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Pentru viitoarea recoltă, 
arături pe toate suprafețele

LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARA

U

Acum, în miezul verii, de la un 
capăt la altul al țării, oamenii mun
cii din agricultură string rodul hol
delor aurii. Cu ajutorul miilor de 
combine, al secerătorilor legători și 
al altor mijloace, recolta de grîu este 
strînsă și depozitată în magazii. în 
regiunile din sudul țării — Bucu
rești, Oltenia, Dobrogea — griul a și 
fost strîns de pe suprafețe întinse.

Colectiviștii și lucrătorii din gos
podăriile de stat, bucurîndu-se de 
roadele muncii lor de un an întreg, 
se îngrijesc și de viitoarea recoltă 
executînd arături de vară pe supra
fețele eliberate de cereale păioase. 
Este o lucrare ăgrotehnică de mare 
însemnătate, căreia trebuie să i se 
acorde cea mai mare atenție. Cîntă- 
ririd recolta și observînd dezvolta
rea celorlalte culturi, oamenii mun
cii din agricultură pot să constate 
unele diferențe de la o tarla la alta, 
chiar în cadrul aceleiași gospodării. 
Explicația constă în aplicarea sau 
nu a întregului complex de măsuri 
agrotehnice, între care arăturile de 
.vară ocupă un loc de seamă.

Rezultatele cercetărilor întreprin
se în stațiunile experimentale, ca și 
practica de producție a unităților 
agricole socialiste au demonstrat ro
lul deosebit de important pe care 
îl au arăturile de vară pentru 
sporirea recoltelor. Această lucrare 
mobilizează terenul și creează la 
suprafața pămîntului un strat afi
nat, care împiedică pierderea apei în 
zilele de vară cînd evaporarea este 
foarte puternică. Totodată, arăturile 
de vară contribuie la acumularea 
în sol, cu mai multă ușurință, a apei 
provenite din ploi. Experiențele în
treprinse de oamenii de știință au 
arătat că în terenul arat vara, în
dată după strîngerea recoltei, s-au 
strîns cu 800—900 tone apă la hec
tar mai mult decît în cel rămas 
nearat. Este o cantitate care asigură 
obținerea în plus a unui spor impor
tant de recoltă la hectar. Explicația 
constă și în aceea că arătura de 
vară contribuie la descompunerea 
resturilor vegetale din sol, îmbogă- 
țindu-1 în materii hrănitoare,’iar se
mănatul se poate face la un nivel 
calitativ superior.

Condițiile climaterice din acest an 
— ploi abundente în majoritatea re
giunilor — au creat posibilități din 
cele mai favorabile pentru executa
rea arăturilor de vară. Necesitatea 
lor se impune și din alte motive. 
Vegetația porumbului și a celorlalte 
culturi prășitoare fiind întîrziată, 
semănatul cerealelor de toamnă se 
va face pe mari suprafețe din cele 
care se eliberează în aceste zile de 
culturi. Iată de ce organele și orga
nizațiile de partid, consiliile agri
cole și conducerile gospodăriilor de 
stat și colective sînt chemate să a- 
corde cea mai mare atenție execu
tării arăturilor de vară, concomitent 
cu strîngerea recoltei.

La indicația consiliilor agricole 
regionale și raionale, în gospodăriile 
colective și de stat au fost întocmite 
din timp planuri de măsuri privind 
campania agricolă de vară, stabilin-

Gospodăriile de sfat din regiunea Dobrogea

AU TERMINAT RECOLTAREA GRIULUI
Datorită bunei organizări a muncii 

și folosirii întregii capacități de lucru 
a mașinilor, gospodăriile de stat din 
regiunea Dobrogea au reușit să termine 
recoltarea griului de pe cele 94 000 ha. 
Printre unitățile care au terminat cele 
dinții această lucrare se numără cele
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du-se termenele de executare a di
feritelor lucrări. în regiunea Oltenia 
s-a prevăzut ca tractoarele de la 
combine să lucreze în schimburi de 
noapte la arat, pentru ca arăturile de 
vară să se facă pe toate suprafețele 
eliberate și într-un timp cit mai 
scurt. Consiliile agricole din re
giunea București au îndrumat gos
podăriile colective să stabilească 
încă de pe acuma terenurile care 
vor fi însămînțate în toamnă, ca șl 
cele destinate culturilor furajere 
pentru ca acestea să poată fi arate 
in primul rînd. în multe locuri, da
torită bunei organizări a muncii, 
s-au obținut rezultate bune în exe
cutarea lucrărilor agricole de vară, 
făcîndu-se arături pe mari supra
fețe de pe care s-au recoltat cerea
lele păioase, mazărea etc. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute în 
regiunile București, Dobrogea, Olte
nia și Galați. în multe gospodării 
colective și de stat, îndată după re
coltarea cerealelor cu combinele, s-a 
trecut cu toate forțele la strîngerea 
paielor, pentru ca terenul să fie arat 
imediat.

Cu toate că este cunoscută impor
tanța arăturilor de vară pentru 
sporirea recoltelor, nu peste tot se 
acordă atenția cuvenită executării 
lor în timp scurt după eliberarea te
renurilor. Chiar în regiunile din su
dul țării, unde recoltatul 
pe suprafețe întinse, 
mare decalaj între 
crare 
vară.

s-a făcut 
există un 

această Iu
ti executarea arăturilor. de 
In raionul Roșiori, 

s-au arat numai 1 200 ha, 
ionul Adamclisi — 1 000 
necesar ca în timpul

de pildă, 
iar în ra- 
ha.
cel

Este 
mai 

scurt să se treacă cu toate forțele 
la arat, mai ales că un mare număr 
de tractoare au .fost eliberate 
de la recoltare. Se știe că pe mă
sură ce se întîrzie executarea ară
turilor, pămîntul pierde o mare can
titate de apă prin evaporare, ceea 
ce duce la scăderea calității lucră
rii întrucît se formează bolovani.

Specialiștii din unitățile agrico
le socialiste sînt chemați să ur
mărească îndeaproape ca, para
lel cu grăbirea arăturilor de vară, 
acestea să fie făcute de cea mai 
bună calitate. Pe lingă respec
tarea adîncimii, este necesar ca plu
gul să fie neapărat urmat de grapă. 
Astfel se asigură o bună nivelare a 
arăturii, mărunțirea bulgărilor, ceea 
ce contribuie la prevenirea evapo
rării apei și creează un bun pat ger
minativ pentru semănăturile de 
toamnă. Obținerea unor recolte mari 
este hotărîtă și de încorporarea sub 
arătura de vară a unor cantități co
respunzătoare de îngrășăminte na
turale și chimice.

Organele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole sînt chemate ca, 
concomitent cu măsurile polițice și 
organizatorice pe care le întreprind 
pentru grăbirea recoltatului, să în
drume gospodăriile colective și de 
stat să facă arături de vară pe. toa
te suprafețele eliberate — condiție 
importantă pentru obținerea rin a- 
nul care vine a unor recolte mari.

din Dorobanțu, Tortomanu, Mircea 
Vodă, Moșneni, Agigea și altele. în 
prezent, toată atenția este acordată ba- 
lotării paielor, executării arăturilor de 
vară și însămînțării culturilor duble 
pentru furaje.

La G.A.C. Pădureți, regiunea Argeș, paralel cu recoltatul, mecanizatorii 
de la S.M.T. Costești execută arături de vară

Combinele pot fi
Colectiviștii din raionul Giurgiu 

au obținut succese de seamă în 
strîngerea recoltei. Pînă în seara 
zilei de 12 iulie s-a strîns recolta de 
grîu pe aproape 18 mii hectare, ceea 
ce reprezintă 67 la sută din suprafa
ța însămînțată. Tot aici s-au arat 
peste 3 000 de hectare de teren și 
s-au însămînțat mai mult de 2 000 
hectare cu plante furajere.

Se remarcă însă faptul că, deși în 
săptămîna care a trecut s-a putut 
lucra din plin cu toate forțele, com
binele nu au fost folosite la întreaga 
lor capacitate de lucru. O parte din 
combine nu au putut fi folosite zile 
întregi, din cauză că nu toate 
S.M.T.-urile din raion au organizat 
bine munca pentru a înlătura în cel 
mai scurt timp defecțiunile. Astfel, 
la G.A.C. Stoenești, două com
bine nu au lucrat aproape două 
zile deoarece conducerea S.M.T. 
Călugăreni nu a intervenit ope
rativ pentru 
acest S.M.T. 
mai multe defecțiuni 
campanie de recoltat. într-una din

repararea lor.. La 
s-au remarcat cele 

în această

vă începeți activitatea?
An de an, instituțiile de invățămînt superior din țara noastră pre

gătesc specialiști pentru toate domeniile economiei și culturii. Acum, 
, în pragul celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, o nouă pro

moție își va începe activitatea. Peste 2 300 de ingineri, specialiști în 
diferite ramuri ale industriei, aproape 6 700 de profesori, absolvenți 
ai învățămîntului universitar și pedagogic, alte sute de economiști, 
artiști etc. — proaspeți absolvenți ai facultăților — au fost reparti
zați la locuri de muncă potrivit cu pregătirea șl aptitudinile lor, cu 
cerințele economiei și culturii noastre socialiste. Tinerii absolvenți se 
vor prezenta la noile lor locuri de muncă dornici să pună în aplicare 
cunoștințele însușite In anii de studenție, să-și aducă contribuția la 
desăvîrșirea construcției socialiste. Redacția a adresat unora dintre 
ei întrebarea : „Cu co proiecte vă începeți activitatea ?" Iată răspun
surile primite :

Ing. ION MIU

Cînd am aflat că sînt repartizat la 
Combinatul chimic din Craiova 
m-am bucurat foarte mult. Și în 
mod cu totul justificat. Intr-o ase
menea cetate a chimiei, înzestrată 
cu utilaje din cele mai moderne, voi 
avea posibilitatea să-mi valorific cu
noștințele acumulate în anii de stu
diu, să-mi desăvîrșesc pregătirea, 
fiind conștient că mai am multe de 
învățat. Nu cunosc prea bine noul

• V. Iliescu : Conferința afri
cană la nivel înalt (pag. 4-a)

zilele trecute, din cele 74 de combi
ne, 16 nu au funcționat, în timp 
ce la S.M.T. Giurgiu, unde munca 
a fost mai bine organizată, din cele 
104 combine numai la 5 au apărut 
unele defecțiuni. Acest lucru dove
dește slaba preocupare a colectivului 
S.M.T. Călugăreni atît pentru calita
tea reparațiilor, cît și pentru reme
dierea operativă a defecțiunilor.

Pînă în prezent, în raionul amin
tit s-au recoltat în medie 6 hectare 
pe zi cu combina, față de 7 ha cît 
a fost planificat. Din această cauză 
s-au recoltat cu combina doar 8 000 
de hectare; ceea efe este foarte puțin , 
față de posibilitățile existente. Cele 
trei S.M.T. din raion dispun de 244 
combine care, dacă ar fi lucrat cu 
viteza planificată, ar fi putut recol
ta circa 12 000 ha.

Pentru grăbirea recoltatului în ra
ionul Giurgiu, este necesar ca în a- 
ceastă perioadă ' să se folosească din 
plin combinele cu întreaga lor capa
citate de lucru.

