele mișcării antifas
ciste din iulie 1960, cînd Tambroni 
a încercat o lovitură de stat. în pia
ța Libertății și în Piața Cavour au a- 
vut loc întruniri populare la care au 
participat numeroase delegații din 
toate colțurile țării. Au vorbit sena
torul Carlo Levi, cunoscut scriitor 
progresist, Ferdinando Santi, secreta
rul general adjunct al Confederației 
Generale a Muncii din Italia (C.G.I.L) 
și alții.

PARIS. La primăria orașului Vin
cennes (Franța) a avut loc recent 
deschiderea primului festival interna
țional de artă și cultură populară, or
ganizat din inițiativa Federației fran
ceze a universităților populare. Țara 
noastră este prezentă cu o amplă ex
poziție de grafică romînească con
temporană, cuprinzînd 52 lucrări — 
gravuri în lemn, litografii, linogra- 
vuri, afișe, acuarele, aparținînd a 43 
artiști plastici romîni. Exponatele ro- 
mînești s-au bucurat de o bună apre
ciere.

LEOPOLDVILLE. într-o declarație 
făcută corespondenților de presă, 
Moise Chombe, însărcinat de președin
tele Kasavubu să formeze noul gu
vern congolez, a făcut cunoscut că va 
prezenta președintelui lista propune
rilor sale. Noul cabinet, în care 
Chombe urmează să dețină pe lingă 
postul de prim ministru și portofoliile 
afacerilor externe, planului, comerțu
lui exterior și informațiilor, va cuprin
de 12 miniștri, caracterizați de Chom
be ca fiind „oameni noi și dinamici, 
care n-au mai făcut parte din nici un 
guvern anterior".
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