FI. CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii“

meu loc de muncă. Știu însă că, în 
cadrul combinatului, se construiește 
și o fabrică de îngrășăminte azo- 
toase pentru agricultură — domeniu 
care mă interesează în mod deose
bit. Voi căuta să stabilesc o le
gătură strînsă cu inginerii de altă 
specialitate — mecanici, electri
cieni etc. — pentru ca împreună 
să putem folosi din plin instalațiile 
moderne ce ne stau la dispoziție. 
După părerea mea, această coope
rare, în special în industria chimică, 
constituie un mijloc important de 
obținere a unui randament cit mai 
mare în producție.

îmi încep noua activitate cu un 
sentiment de profundă recunoștință 
față de partid. Datoresc situația mea 
de astăzi condițiilor de studiu și de 
viață create de regimul nostru 
tuturor celor dornici să învețe. 
Ar fi fost greu de închipuit în tre
cut, ca un copil de țărani nevoiași 
să ajungă inginer. Mă voi strădui 
din toate puterile să îndeplinesc cu 
cinste toate sarcinile încredințate, 
dovedindu-mă demn de încrederea 
ce mi-a fost acordată.

Arh. EMILIA $1 COSTICĂ BĂLAN
absolvenți ai Institutului de arhi-

. tectură „Ion Mincu",
Familia noastră a absolvit cu 

succes institutul și a fost repartiza
tă, la cerere, in Galați. Este, firește, 
un prilej de mare bucurie. Am stu
diat Împreună, vom lucra de acum

rit

La Uzina mecanică

Sinaia

Un nou produs 
in fabricație de serie

Constructorii de mașini din Sinaia 
au introdus în producție de serie un 
nou tip de pompă de injecție pentru 
tractoare : U-28. La noua pompă,
proiectată de un colectiv al uzinei, 
consumul de metal este de 3 ori mai 
mic, iar manopera de prelucrare 
este mai redusă de 6 ori, față de 
pompa obișnuită U-26. Forța de re
glare a motorului este de peste 3 
ori mai mare, iar costul de fabrica
ție de 8—9 ori mai redus. Totodată, 
această pompă este mult mai ușoară 
și mai simplă în exploatare, în com
parație eu vechiul tip.

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — In 
cartierul nou de locuințe Socola- 
Nicolina din Iași a fost dat în folo
sință un complex comercial modern, 
alcătuit din mai multe unități pen
tru desfacerea de produse alimen
tare prin autoservire, de pîine, 
carne, lapte, legume și fructe, de 
galanterie-mercerie, precum și cî
teva ateliere ale cooperației mește
șugărești. în cartier se mai află în 
construcție încă un complex comer
cial asemănător, precum și o unitate 
de alimentație publică, compusă din 
bar, magazin „Gospodina” și restau
rant. în perioada anilor 1960—1963, 
în orașul Iași s-au construit și dat 
în folosință peste 50 de unități co
merciale noi, moderne, în suprafață 
de aproape 10 000 de metri pătrați, 
iar în . anul în curs s-au con
struit sau sînt în curs de construc
ție alte peste 20 de unități. în același 
timp s-au extins și reamenajat un 
mare număr de unități comerciale 
existente.

Rețeaua de sezon a fost com
pletată cu chioșcuri tip litoral, 
confecționate din material plastic.

Tabere internaționale 
de pionieri

La Sinaia și Costinești s-au deschis 
taberele internationale ale pionieri
lor organizate in cadrul schimbului 
reciproc dintre (ara noastră și R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Ungară 
și U.R.S.S. Pionierii sosiți din aceste 
țări vor petrece la munte și pe lito- 
ralul romînesc o lună din vacanta lor 
de vară, în timp ce 60 de pionieri ro- 
mini se vor afla în această perioadă 
în taberele internationale organizate 
în țările prietene. In taberele de la 
Sinaia și Costinești își mai petrec 
vacanta copii din Franța, R. F. Ger
mană și Italia, iii ai unor ioști luptă
tori antifasciști, sosiți în tara noastră 
la invitația Comitetului foștilor de
ținuți antifasciști din R. P. Romînă. 
Tn programul taberelor sînt prevăzute 
activități pentru cunoașterea frumu
seților și bogățiilor tării noastre, vi
zite la diferite muzee, excursii, focuri 
de tabără, seri ale prieteniei, ale cîn- 
tecului și jocului, poeziei și muzicii, 
întîlniri cu oameni de artă și cultură, 
carnavale, spartachiade ale taberelor 
etc, activități care vor contribui și 
mai mult la strîngerea prieteniei din
tre pionierii romînl și oaspeții lor.

înainte împreună. La Galați, ca șl 
pretutindeni în țara noastră, se des
fășoară o vastă muncă constructivă, 
se înalță importante întreprinderi 
industriale, numeroase construcții 
social-culturale, zeci de mii de lo
cuințe. Acestea ne oferă nouă, arhi- 
tecților, un domeniu nelimitat de 
activitate creatoare. Ca orice tînăr, 
căruia regimul democrat-popular îi 
oferă condiții să învețe, să-și dez
volte aptitudinile, talentul, am avut 
posibilitatea să materializăm fante
zia pe planșete, în profilul unor noi 
clădiri de interes obștesc. Dorința 
noastră cea mai mare este să creăm 
construcții spațioase și frumoase, 
care să încînte ochiul, să alcătuiască 
o ambianță cît mai plăcută pentru 
cei care le folosesc. „Ucenicia" ală
turi de tovarăși de aceeași speciali
tate, cu o mai bogată experiență de 
muncă, de viață, studiul intens ne 
vor ajuta să ne perfecționăm pre
gătirea. Vom lucra cu toată puterea 
noastră de muncă la îndeplinirea 
oricăror sarcini ce ne vor fi încre-

dințate. Sintern mîndri că putem 
participa la înfăptuirea grandiosului 
program de construcții, Inițiat și 
condus de partid.

1.1. AL I1. M. R. Șl
între 6—14 iulie a.c. o delegație a 

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, compusă din Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Alexandru Bîrlădeanu, 
Leonte Răutu, membri supleanți ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
s-a aflat în Uniunea Sovietică într-o 
vizită prietenească.

în timpul șederii la Moscova, de
legația a avut o serie de întîlniri cu 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, compusă; din N. V. Podgor- 
nîi, A. N. Kosîghin, membri ai Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., I.V. Andro
pov, secretar al C.C. al P.C.U.S., M.A. 
Leseciko, membru, al C.C. al P.C.U.S.

In cursul acestor întîlniri a avut 
loc un schimb de păreri în probleme 
care interesează .ambele părți. Au 
fost discutate probleme ale relațiilor 
romîno-sovietice, ale dezvoltării le
găturilor dintre Partidul Muncitoresc 
Romîn și Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice, probleme actuale 
ale colaborării dintre țările socialis-

25 OOO VAGOANE

Ea indi- 
realizate 
la elibe- 
prezent.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Uzina de vagoane din Arad a expe
diat un nou lot de vagoane. Intre 
acestea se află și vagonul pe care 
cineva a scris cifra 25 000. ~ 
că numărul de vagoane 
de constructorii arădeni de 
rarea patriei și pînă în 
După calculele făcute de specialiști 
din uzină reiese că, dacă s-ar pune 
cap la cap toate vagoanele produse 
aici, s-ar obține o garnitură de tren 
care s-ar întinde pe distanța Arad—

A început Festivalul 
de muzică ușoară

Gigi Marga), „Marea Neagră e albastră" 
de T. Popa, pe versuri de E. Mirea, și „Cîn- 
tec dobrogean“ de E. Roman, pe versuri 
de I. Serebreanu (solo : N. Nițescu), „Fru- 
moasă-i visarea" de E. Roman, pe versuri 
de T. Balș (solo: Luigi lonescu) „Nimeni" 
de H. Mălineanu și „Tu“ de 
lovski, pe versuri de T.
Doina Badea)
?i 
E.
?i .. ............... .
de M. Fortunescu (solo : Margareta Pîs- 
laru), „Dacă nu ești lingă mine" de V, 
Veselovski, pe versuri de M. Maximilian 
și „Două rîndunici" de R. Șerban, pe ver
suri de C. Cîrjan (solo : C. Drăghici), 
„Hai diri-dam" de Sile Dinicu, pe versuri 
de A. Grigoriu și R. lorgulescu, (solo : 
Ovid Teodorescu). „Diseară mergem să 
dansăm" de H. Mălineanu, pe versuri de 
J. Fulga și H. Negrin (soliști : llinca Cer- 
bacev și Ovid Teodorescu), „Ochii . tăi" 
de G. Solomonescu, pe versuri de T. 
Balș (solo : Aurelian Andreescu).

Partea a doua a concertului, .intitulată 
„Din succesele muzicii ușoare romînești", 
cuprinzînd 11 melodii de succes ale ani
lor trecuji, a fost prezentată de orchestra 
ș: soliștii Teatrului satiric muzical „C. Tă- 
nase" sub conducerea lui Gelu Solomo
nescu.

La spectacol au participat D. Popescu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, reprezentanfi ai 
organelor locale de partid și de stat.

Festivalul și concursul continuă urmînd 
ca duminică juriul să se pronunțe care 
sînt cele mai frumoase cintece.

MAMAIA (De la trimisul nostru). — 
Marea și noul litoral, atît de des evo
cate de cîntece, găzduiesc în aceste zile 
pe participant ii celui de-al doilea Fes
tival și concurs de muzică ușoară romi- 
nească care are loc la Mamaia.

Cele 1 170 de locuri ale teatrului de 
vară s-au dovedit insuficiente pentru 
auditoriul de masă al muzicii ușoare.

De ce a atras festivalul atifa lume, este 
un lucru lesne de înțeles. Se vor înfrunta 
aici, în întrecere, 24 de nou-născuți ai 
muzicii ușoare, creații ale compozitorilor 
și poeților noștri. • Cei care le vor lansa 
sînt artiști cunoscuți.

La orele 20,30, în acompaniamentul 
discret al mării, s-a dat semnalul de 
deschidere a festivalului. Mărginită de 
mozaicul cenușiu-albastru, scena largă a 
teatrului era decorată cu cîteva împle
tituri de răchită combinată cu mari plăci 
dreptunghiulare de sticlă colorată. Lu
minile bine dozate au daf spectacolului 
ambianța de poezie adecvată.

După cuvînful introductiv al lui Ghe- 
rase Dendrino, maestru 
președintele juriului, a 
prezentată de orchestra 
Radiofeleviziunii, dirijată de Sile Dinicu. 
Primul solist care a apărut pe scenă a 
fost Mircea Crișan, nu pentru a cînfa, ci 
pentru a prezenta spectacolul.

înainte de a vă prezenta cîntecele care 
au debutat marți seara, vrem să vă infor
măm că fiecare dintre ele figurează în 
program în două interpretări (și seri) di
ferite, cu soliști diferiți. Primele melodii 
prezentate au fost „Valsul amintirilor" de 
V. Timiș, pe versuri de I. Horea (solo :

emerit al artei, 
urmat uvertura 
de estradă a

Ing. MARIN LUNGU
absolvent al Facultății de tehno
logia construcției de mașini a In
stitutului politehnic din București.

Am avut marea satisfacție de a 
fi încadrat ca inginer într-una 
secțiile Uzinelor „Semănătoarea1 
București Este o Întreprindere

noscută mie din timpul practicii 
efectuate ca student, ca și cu oca
zia documentării în vederea întoc
mirii proiectului de diplomă.

Știu că astăzi, în cel de-al două
zecilea an de la eliberarea pa
triei, în fața industriei noastre 
constructoare de mașini agricole stau 
sarcini de mare răspundere privind 
realizarea la cel mai înalt nivel teh
nic a utilajelor și agregatelor folo- 

în agricultura socialistă. în

(Continuare în pag. IlI-a) 

TELEGRAMĂ
Excelenței sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Permiteți-mi, Excelență, să vă exprim, în numele poporului și gu
vernului algerian ca și în numele meu personal, sincere mulțumiri pen
tru felicitările călduroase pe care ml le-ați adresat cu prilejul celei de-a 
doua aniversări a proclamării independenței și să vă adresez cele mai 
bune urări de fericire și prosperitate.

Sînt convins că legăturile de prietenie care unesc cele două țări ale 
noastre se vor dezvolta în interesul celor două țări și vor contribui la 
salvgardarea păcii în lume.

Cu înaltă considerațiune,
AHMED BEN BELLA

Președinte al Republicii Algeriene 
Democratice șl Populare

te, ale situației din mișcarea comu
nistă și muncitorească internaționa
lă, ale luptei pentru pace.

Schimbul de păreri a fost util șî 
s-a desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească, sinceră, contribuind la o 
mai bună înțelegere reciprocă, la în
tărirea prieteniei și colaborării între 
Republica Populară Romînă și Uniu
nea Sovietică. între Partidul Munci
toresc Romîn și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice.

La 13 iulie 1964, delegația C.C. al 
P.M.R., compusă din tovarășii _ Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Leonte 
Răutu, a avut o întîlnire îndelunga
tă cu tovarășul N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al Comitetului Central, al 
P.C.U.S. Din partea sovietică, la în
tîlnire au luat parte tovarășii A. N. 
Kosîghin, A. I. Mikoian, N. V. Pod- 
gornîi, membri ai Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., I. V. Andropov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., M. A. Leseciko, 
membru al C.C. al P.C.U.S.

întîlnirea a decurs într-o atmosfe
ră caldă, prietenească.

Teiuș. In anii puterii populare, în 
uzină au iost executate 20 tipuri de 
vagoane, dintre care 14 tipuri se 
exportă în 10 țări ale lumii. De-a 
lungul celor 20 de ani, construcția va
goanelor a fost perfecționată apli- 
cîndu-se soluții tehnice noi. In pre
zent toate vagoanele se execută în 
construcție sudată. Constructorii de 
vagoane din Arad consacră recentul 
succes în producție celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei.

V. Vese- 
Utan (solo : 

Au urmai apoi alte 
alte melodii: „E miraculos" de 
Roman, pe versuri de E. Mirea, 
„Da“ de A. Mandy, pe versuri

Scrisori către „Scînteia"

'■ I

întreprinderea utilaje de 
construcții, transporturi și ate
liere din Cluj a fost înzestrată 
în ultimul timp, cu utilaje de 
ridicat, săpat și altele, care 
contribuie la mecanizarea lu
crărilor pe șantierele de con
strucții. Se știe că după un 
anumit timp de folosire, unele 
piese de utilaje se uzează și 
trebuie înlocuite cu altele noi. 
Am încercat să obținem piesele 
necesare de la diferite între
prinderi constructoare de ma
șini, fie prin comandă specială, 
fie prin delegații noștri, dar 
n-am reușit. Pînă acum nu s-a 
stabilit precis cine trebuie să 
execute și să ne furnizeze ase
menea piese. Din această cauză 
nu putem folosi o serie de uti
laje cu întreaga lor capacitate 
sau sîntem nevoiți să le scoa
tem din uz înainte de vreme. 
Întrucît și alte întreprinderi 
clujene se află într-o situație si
milară, socot necesar ca or
ganele de resort din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini și din ministerul nostru 
tutelar să colaboreze mai strîns 
pentru a găsi soluțiile cèle mai 
potrivite în scopul rezolvării 
problemei pieselor de schimb.

Ing. Iulian POP 
directorul I.U.C.T.A. Cluj
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COUBOBAHE
Cooperarea între întreprinderi, 

bazată pe adîncirea profilării și 
specializării producției, s-a dez
voltat mult în ultimii ani. In ve
derea ridicării pe o treaptă mai 
înaltă a cooperării între între
prinderi, s-a trecut, pe baza in
dicațiilor Congresului al III-lea 
al P.M.R., la organizarea relații
lor de cooperare după princi
piul uzinei coordonatoare, la în
ființarea consiliilor coordonatoa
re. In perioada care a trecut de 
la înființarea lor, consiliile coor
donatoare și-au îmbunătățit ne
contenit activitatea, rezolvînd din 
ce în ce mai bine problemele 
mari și complexe legate de rea
lizarea produselor de cooperare. 
Printre întreprinderile coordona
toare în construcția de mașini se 
numără și Uzinele „Electropute- 
re" Craiova și „1 Mai"-Ploiești. 
Redacția a solicitat conducători
lor celor două uzine să rela
teze unele aspecte privind expe
riența dobîndită în organizarea 
relațiilor de cooperare cu cele
lalte întreprinderi și posibilitățile 
de perfecționare a acestor relații.

BITMICĂ
VA

S G î N T E I A
fflgisuMinwn mi iiiwrmwwaigwaag»aMmiiBa

Colectivul 
cooperării

fabricii 
cu

___  „Electroaparataj" din București se achită cu cinste de sarcinile ce îi revin în cadrul 
Uzina „Electroputere" Craiova. în fotografie : Muncitorii Radu Alexandru și Marin Fundăreanu 
fac ultimele verificări la inversoarele destinate locomotivelor Diesel-electrice Foto : R. Costin

SCRISORI

Rolul uzinei coordonatoare
La fabricația locomotivelor Diesel- 

electrice — produse de o mare com
plexitate constructivă, în componen
ța cărora intră subansamble și piese 
de ordinul a mai multor zeci de mii 
— uzina noastră. în calitate de uzi
nă coordonatoare, colaborează cu a- 
proape 90 de întreprinderi din țară. 
Uzinele constructoare de mașini Re
șița ne livrează motoarele Diesel și 
boghiurile, „23 August“-București 
construiește echipamentul de frînă, 
„Electroaparataj“ și „Electrotehni
ca“ din Capitală — o parte din echi
pamentul electric etc. Uzina „Elec- 
trôputere“, încheind contracte gene
rale de livrare a locomotivelor, coor
donează fabricația lor și stabilește 
direct legături de cooperare cu între
prinderile specializate. Acestora le 
punem la dispoziție documentația 
tehnică. Ele ne livrează subansamble, 
piese semifabricate, ne execută dife
rite operațiuni tehnologice.

Consiliul nostru coordonator ur
mărește permanent îmbunătățirea 
legăturilor de cooperare, dobîndind în 
acești ani o experiență valoroasă. EI 
controlează sistematic ritmul de ex
pediere a subansamblelor, verifică 
calitatea acestora. întreprinderile 
sînt ajutate să-și organizeze mai 
bine producția, să promoveze larg 
tehnica modernă. Trimestrial, sau de 
cîte ori este nevoie, consiliul se în
trunește în ședințe de lucru, unde se 
analizează stadiul fabricației la uzi
na coordonatoare, se stabilesc mă
suri pentru îmbunătățirea procesu
lui tehnologic și aplicarea unor me
tode noi de lucru. între ședințele de 
lucru ale consiliului, activitatea de 
colaborare o desfășoară serviciul de 
coordonare pentru construcția loco
motivelor Diesel-electrice, serviciu 
organizat în uzina noastră. Aici lu
crează ingineri și tehnicieni cu o ca
lificare înaltă. Periodic, aceștia se 
deplasează în întreprinderile cu care 
cooperăm, rezolvă operativ probleme 
curente privind fabricația unor piese 
sau subansamble, se ocupă de asimi
larea unor noi produse etc. Serviciul 
de coordonare întocmește rapoarte 
ce se discută în ședințele consiliului 
coordonator.

Cum sînt respectate contractele 
economice încheiate de noi cu între
prinderile colaboratoare ? Uzinele 
4,Timpuri noi", „Electroaparataj“ și

„Acumulatorul" din Capitală, Fabri
ca de radiatoare din Brașov și mul
te altele ne trimit piesele în mod 
ritmic, la termenele prevăzute ; fa
bricatele lor sînt de bună calitate. 
Mai sînt însă unele întreprinderi 
care nu respectă graficele de livrare 
sau ne expediază piese și subansam
ble lucrate neglijent. Fabrica de cau
ciuc din Brașov — ca să dau un 
exemplu — ne-a livrat de cîteva ori 
garnituri simering pentru regulato
rul hidrostatic și alte repere de sla
bă calitate.

Fără îndoială, uzinei coordo
natoare îi revin un mare rol și o

răspundere deosebită în urmărirea 
îndeplinirii prevederilor contractelor 
economice, în asigurarea realizării 
produselor. De aceea, ne propunem 
să organizăm o evidență strictă a li
vrărilor de piese și subansamble, 
să sprijinim mai mult întreprinde
rile cooperatoare în pregătirea fa
bricației. procurarea de materiale, 
organizarea producției. Solicităm to
tuși din partea colaboratorilor noștri 
mai multă grijă față de respectarea 
termenelor de livrare stabilite în 
grafice și față de calitatea suban
samblelor executate.

în cei patru ani de cînd uzina noa-

stră fabrică locomotive Diesel-elec- 
trice s-a cîștigat o experiență va
loroasă. Ne-ar interesa însă cum lu
crează și alte uzine coordonatoare. 
Vin deci cu propunerea ca Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini să organizeze consfătuiri, schim
buri de experiență între consiliile 
coordonatoare. De asemenea, solici
tăm un sprijin mai eficient din par
tea direcției generale și ministerului 
pentru rezolvarea operativă a unor 
neajunsuri ce apar pe parcurs în re
lațiile noastre de colaborare cu alte 
fabrici. '

Alexandru DOMB1
director general al Uzinelor
„Electroputere“-Craiova

ș i obligații

PENTRU REALIZAREA PLANULUI
O scrisoare trimisă de pe șantie

rul Slătioara al întreprinderii 6 
Construcții Craiova ne-a semnalat 
că, din cauza nefuncționării unor 
utilaje grele, muncitorii întîmpină 
greutăți în realizarea sarcinilor de 
producție.

Ministerul Industriei Construc
țiilor, căruia i s-a trimis sesizarea, 
ne informează că s-a analizat ac
tivitatea acestui șantier și s-a sta
bilit un plan de măsuri pentru în
lăturarea neajunsurilor semnalate. 
Pe șantier au fost trimise trei noi 
excavatoare, a fost pus în stare de 
funcțiune cilindrul compresor etc. 
S-au creat astfel condiții pentru 
realizarea planului de producție.

PREPARATE DIETETICE
Intr-o scrisoare trimisă ziarului, 

cititorul L. Bălășoiu din Capitală 
propunea înființarea a încă unui 
restaurant dietetic.

Direcția Comercială din Sfatul 
popular al Capitalei ne-a răspuns 
că este de acord cu propunerea și 
că pînă la deschiderea unui alt res
taurant dietetic, pentru a se satis
face cerințele consumatorilor, s-au 
luat măsuri ca în cadrul restauran
tului cantină „Caraiman" din Ca
lea Victoriei nr. 116 să fie mărit 
numărul de preparate dietetice.

DIFUZAREA CĂRȚII
învățătorul D. Săvoiu ne-a sem

nalat unele deficiențe în munca de

difuzare a cărții in raionul Tr. Se
verin.

Secțiunea de învățâmînt a Sfa
tului popular regional Oltenia, 
cercetînd cele relatate de cores
pondent, a stabilit că unii gestio
nari de cooperative de consum au 
neglijat aducerea cărților solicitate, 
urmărind să desfacă mai întîi pe 
cele existente in unități. Au fost 
luate măsuri pentru lichidarea a- 
cestei practici greșite, cooperativele 
urmând să fie aprovizionate opera
tiv cu cărțile cerute de cititori.

NU S-A SCHIMBAT NIMIC
Intr-o scrisoare sosită la redacție, 

la sfîrșitul lunii februarie a.c. erau 
semnalate o serie de nereguli la 
școala specială din satul Bivolăria, 
comuna Vicovul de Sus. raionul 
Rădăuți. Pentru neregulile din 
școală se aduceau învinuiri soției 
directorului școlii, Aglaia Rozneac.

De la Sfatul popular al raionu
lui Rădăuți, căruia i s-a trimis se
sizarea s-a primit un exemplar al 
referatului de cercetare, întocmit 
de tov Vespasian Galan, șeful sec
ției cadre, și Constantin Drăgușa- 
nu, inspector metodist al secției ra-

^ăspunsuri care
Redacția a trimis sesizări ale unor citi

tori și corespondenți voluntari Sfatulu' 
popular al regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară, Sfatului popular al raionului 
Pașcani, Consiliului regional al sindi-

ionale de învățămînt Sîntem infor
mați că intr-adevăr, Aglaia Roz
neac. încadrată ca prolesoară fără 
a avea calificarea necesară, se ține 
de intrigi șt influențează conduce
rea școlii (adică pe soțul ei — n.n.) 
în luarea de măsuri, fapt care ne
mulțumește cadrele didactice: une
ori a lipsit de la școală, fără a a- 
vea aprobarea necesară. Confir- 
mînd cele sesizate în scrisoare, cu 
privire la gospodărirea școlii, re
feratul ne informează că „în școa
lă e mare dezordine și în general 
nu se vede că e o instituție de 
stat“ fntrucît răspunzător pentru 
această stare de lucruri inadmisi
bilă este. în primul rînd. directorul 
școlii. Arsenie Rozneac. se impu
nea să se ia măsurile necesare Dar 
nu s-a întîmplat așa. In încheierea 
referatului sînt amintite intr-ade
văr măsurile luate pe loc sau pro
puse de cei care au cercetat sesi
zarea Dar multe dintre ele sînt 
vagi sau par mai degrabă niște a- 
peluri la bunăvoința celor doi soți 
de a-și îndeplini obligațiile de ser
viciu și de a avea o comportare 
demnă La ce puteau duce aseme
nea măsuri ?

La două luni după primirea re
feratului amintit, o nouă scrisoare 
ne-a semnalat că nu s-a schimbat 
nimic în comportarea Aglaiei Roz
neac, în atmosfera din școală, în 
gospodărirea ei.

Ce părere are comitetul executiv 
al Sfatului popular raional Ră
dăuți despre modul în care a fost 
rezolvată sesizarea ?

ifttîr z ie
catelor Argeș. Deși termenul prevăzut 
pentru cercetarea și rezolvarea sesiză
rilor a expirat, redacfia nu a primit 
răspunsuri.

1»

Uzinele „1 Mai“ produc în prezent 
o gamă variată de instalații și uti
laje necesare industriei petroliere : 
turbine, instalații de foraj, agregate 
de cimentare, sape cu role etc. La 
realizarea acestor produse colabo
răm cu peste 30 de întieprinderi din 
regiunea Ploiești și din țară : Uzina 
de utilaj petrolier Tîrgoviște. Uzina 
de mașini electrice București, Uzina 
mecanică Cîmpina și altele.

De la an la an a crescut volumul 
producției de utilaj petrolier reali
zat în uzina noastră. Dar nu numai 
această creștere cantitativă a cerut 
eforturi deosebite ci, mai ales, asi
milarea de utilaje noi, cu performan
țe din ce in ce mai ridicate. Au deve
nit cunoscute în multe țări insta
lațiile de foraj tip 4 LD, a căror in
troducere în exploatare a dus la 
mărirea vitezelor de foraj și la re
ducerea prețului de cost cu peste 20 
la sută față de rezultatele ce se ob
țineau cu celelalte tipuri de instala
ții. Unul din cele mai recente succe
se ale colectivului uzinei îl consti
tuie trecerea la fabricația de serie a 
instalației 3 DH — 200 destinată ' >- 
rajului sondelor de țiței și gaze cu 
adincimi de pînă la 5 000 metri. Au 
fost asimilate în producție și o serie 
de tipuri noi de turbine de foraj și 
de sape cu role. La introducerea în 
fabricație a noilor tipuri de instala
ții o contribuție importantă au adus 
și uzinele cu care cooperăm. în mo
mentul de față, noi realizăm în co-

laborare cu alte întreprinderi 35—40 
la sută din volumul total al produc
ției.

Cooperarea a contribuit mult și la 
perfecționarea constructivă a insta
lațiilor din fabricația de serie. Uzina 
noastră, în calitate de uzină coordo
natoare, a avut în această privință un 
rol deosebit de important. Apreciem 
însă și eforturile făcute în acest sens 
de Uzina de mașini electrice și uzina 
„23 August“ din București, care s-au 
preocupat permanent de îmbunătăți
rea calității utilajelor pe care ni le 
livrează.

Deosebit de important pentru 
realizarea la termenele prevăzute a 
produselor în cooperare este ritmul 
de expediere a utilajelor și suban
samblelor de către uzinele cu care 
am încheiat contracte economice. 
Este necesar ca livrările să nu se 
facă abia ia sfîrșit de lună, așa 
cum procedează uneori uzinele „Hi- 
dromecanica“-Brașov, ci în mod rit
mic, în fiecare decadă și în tranșe 
pe cît posibil egale. Dacă acest lucru 
se va înțelege de către toți colabo
ratorii noștri va fi redus simțitor 
ciclul de fabricație a instalațiilor de 
foraj și nu vor mai fi blocate fon
duri importante în producție neter
minată.

Este nevoie să dăm mai mare a- 
tenție nivelului calitativ al produse
lor nu numai din punct de vedere al 
stabilității și rezistenței în funcțio-

nare, ci și al aspectului lor. în aceas
tă privință au făcut pași serioși îna
inte uzinele colaboratoare „Indepen- 
dența“-Sibiu, „Hidromecanica“-Bra- 
șov, Uzina nr. 2 Ploiești ș. a. Sînt 
însă întreprinderi cooperatoare — 
spre exemplu Uzina „24 Ianuarie“- 
Ploiești — ale căror subansamble nu 
corespund întotdeauna din punct de 
vedere al aspectului.

O problemă care se ridică mai 
frecvent în ultimul timp este aceea 
a pieselor de schimb, care sînt ceru
te în cantități din ce în ce mai mari. 
Aceste piese se execută atît în uzina 
coordonatoare, cît și în uzinele co
laboratoare. Deoarece pînă acum 
s-au livrat cantități mici de piese de 
schimb, ne propunem să urmărim 
mai îndeaproape cum se îndeplineș
te această sarcină în toate uzinele 
cu care cooperăm.

Comenzile în cadrul cooperării 
sînt o parte integrantă din planul 
de producție al fiecărei întreprin
deri colaboratoare și de aceea ele 
trebuie îndeplinite cu toată riguro
zitatea, fără a se admite nici o de
rogare pe parcurs. în felul acesta 
se creează uzinei coordonatoare con
diții pentru desfășurarea ritmică a 
producției, pentru realizarea de pro
duse de calitate superioară.

Ing. Dimitrie TOMOZEI 
director general al Uzinelor 
„1 Mai“ Ploiești Foto : A. Cartofanl
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Armonie în trepte (Instantaneu de la Combinatul pentru industrializarea 
lemnului din Comănești)

Lucrările de comandă 
in unitățile cooperatiste
@ Modele complexe, linie originală © Cei mai tineri meșteri ® Și pantokl
are profil S Lipsă de tarife sau altceva ? @ ^ici o concesie la calitate

Cooperația meșteșugărească a or
ganizat în Capitală numeroase uni
tăți în care, pe bază de comandă 
individuală, se execută o gamă largă 
de lucrări, de la confecții pentru 
femei și tricotaje de toate genurile 
la articole de marochinărie, blănă
rie, tapițerie etc. Un cetățean se a- 
dresează unității de comandă pen
tru că dorește, de exemplu, un mo
del de confecție de o factură deose
bită, cu o linie originală sau cu di
verse accesorii vestimentare. De 
aici decurge o primă îndatorire a 
unităților de comandă cooperatiste : 
aceea de a fi în măsură să execute 
orice model, oricît de complex. Ca 
să poată ajuta pe cetățean să aleagă 
ceea ce dorește, este necesar ca uni
tatea să fie dotată cu o largă colec
ție de cataloage și jurnale de specia
litate, din țară și străinătate. Tehni
cianul unității poate da și el sugestii 
utile care să faciliteze alegerea mo
delului, în funcție de linia modei, de 
caracteristicile materialului. Men
ționăm că cooperativa „Casa de 
mode" din Capitală editează o inte
resantă revistă de modă care e soli
citată în 8 țări. Organizăm, de ase
menea, prezentări de sezon cu cele 
mai moderne confecții și accesorii 
executate în unitățile noastre.

Din păcate, unii maiștri din unită
țile noastre, mergînd pe linia mi
nimului de efort cînd sînt în fața 
unui model mai complex, caută să 
se eschiveze de la confecționarea lui, 
pretextînd lipsa de tarife sau de 
materiale adecvate, pentru a-1 de
termina pe beneficiar să renunțe la 
comandă. Astfel de situații întîlnim 
cînd se cere un model de rochie mai 
complicat, în unele unități de trico
taje sau chiar de încălțăminte, cînd 
e vorba de modele mai dificile. De 
aceea, s-au dat indicații tuturor uni
tăților de comandă să execute 
orice model solicitat de populație.

Cînd este vorba de un model cu to
tul deosebit, unitățile au posibilita
tea să efectueze calculații indivi
duale pentru produsul respectiv.

O bună deservire la unitățile de 
comandă presupune și o calitate co
respunzătoare a produselor execu
tate. în afară de modelul ales 
pe gustul său, cetățeanul tre
buie să primească o confecție sau o 
încălțăminte de bună calitate, la 
un preț rezonabil și, firește, la 
timpul fixat, fără tărăgănări în ce 
privește probele. în unitățile coope
rației meșteșugărești sînt condiții ca 
să se poată da produse de bună ca
litate. în cadrul lor lucrează mește
șugari valoroși, selecționați potrivit 
calificării profesionale ; ei participă 
permanent la cursuri de specializa
re pentru a fi la curent cu tot ce 
e nou în meseria respectivă. Cadre 
tinere, absolvenți cu o bună pregă
tire ai școlilor profesionale, vin să 
întărească unitățile. An de an, uni
tățile de comandă au fost dotate cu 
utilaje și scule moderne ; condițiile 
de muncă ale cooperatorului de azi 
nu se compară cu cele ale micului 
meșteșugar de altă dată. Pentru a 
asigura o judicioasă organizare a 
procesului de producție și speciali
zarea cooperatorilor la articolele 
executate pe bază de comenzi, s-au 
introdus operațiile pe faze în ate
lierele de lucru.

Cu toate aceste măsuri, produsele 
lasă uneori de dorit ; au fost refu
zate comenzi de încălțăminte execu
tată necorespunzător din punct de 
vedere al măsurii, al modelului, sau 
al coloritului etc. Avem reclamații 
și la unele unități de comandă pen
tru confecții. Deficiențe de calitate 
se semnalează și la anumite unități 
de tricotaje, de mobilă și tapițerie. 
Unii maiștri iau comenzi peste ca
pacitatea de muncă a lor și a colec
tivului, uitînd vechiul proverb că 
„graba strică treaba“. Ei dau, din

această cauză, lucru de mîntuială. 
Lipsa unui control exigent al 
maiștrilor sau superficialitatea în 
determinarea exactă a detaliilor 
modelului ales de client, transmite
rea incompletă a indicațiilor de exe
cuție în unitatea de lucru pot con
tribui, de asemenea, la efectuarea în 
condiții nesatisfăcătoare a comenzii.

Credem că procedează bine maiș
trii cizmari care, în momentul co
menzii, schițează pe fila pe care se 
ia măsura și profilul modelului de 
pantof ales. Este o inițiativă bună, 
care merită să fie extinsă. Sînt și ne
mulțumiri determinate de calitatea 
scăzută a unor materiale ; e cazul 
unor sorturi de piele produse de în
treprinderea „Partizanul“-Bacău, al 
unor furnituri pentru confecții reali
zate de întreprinderea „Garofița“- 
Timișoara și al altor materiale.

Gustul pentru frumos al publicu
lui s-a dezvoltat, exigența pentru 
calitate a sporit. Lucrătorii din uni
tățile de comandă au datoria să țină 
seama de acest lucru. Tot atît de im
portant este să se respecte cu riguro
zitate termenele de livrare a comen
zilor. în acest sens s-au luat diferite 
măsuri. în unitățile de confecții-îm- 
brăcăminte s-au introdus grafice de 
probă. Fiecare maistru programează 
zilele și orele cînd titularii confec
țiilor sînt așteptați la probe sau pen
tru ridicarea comenzii. în acest mod 
se evită irosirea timpului atît de 
prețios al clientului; maistrul, pe de 
altă parte, își poate planifica volu
mul de lucrări potrivit capacității 
productive a unității.

La unitățile de comandă la care 
nu sînt necesare probe, se dau ter
mene scrise pe bonul de primire a 
comenzii. Spre nemulțumirea în
dreptățită a cetățenilor, în unele 
unități ale noastre problema acea
sta este tratată fără simțul de răs
pundere necesar. Dacă, de exemplu, 
în toate unitățile de comandă ale

cooperativelor „Casa de mode" și 
„Drum nou“ se folosește graficul 
de probe, nu în aceeași măsură se 
aplică această metodă la cooperati
vele „Sîrguința", „îmbrăcămintea" 
și „Avîntul îmbrăcămintei“. în 
unele unități de încălțăminte nu se 
respectă termenele scrise pe bonul 
de comandă. Cele mai multe recla- 
mații se semnalează la cooperativele 
„Stăruința“ și „Meseriașii cizmari“.

Se manifestă încă, pe alocuri, 
mentalitatea fostului mic mește
șugar de a face promisiuni numai 
din dorința de a cîștiga cît mai 
mulți clienți, fără a analiza dacă 
are posibilitatea să-și respecte an
gajamentele luate. Activitatea edu
cativă care se desfășoară în unită
țile cooperatiste are ca prim obiec
tiv combaterea mentalității învechi
te a unor cooperatori, dezvoltarea 
unei atitudini socialiste față de 
muncă, întărirea spiritului de răs
pundere pentru respectarea angaja
mentelor luate față de populație în 
executarea lucrărilor.

Are o mare importanță șl felul 
cum sînt primiți clienții, cum li se 
vorbește ; ei așteaptă să fie întâm
pinați cu solicitudine, tovărășește. 
Sînt tehnicieni și responsabili de 
unități care au o atitudine preveni
toare, atentă, ascultă cu bunăvoință 
solicitările clienților. Alții însă — 
nimic de zis, bine pregătiți profe
sional — sînt irascibili, certăreți, 
nepoliticoși. în prezent, în coopera
tivele noastre ne ocupăm în mod 
deosebit de alegerea celor mai po
triviți oameni care să îndeplinească 
munca de responsabili în unitățile 
de comandă.

Pentru a cunoaște și a rezolva 
operativ cerințele populației, Uniu
nea cooperativelor meșteșugărești 
din orașul și regiunea București a 
înființat, pe calea Plevnei nr. 1, un 
centru de informare. Aici, cetățenii 
pot primi, personal sau prin telefon, 
relații în legătură cu lucrările pe 
care le execută unitățile cooperatiste 
din Capitală, pot sesiza orice ne
mulțumire. Centrul are obligația ca 
în maximum 3 zile să soluționeze 
sesizarea. El poate face, de aseme
nea, pe baza sesizărilor, propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii. Ne 
exprimăm convingerea că, în urma 
măsurilor luate, deservirea popu
lației la centrele de comandă se va 
îmbunătăți continuu.

Ing. D. RISTEA 
vicepreședinte al Uniunii 
Cooperativelor meșteșugărești 
București

TEATRE
Teatrul satiric muzical „C. Tăna- 

se“ (la Grădina „Boema") : O sea
ră de muzică ușoară — (orele 20,15). 
Circul de stat : O seară cu comicul Ka- 
randaș — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Madame Sans-Gêne — film pen

tru ecran panoramic : Patria (9.45; 
12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). Ocolul pă-
mîntului în 80 de zile — cinema
scop (ambele serii) : Republica (9,30; 13; 
16,30; 20,15), București (8,30; 12; 15,30;
19.15) , Aurora (8,45; 12; 15,30; 19), Melo
dia (9,30; 13; 16,30;20), Patinoarul „23 Au
gust“ (Bd. Muncii — orele 20,45). Domnul 
Topaze — cinemascop : Carpați (10; 12; 
14; 16; 18; 20; 22), Excelsior (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45), Flamura (10; 12; 14; 16; 
18; 20), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie
— orele 21), Stadionul „Dinamo" (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 21). Comisarul : 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,45; 21,15; 
la grădină — orele 20,30), Flacăra (14,30; 
16.30; 18.30; 20,30), Modern (9; 11,15; 14; 
16,15; 18,30; 21), Grădina „Modern“ (Str. 
11 Iunie nr. 75 — orele 20,30). Șeheraza- 
da — cinemascop : Festival (8; 10,15; 
12,30; 15; 17,30; 20), Grădina „Festival* 
(Pasajul „Eforie* — orele 20,30). Grădi
na „Doina* (Str. Doamnei nr. 9 — orele
21.15) . Cei trei mușchetari — cinemascop 
(ambele serii) : Victoria (9,30; 13; 16,30;
20.15) , Grădina „Progresul“ (Str. Ion 
Vidu nr. 5 — orele 21). Cerul și mocirla : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Volga (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Kozara : Lumina (10; 12,30; 15; 17,30; 
20,15), Feroviar (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30). 
Cei patru călugări : Union (16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (16; 18,15; 20,30). 
Program de fllmo pentru copii : Doina 
(orele 10). Kaloian : Doina (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Lumea mare a celor 
mici : Giuleștl (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). 
Un ciclu de filme documentare : Tim
puri Noi (rulează de la orele 10 la ore
le 21 în continuare). Asasinul din cartea 
de telefon : înfrățirea între popoare (10; 
16,30; 18,30; 20,30), Tomls (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; la grădină — orele 20,30)'. Dardée : 
Cultural (15; 17; 19; 21). Anaconda : Da
cia (10; 12; 14,30; 16,30; 18,45; 21). Pri
vește înapoi cu mînie : Buzești (15; 
17,15; 19,15; la grădină — orele 20,30). 
Lumea comică a lui Harold Lloyd : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 18,15;
20.30) . Slujnica : Grivița (10; 12; 16; 18; 
20). Dezrădăcinații : Bucegi (10; 12; 16; 
18,15; la grădină — orele 20,30). Golful 
Elena : Unirea (16; 18,15; 20,30). Totul 
despre Eva : Vitan (16; 19). Frații corsi- 
canl — cinemascop : Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Viitorul (15,30; 18; 20,30). 
Douăsprezece scaune : Munca (16; 18,15;
20.30) , Foto Haber : Popular (16; 18,15;
20.30) . Doi colonei : Arta (16; 18; 20; la 
grădină — orele 20,30), Lira (15;, 17; 19; 
la grădină — orele 20,30). Apartamentul
— cinemascop : Moșilor (15,30; 18; la 
grădină — orele 20,30). Omul din fotogra
fie : Cosmos (16: 18; 20). Am ajuns și 
rege : Colentina (16; 18; 20; la grădină 
orele 20,30), Cotroceni (16; 18; 20). Feriga 
de aur — cinemascop : Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Cascada diavolului : Lucea
fărul (16; 18,15; la grădină — orele 20,30). 
Domnișoara... Barbă Albastră : Progre
sul (15; 17; 19; 21). Dracul și cele zece po
runci : Ferentari (15; 17,30; 20). Culisele 
varieteului : Grădina „Vitan* (Calea 
Dudeștl — orele 20,30). Agatha, lasă-te 
de crime ! : Grădina „Unirea“ (Bd. 1 
Mal nr. 143 — orele 20,45). Comedlanțll : 
Grădina „Aurora* (Bd. Dimitrov nr. 118
— orele 20,30).

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă și călduroasă, cu cer variabil, 
mal mult senin în sudul țării. InnourărJ 
mai accentuate s-au produs mal mult în 
Ardeal și Moldova, unde au căzut averse 
de ploaie însoțite de descărcări electri 
ce. Vîntul a suflat slab pînă la potrivii 
predominînd din sectorul nord-vest, cu 
intensificări locale în estul țării. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra va 
lori cuprinse între 31 grade la Băilești 
și Tg. Jiu și 18 grade la Toplița. Id 
București: Vremea a fost frumoasă și 
călduroasă, cu cer mal mult senin. Vîn 
tul a suflat slab. Temperatura maximă 
a atins 31 grade. Timpul probabil pentru 
zilele de 16, 17 șl 18 iulie : In țară: Vre
me frumoasă, cu cer variabil, mai mult 
senin noaptea. In vestul țării, în a doua 
parte a intervalului, vor cădea averse 
locale de ploaie. Vînt slab. Temperatura 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 grade, iar maximele între 
25 șl 35 grade. In București și pe litoral: 
Vreme frumoasă, cu cer mal mult se
nin. Vînt slab. Temperatura staționară.
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FURAJELE ™”ni

O nouă șirâ de iîn de bună calitate la gospodăria colectivă din Biied, regiunea Banat

animalelor
Creșterea efectivelor de animale și a producției de carne, 

lapte, lînă este condiționată în cea mai mare măsură de asi
gurarea unei puternice baze furajere. în aceste zile, oamenii 
muncii din agricultură, paralel cu recoltarea cerealelor, lu
crează intens și la strîngerea furajelor. în numeroase gospo
dării de stat și gospodării colective se execută cositul fînețe- 
lor și se însămințează culturi furajere în miriște. Recoltatul 
furajelor la timpul optim și îndeosebi cositul fînețelor cînd 
ierburile ajung la începutul înspicării, uscarea și depozitarea 
lor în cele mai bune condiții au un rol hotărîtor în obținerea 
de nutrețuri de calitate superioară. Iată de ce, mai ales în 
zonele de deal și munte cu întinse suprafețe de finețe, recol
tarea fără pierderi a acestora trebuie să constituie în prezent 
o principală preocupare a organelor de partid și consiliilor 
agricole. Deosebit de importante sînt măsurile pentru gospo
dărirea judicioasă a furajelor, evitarea oricărei risipe. Mai 
mult decît în alți ani există posibilitatea de a se economisi, în 
timpul verii, cantități mari de nutrețuri concentrate, îndeosebi

orz și mazăre, prin înlocuirea lor parțială cu furaje verzi. în acest fel, mai multe concen
trate valoroase vor putea fi folosite la echilibrarea rațiilor în perioada de iarnă.

Colectiviștii, lucrătorii din G.A.S., specialiștii sînt chemați să dea o puternică contribuție 
la dezvoltarea creșterii animalelor, organizînd exemplar recoltarea și depozitarea furaje
lor, folosirea gospodărească a tuturor resurselor de nutrețuri, însămînțarea culturilor duble 
în condiții agrotehnice superioare imediat după eliberarea terenului de păioase.

SFATUL SPECIALISTULUI

Cum putem obține fin 
de bună calitate

Ca și la celelalte sortimente de fu
raje folosite în hrana animalelor, cali
tatea finului este cel mai important 
element care influențează creșterea 
producției de carne și lapte. In majo
ritatea gospodăriilor de stat și gospo
dăriilor colective, fînul constituie un 
nutreț de bază în timpul iernii. Dat în 
cantități corespunzătoare el contribuie 
și la o mai bună valorificare a nutre
țurilor suculente. Numeroase cercetări 
au arătat că fînul este cu atît mai va
loros cu cît are un conținut mai ridicat 
de proteine și un grad mai mare de 
digestibilitate. Procentul de proteine 
este cu atît mai mare cu cît fînețele 
se recoltează mai de timpuriu. In ceea 
ce privește gradul de digestibilitate, 
acesta scade mereu pe măsură ce se 
întîrzie cu recoltarea. Sînt concludente 
experiențele efectuate timp de mai 
multi ani la Crinf, în Munții Cibinului, 
cu privire la influenfa epocii de re- 
coltare- asupra calității finului. Pe ace
leași fîne|e, față de fînul recoltat la 
sfîrșitul lunii mai, cel de la sfîrșitul 
lunii iunie are cu 20 la sută mai puțină 
proteină brută, iar cel recoltat la sfîr
șitul lunii iulie cu circa 27 la sută. 
Ținînd seama de cantitatea totală de 
proteină la ha, care depinde și de 
cantitatea de iarbă, reiese că cea mai 
bună epocă pentru cositul fînejelor 
este la începutul înspicării gramineelor 
de pe pajiști. Infrucît pe pajiștile din 
tara noastră cresc ierburi foarte dife
rite, în funcție de condițiile pedo-cii- 
matice, rezultă că și epoca de cosit 
diferă după felul plantelor. Epoca op
timă de cosire a 
deci stabilită pe 
ci după faza de 
principale de pe

Pentru mărirea 
de pe fînefe, în viitorul apropiat tre
buie înlăturate două greșeli care duc 
la degradarea vegetajiei fînejelor : 
pășunatul acestora primăvara și întir- 
zierea cositului. Există posibilitatea ca 
în locul unei singure coase de pe fi
nețe să se ob)ină două, iar printr-o 
fertilizare ra|ională să se ajungă la trei 
coase. Fînetele intensiv cultivate, în 
zone cu precipitații favorabile pot da 
anual trei coase, asigurînd și un pășu
na) moderat toamna. Prin cositul mai 
de timpuriu al fînefelor se poate obji- 
ne și o recoltă de otavă. Se cunoaște 
că, în ce privește calitatea, otava de
pășește ca valoare pe cel mai bun fîn. 
Foarte important este că prin recolta
tul mai de timpuriu al fîne|elor, pe 
lîngă că se îmbunătăfește calitatea 
fînului, de cele mai multe ori se ob
ține și o producție mai mare la hectar. 
Producția totală de fîn pe suprafețele 
cosite de două ori este cu 500—1 500 
kg la ha mai mare decîf pe parcelele 
cosite o singură dată. Aceasta se ex
plică prin faptul că pe fînejele cosite 
mai timpuriu, iarba se reface într-un 
timp mai scurt.

Pe de altă parte înfîrzierea recol

fînejelor nu trebuie 
date calendaristice, 
creștere a plantelor 
pajiști.
producției de iarbă

tatului împiedică regenerarea plante
lor de pe pajiște. Aceasta duce și la 
degradarea continuă a vegetajiei ti
netelor. Imburuienarea prea mare a u- 
nor fîneje se datorește în mare mă
sură și recoltării cu întîrziere. Plantele 
nevaloroase de pajiște produc se- 
minje și astfel se înmulțesc. Dacă 
fînejele s-ar cosi la timp, ar dispare 
în cîjiva ani, în foarte mare măsură, 
clocoticiul (Rhinanthus sp.) una dintre 
cele mai rele buruieni, care scade ca
litatea fînului. Această plantă își ia 
hrana din rădăcinile gramineelor de 
pajiști, pe care le distruge cu timpul 
și le ia locul. Uneori aceasta formează 
pe fînefele degradate 60—80 la sută 
din cantitatea totală de fîn. Trecînd 
prin fînejele din regiunea de dealuri 
și premontană, în această perioadă 
putem vedea că planta este complet 
uscată și fără frunze, încă înainte de 
cosit. Cositul timpuriu duce cu timpul 
la distrugerea multor altor buruieni de 
pajiști.

Ținînd seama că îndeosebi în zone
le de deal și de munte există mari 
suprafețe de fîneje este foarte im
portant să se organizeze o adevărată 
campanie de recoltare a fînului. Pe 
toate suprafețele accesibile trebuie să 
se folosească cu întreaga capacitate 
cositorile mecanice, 
tribui la reducerea 
substanfe nutritive, 
calită|ii fînului.

Dar prin cositul la timp al fînefelor 
nu se sfîrșeșfe grija pentru obținerea 
unui fîn valoros. Calitatea fînului de
pinde într-o mare măsură și de modul 
de uscare. In multe gospodării se 
obișnuiește să se facă uscarea direct 
pe pămînt. La acest mod de uscare, 
deseori chiar pe timp favorabil, pier
derile de substanfe nutritive sînt de 
circa 40 la sută, iar pe timp ploios 
de pînă la 70 la sută, lată de ce are 
o tfiare însemnătate economică extin
derea metodei de uscare a ierburilor 
ca și a altor nutrețuri verzi pe ori ce 
fel de suporji (prepeleci, coiibe etc.). 
Un bun sistem este uscarea pe gar
duri din sîrmă, sau din lemne, așa cum 
se face în raionul Vatra Dornei. In a- 
cest raion unde se aplică sistemul de 
uscare pe suporji, pierderile de sub
stanțe nutritive nu sînt mai mari 
20 la sută.

Există numeroase posibilități ca 
pe întreaga suprafață cu fîneje să 
ob|ină recolte mai mari și nutref 
calitate superioară. Cositul la timpul 
optim, folosirea tuturor mijloacelor de 
uscare recomandate, evitarea pierde
rilor prin scuturare, depozitarea în șuri 
sau șire bine vîrfuite asigură obținerea 
de fînuri de bună calitate.

Aceasta va con- 
pierderilor de 

deci la ridicarea

de

de 
se 
de

Prof. dr. Gheorghe ANGHEL 
șeful secției de pășuni și finețe 
din Institutul central 
de cercetări agricole

Cale de zeci de kilometri, de la 
munții Căliman și pînă la Harghita, 
se întinde o vastă zonă de pășuni 
și finețe naturale. Incepînd din 
toamna anului trecut, aici s-au des
fășurat mari acțiuni de îngrijire a 
pajiștilor. Avînd la bază experiența 
cîștigată în cursul anilor trecuți, 
consiliile agricole regional și raio
nale au pus un accent mai mare pe 
buna organizare a pășunatului și re
coltarea fără pierderi a fînețelor. Ce 
au făcut specialiștii în acest sens 7 
Ce preocupări au colectiviștii în 
prezent î In legătură cu aceasta co
respondentul nostru Lorand Deaki 
a adresat cîteva întrebări tov. Emil 
Rusu, inginer cu baza furajeră la 
Consiliul agricol al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară.

— Ce măsuri a luat consiliul a- 
gricol regional pentru îmbunătățirea 
pajiștilor ?

— Cunoscînd marea însemnătate 
a pajiștilor, care în regiune asigură 
cea mai mare parte din consumul 
anual de furaje, consiliile agricole 
regional și raionale și-au îndreptat 
atenția spre aplicarea lucrărilor de 
îmbunătățire pe suprafețe mai mari 
decît în anii anteriori. O experien
ță bună în această privință a fost 
cîștigată de gospodăria colectivă din 
Sîntimbru-Ciuc. Ea are în folosință 
o suprafață de peste 1 000 hectare 
de pășuni. încă din 1960, conduce
rea gospodăriei a organizat echipe 
speciale care lucrează nqmai la îm
bunătățirea acestora. Colectiviștii

O METODĂ AVANTAJOASĂ

Uscarea nutrețurilor verzi 
cu curenfi de aer dirijat

Reducerea pierderilor de substan
țe nutritive din nutrețurile verzi pre
parate sub formă de fîn, constituie 
unul din cele mai importante mij
loace de îmbunătățire a hrănirii 
animalelor. Calitatea fînului depin
de atît de respectarea epocii opti
me de recoltare, cît și de felul cum 
se face uscarea lui. In mod obișnuit 
uscarea fînului se face în brazde, 
pînă cînd ajunge la un conținut de 
20 la sută umiditate după care se 
transportă și se depozitează. Dar 
reducerea umidității pînă la acest 
procent, îndeosebi la lucernă, du
rează 3—5 zile. In acest timp cele 
mai valoroase părți ale plantei — 
frunzele, bobocii și florile — se usu
că foarte mult, devin sfărîmicioase și 
se scutură. Adesea pierderile prin 
scuturare 
Pierderile 
calitative 
ploioasă.
gospodării de stat și gospodării co
lective se folosesc diferite sisteme 
de uscare pe suporți, se extinde ba- 
lotarea fînului, amestecul cu paie al 
nutrețurilor verzi pălite la soare etc.

Unul din cele mai economice sis
teme de preparare a fînului de lu
cernă, ca și a altor furaje verzi.

ajung la 15—20 la sută, 
cantitative și mai ales 

sînt și mai mari pe vreme 
Iată de ce într-o serie de

este uscarea acestuia cu ajutorul cu- 
renților de aer dirijați. Esențial este 
faptul că în acest fel, lucerna poate 
fi strînsă în șire sau șuri atunci cînd 
are o umiditate de 35—45 la sută. 
Uscarea în continuare, pînă la umi
ditatea de 18—20 la sută se face cu 
ajutorul curenților de aer dirijați, 
produși de ventilatoare puternice. 
Această metodă a fost aplicată 
cu succes anul trecut la stațiu
nea experimentală agricolă Lovrin 
din regiunea Banat, iar anul acesta 
s-a extins în numeroase gospodării 
de stat și gospodării colective din 
regiune. Ventilatoarele necesare 
sînt produse de către uzina 
reparații din Timișoara. In 
giunea Banat la prima coasă 
lucernă au funcționat 62 de 
gregate de ventilare în 46
gospodării colective, iar o altă par
te în gospodăriile agricole de stat. 
Pe această cale numai din prima 
coasă au fost uscate 3 700 tone de 
fîn de lucernă și trifoi. Pentru extin
derea acestei metode avantajoase, 
recent, Consiliul Superior al Agri
culturii a organizat o consfătuire în 
regiunea Banat la care au partici
pat inginerii cu baza furajeră și alți 
specialiști de la consiliile agricole

de 
re
de 
a- 
de

PENTRU PERIOADA 
DE IARNĂ

Gospodăria noastră colectivă are 
în prezent 250 bovine, din care 150 
vaci și juninci, 700 ovine și 300 por
cine. în scopul măririi efectivului de 
animale și pentru obținerea de la 
acestea de producții sporite de lap
te, carne și lînă, consiliul de condu
cere, îndrumat de organizația de 
partid se îngrijește cu cea mai mare 
atenție de asigurarea bazei furajere. 
După cum este cunoscut, pe timp de 
vară în fiecare gospodărie colectivă 
posibilitățile de furajare sînt multi
ple. Colectiviștii noștri folosesc din 
plin și rațional asemenea posibilități. 
Pășunea naturală în suprafață de 
270 ha, îngrijită în bune condiții, sa
tisface acum într-o mare măsură 
hrănirea animalelor.

Cum asigurăm baza furajeră pe 
timpul iernii ? Paralel cu recoltarea 
păioaselor însilozăm cantități mari 
de furaje. In planul de producție noi 
am prevăzut să însilozăm pentru 
iarnă 1 500 tone furaje de tot felul. 
Analizînd recent condițiile existente 
am ajuns la concluzia că putem însi- 
loza o cantitate și mai mare. Avem 
totul pregătit ca aceste lucrări să se 
facă în bune condiții. Din vreme au 
fost curățate, uscate și văruite cele 
6 gropi de siloz și s-au procurat 
două tocători.

Munca de strîngere a furajelor a 
fost încredințată la 3 echipe de co
lectiviști : unii care să lucreze la 
cosit, alții la strîns și transportat și 
alții la însilozat. Din partea consi
liului de conducere de această ac
țiune răspunde în permanență ingi
nerul zootehnist Valeriu Cioabă și

vicepreședintele gospodăriei, Apostol 
Gheorghe.

In afară de porumb furajer, vor fi 
însilozate și alte resurse de nutrețuri: 
frunze și colete de sfeclă, resturi de 
la grădina de legume, rogoz și alte 
ierburi.

Ploile abundente din ultima vreme 
favorizează însămînțarea de culturi ' 
duble pentru furaje. Folosindu-ne 
de acest prilej, pe 150 ha din tere
nurile mai fertile și eliberate de re
coltele timpurii vom însămînța 
plante furajere (50 ha au și fost 
însămînțate).

Am recoltat și depozitat în bune 
condiții 130 tone de trifoliene din 
coasele I și II, precum și 150 tone 
de fînuri naturale și borceag. Co
cenii de porumb evaluați la 1200 
tone vor fi, de asemenea, tocați și 
saramurați. La fel vom proceda și 
cu cele 2 000 tone paie care sînt de
pozitate de pe acum în șire și care 
vor fi administrate, tocate, saramu
rate sau amestecate cu melasă. Din 
pădurile comunale ne-am propus să 
recoltăm 100 tone de frunze care vor 
fi folosite sub formă uscată îndeo
sebi în hrana oilor.

Sîntem hotărîți să facem tot cone 
stă în putință pentru a asigura ani
malelor cantități îndestulătoare de 
furaje de bună calitate pentru pe
rioada de iarnă.

Gh. COSTACHE
președintele G.A.C. Petreștl, 
regiunea Argeș

Gospodăria colectivă din Joseni, raionul Gheorghienî, întreține animale
le tinere pe pășunile de munte. In fotografie : Tabăra de vară amena

jată pe pășunea de Ia punctul Buciu

regionale și raionale. Participanții 
la consfătuire s-au convins practic 
de economicitatea uscării fînului cu 
ajutorul curenților de aer dirijați. In 
timpul ventilării, pentru care se lasă 
spații goale sub formă de jgheaburi 
la baza șirelor, se produce o de
plasare a umidității din straturile 
inferioare de nutreț spre cele exte
rioare, de unde se evaporă în me
diul înconjurător. Durata uscării de
pinde de procentul de umiditate al 
nutrețului și al aerului, de mărimea 
șirei și de puterea ventilatoarelor. 
In unitățile agricole socialiste care 
aplică metoda uscării cu curenți de 
aer s-a redus cu 2-3 zile timpul în 
care fînul stă în brazde sub cerul 
liber. Lucernierele fiind eliberate în
tr-un timp mai scurt, s-a evitat dis
trugerea noilor lăstari provocată 
de mijloacele de transport și s-au 
eliminat golurile ce rămîn în urma 
căpițelor. Prin aceasta s-au creat 
condiții de creștere a producției de 
masă verde la coasele următoare. 
Fînul rezultat are o culoare verzuie, 
un miros plăcut și lucru principal 
— este mai bogat în proteină, să
ruri' minerala și în special în caro
ten. Calculele efectuate de specia
liști arată că plusul de substanțe 
nutritive care se păstrează influen
țează puternic creșterea producției 
animalelor. Prin aceasta, la uscarea 
a 70 de tone de fîn se amortizează 
încă din primul an costul instalației, 
rămînînd și un beneficiu de aproape 
60 000 lei. După ce ventilatoarele 
sînt folosite la uscarea fînului, ele 
pot fi utilizate și în alte scopuri cum 
ar fi uscarea cerealelor în magazii.

In unele gospodării colective care 
au obținut fîn de bună calitate, o 
parte a și fost transformată în făină 
de fîn. La gospodăria colectivă din 
Semlac, raionul Arad, din primele 
două coase de lucernă se prepară 
făină de fîn cu ajutorul unei mori 
cu ciocănele, instalată chiar lîngă 
șire. Făina de fîn de lucernă se dă 
în amestec cu furajele concentrate, 
înlocuind o parte din acestea în 
hrana porcilor și păsărilor.

Folosirea diferitelor sisteme de 
preparare a fînului — balotare, us
carea cu curenți de aer dirijați sau 
diferiți suporți, obținerea făinei de 
fîn de lucernă constituie mijloace 
importante de îmbunătățire a ali
mentației animalelor.

IN RAIONUL TG. JIU

De ce intîrzie
recoltatu I

In raionul Tg. Jiu sînt suprafețe 
mari ocupate de fînețe.

Consiliul agricol raional a îndru
mat gospodăriile colective să co
sească și să strîngă în bune condi
ții fînul de pe întreaga suprafață 
de 6 600 ha. De mai bine de o săp- 
tămînă s-a trecut la recoltarea fîne
țelor naturale. împreună cu Elena 
Vîlsan, ingineră cu baza furajeră în 
consiliul agricol raional, am vizitat 
zilele trecute mai multe gospodării 
colective din acest raion. Gospodăria 
colectivă din comuna Ceauru are 108 
ha cu fînețe naturale. Prin lucrările 
de îngrijire executate în ultimii ani 
această suprafață asigură în între
gime necesarul de furaje fibroase, 
în numai 8 zile fînul a fost cosit, 
uscat și depozitat. Ing. Sabin Țucu- 
lină apreciază că producția obținută 
anul acesta este de bună calitate.

Colectiviștii din comuna Cîlnicu 
dispun de o suprafață de peste 380 
ha fînețe. In aceste zile se lucrează 
intens la recoltare. Pe cîmp am în- 
tîlnit peste 100 de cosași. In urma lor 
colectivistele întorceau brazdele, 
strîngeau fînul în clăi. Zeci de ate
laje erau folosite la transportul fî
nului. Se recoltează zilnic 30—35 
ha. Recoltarea fînului se desfășoară 
într-un ritm asemănător și în co
munele Bălești, Bălănești, Iași-Gorj 
și altele.

Cositul fînului a început de vreo

fînețelor?
10 zile și în gospodăria colectivă din 
comuna Telești. Fînețele naturale 
ocupă aici 435 ha. Se lucrează însă 
într-un ritm nesatisfăcător. Au fost 
recoltate doar 30 ha. O parte din fîn 
a început să se deprecieze. Petre Do- 
denciu, președintele gospodăriei, și 
Ion Niculescu, inginerul agronom, 
sînt de părere că recoltatul se va 
termina pînă la 10 august. De ce atît 
de tîrziu ? Am vizitat cîteva terenuri 
ocupate de fînețe. Pe cîmp lucrau 
doar 12 oameni. Fînul cosit cu 5—6 
zile în urmă nu era încă strîns, se 
tărăgănează transportul lui. O 
situație asemănătoare am întîlnit și 
la Ciuperceni. Inginerul și președin
tele gospodăriei erau plecați din co
mună după alte treburi în timp ce Ja 
cositul fînețelor nu lucra nimeni.

Recoltatu] fînului se desfășoară 
într-un ritm nesatisfăcător și în gos
podăriile colective Peștișani, Roșia- 
Jiu, Brătuia și altele. Așa se face 
că pînă acum în raion fînețele na
turale s-au recoltat doar în propor
ție de circa 20 la sută.

Organele raionale de partid și de 
stat, consiliul agricol au datoria să 
îndrume cu operativitate gospodă
riile colective să ia cele mai potri
vite măsuri pentru terminarea la 
timp a strîngerii furajelor.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteîi“

Culturi duble pe suprafețe cît mai mari
Colectiviștii și mecanizatorii din raio

nul Făurei au obținut rezultate bune în 
campania de seceriș. Paralel cu recol
tatul cerealelor s-a trecut la eliberarea 
terenului de paie și executarea arături
lor pentru însămînțarea culturilor du
ble. Pînă acum s-au executat arături pe 
o suprafață de 6 800 ha și s-au însă- 
mînțat cu culturi furajere 5 100 hec
tare. La însămînțarea culturilor fura
jere sînt fruntașe gospodăriile colective 
din Rușețu care a însămînțat 264 ha, 
lanca — 220 de hectare, Bordei Ver
de — 225 de hectare și altele. Se
mănatul culturilor de nutreț con
tinuă cu intensitate. Colectiviștii a-

cordă o mare atenție și strîngerii plevei 
de cereale. Pînă acum, de pe suprafața 
recoltată s-a adunat o cantitate de 
3 100 tone pleavă. In această acțiune 
s-au evidențiat colectiviștii din comu
nele Galbenu, lanca, Strîmbu, Rușețu 
și altele.

Petre VERIGĂ
coresp. voluntar

C. BORDEIANU

ÎMBUNĂTĂȚIREA Șl FOLOSIREA RAȚIONALĂ A PAJIȘTILOR
• Lucrări de cură
au defrișat arboretul dăunător și au 
aplicat un complex de lucrări pe 
400 hectare. Această experiență va
loroasă am căutat să o extin
dem mai ales la acele unități care 
dispun de mari suprafețe de pa
jiști. Gospodăriile colective din 
Frumoasa, Sînmartin, Dănești din 
raionul Ciuc. Zetea, Corund din ra
ionul Odorhei, Joseni, Ditrău, Ciu- 
mani din raionul Gheorghienî au în
ceput în acest an lucrări de curățire 
pe mari suprafețe. Datorită îndru
mării și sprijinului primit din 
partea consiliilor agricole raionale, 
în acest an, gospodăriile colective au 
efectuat lucrări de curățire și îmbu
nătățire a pajiștilor pe o suprafață 
de peste 50 000 hectare.

Pentru punerea în valoare a te
renurilor defrișate sau slab produc
tive, după curățirea lor s-a trecut 
la supraînsămînțare. Semințele de 
plante furajere, și mai ales de ier
buri graminee și leguminoase nece
sare pentru supraînsămînțarea pa
jiștilor, se asigură de pe 562 hec
tare de loturi semincere, administra
te de consiliile agricole și de alte lo
turi organizate în gospodăriile colec

țire pe 50 000 ha • Loturi semincere de ierburi • Cositul
tive. Tot pentru a contribui la spo
rirea producției de iarbă, în regiune 
se fac lucrări de combatere a 
eroziunii solului pe o suprafață de 
peste 2 500 hectare.

— Cum s-a organizat pășunatul 
animalelor ?

— Avînd în vedere însemnătatea 
pășunatului pe tarlale, această me
todă s-a extins în acest an pe o 
suprafață de 125 000 hectare. Pășu
natul rațional asigură mărirea pro
ducției de lapte, creșterea în greu
tate a animalelor și în special a ti
neretului taurin, așa cum s-a con
statat în gospodăriile colective Sîn- 
simion și Frumoasa din raionul Ciuc, 
Gornești, raionul Reghin, Dumbră- 
vioara și Măgherani din raionul 
Tîrgu Mureș și altele. Gospodăriile 
colective din regiune au amenajat în 
acest an peste 600 de tabere de vară 
prevăzute cu adăposturi simple pen
tru animale, adăposturi pentru 
îngrijitori, stîni model, grajduri pen
tru reproducători etc. O deo
sebită grijă am acordat organi
zării taberelor de vară pentru vacile 
de lapte și tineretul bovin, cărora

le-au fost repartizate cele mai bune 
pășuni. In gospodăriile colective din 
Sînmartin, Sîncrăieni-Ciuc, Joseni și 
altele, vacilor de lapte și tineretului 
taurin li se administrează suplimen
tar masă verde la iesle. Pentru a 
cunoaște sporul în greutate realizat, 
la mai multe pășuni au fost instala
te cîntare.

— Pe ce căi se extinde experien
ța bună cîștigată în folosirea rațio
nală a pajiștilor ?

în primul rînd — prin activitatea 
desfășurată de ingineri și alți spe
cialiști din gospodăriile colective, 
care au o legătură permanentă cu 
consiliile agricole regional și raio
nale. Am organizat și, în continuare, 
am prevăzut să organizăm schim
buri de experiență în cadrul cărora 
îngrijitori de animale fruntași, pre
ședinți de gospodării colective, spe
cialiști și oameni de știință să-și 
spună părerea cu privire la ridica
rea randamentului pajiștilor, îngri
jirea animalelor etc.

Preocupîndu-se de măsurile ee 
trebuie luate pentru sporirea pro
ducției de iarbă, un colectiv

fînețelor la timpul optim
de specialiști din cadrul Consi
liului agricol regional și S.M.T. 
Tîrgu Mureș a conceput un agregat 
care poate să efectueze lucrări ca 
împrăștierea mușuroaielor, aerisirea 
solului, supraînsămînțarea, îngrășa- 
rea și grăparea pajiștilor. In urma 
lucrărilor efectuate cu acest agregat, 
pe pășunile Mocear din raionul Re
ghin și Cîmpu Mare din raionul 
Odorhei s-a dublat producția de 
masă verde la hectar.

— Ce măsuri s-au luat pentru re
coltarea fără pierderi a fînețelor 
naturale ?

— Gospodăriile colective din regi
unea noastră dețin însemnate supra
fețe de fînețe naturale. In unele 
gospodării colective cum sînt cele 
din Merești, Zetea din raionul O- 
dorhei. Tomești și Sîndominic din 
raionul Miercurea Ciuc, Voșlobeni 
din raionul Gheorghienî și altele, fî
nețele ocupă 60—70 la sută din su
prafața agricolă. Acestea constituie 
principala sursă de furaje pentru e- 
fectivele de animale proprietate ob
ștească și a membrilor colectiviști.

Cunoscînd importanța fînețelor

naturale, consiliile agricole regional 
și raionale au luat o serie de mă
suri pentru întreținerea acestora și 
organizarea în cele mai bune con
diții a recoltării fînului. Cele mai 
întinse suprafețe de fînețe sînt în 
raionul Ciuc. De aceea consiliul a- 
gricol raional a îndrumat gospodă
riile agricole colective ca din timp 
să repartizeze brigăzilor de cîmp su
prafețele cu fînețe în raport cu bra
țele de muncă existente, să se for
meze echipe permanente de cosași, 
să folosească cît mai rațional cosi
torile mecanice. Pentru ca această 
lucrare să fie făcută la timpul op
tim membrii comitetului raional de 
partid, ai comitetului executiv al 
sfatului popular și ai consiliului a- 
gricol raional au fost repartizați 
pentru a da îndrumări și a efectua 
un control permanent în gospodării
le colective. Urmărind generalizarea 
metodelor înaintate de lucru, înlă- 
turînd operativ lipsurile ce se ivesc 
ei dau un ajutor prețios gospodării
lor colective din raion în ce privește 
recoltarea fînului.

Ca și în celelalte raioane, princi
palul obiectiv urmărit în acest an 
este realizarea unei cantități cît mai 
mari de fîn de o calitate nutritivă 
ridicată. Recoltatul fără pierderi a 
fînețelor naturale a fost susținut și 
prin organizarea unor schimburi de 
experiență, instructaje care au avut 
loc pe raioane. Totodată s-au făcut 
și demonstrații practice despre me
todele cele mai bune privind recol
tarea și depozitarea fînurilor.

<

Semănatul culturilor furajere in mi
riște Ia G.A.C. Tărtășești, regiunea 

București.
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GENETICA
CERCETĂRI Șl REZULTATE

Recent a avut loc în Capitali o însem
nată manifestare științifică — primul sim
pozion national de genetică. Pentru a in
forma pe cititorii noștri asupra principa
lelor probleme dezbătute și a concluzii
lor care s-au desprins din dezbateri, 
ne-am adresat conferențiarului universi
tar Petre Raicu, secretarul Comisiei de 
organizare a simpozionului, care ne-a re
latat următoarele :

Genetica, știința care studiază eredita
tea viețuitoarelor, una din cele mai noi 
ramuri ale biologiei, a apărut la sfîrșitul 
secolului XIX — începutul secolului XX. 
Ea a cunoscut o dezvoltare rapidă, iar în 

I ultima vreme, cu ajutorul unor metode 
I moderne de investigație — biochimică, 

biofizică și matematică — s-a trecut la 
studiul eredității la nivelul subcelular și 
molecular. S-au realizat progrese însem
nate în studiul substratului material al 
eredității, mai ales al acizilor nucleici, și 
s-au elaborat metode noi de transformare 
dirijată a eredității plantelor, animalelor 
și microorganismelor, fapt care are o 
«nare importantă practică.

In fara noastră au fost întreprinse cer
cetări de genetică, teoretice și experi
mentale, încă de la începutul secolului 
de către o seamă de biologi, medici și 
agronomi cunoscufi. Printre entuziaștii 
care s-au afirmat în acest domeniu, în 
perioada dinaintea ultimului război mon
dial, s-au. numărat C. Sandu-Aldaa, 

! Gh. K. Constantinescu, N. Filip, E. Raco- 
vifă, D. Voinov, I. Canfacuzino, Gh. Ma
rinescu, F. Rainer, T. Săvulescu, N. lones- 
eu-Siseșfi efc. In anii puterii populare, 
studiile de genetică au căpătat o orien
tare materialistă consecventă și au cunos
cut astfel o însemnată dezvoltare. S-au 
înfiinfat laboratoare de genetică în insti
tuțiile de învățămînt superior și de cer
cetare științifică din domeniul biologiei, 
medicinei și agriculturii, a sporit numă
rul cercefăforilor, s-au initial lucrări teo
retice și experimentale care au dat re
zultate interesante. Pentru a trece în re
vistă cercetările efectuate în fara noastră 
și rezultatele obfinute de diferite colec
tive, Academia R. P. Romîne și Ministe
rul Invăjămînfului au organizat primul 
«impozion national de genetică.

Cu acest prilej au fost prezentate re
ferate și comunicări privind cifogenetica, 
genetica moleculară, radiogenelica și ac
țiunea substanțelor chimice mutagene, 
genetica umană etc. Parte dintre comu-

nicări »-au 
poliploide 
care prezintă 
cercetări privind influența radiațiilor asu
pra eredității plantelor, animalelor și mi
croorganismelor, precum și la obținerea 
unor mutante la grîu, orz, secară, soia 
etc. In mai multe comunicări au fost ex
puse rezultatele obținute în studiul hibri
dării sexuate și fenomenului heterozi» 
prin care, la plante și animale, hibrizii din 
prima generație manifestă o vitalitate 
mai mare ca a părinților.

Trebuie subliniat faptul că la simpozion 
ș-șu prezentat referate și comunicări pri
vind genetica moleculară, cel mai nou 
domeniu al geneticii, expunîndu-se rezul
tate obținute în studiul acizilor nucleici 
și al altor componente ale materiei vii. 
In acest domeniu, microorganismele și 
virusurile constituie obiecte de cercetare 
importante. Studiile de genetică bacferi- 
ană și virusologică au format cuprinsul 
unor comunicări prezentate la simpozion. 
Astfel de cercetări moderne, înrudite 
cu cele efectuate în diferite centre 
de cercetare din străinătate, au în
ceput să se facă în mai multe labora
toare din fara noastră cum sînt cele de la 
Institutul de microbiologie, parazitologie 
șî epidemiologie „Dr. I. Cantacuzino", In
stitutul de inframicrobiologie, Institutul d® 
biologie, Centrul de cercetări al Minis
terului Sănătății și Prevederilor Sociale.

La simpozion au fost prezentate lucrări, 
efectuate în institute ale Academiei 
R. P. Romîne și ale Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale, privind genetica 
bolilor endocrine, studiul citogenefic al 
leucemiilor umane, importanța individua
lității biochimice în genetica normală și 
patologică, influenja radiațiilor asupra or
ganismului uman și a eredității sale etc. 
S-a început studiul cauzelor unor maladii 
la nivel celular și molecular, lucrările 
avînd nu numai importanță teoretică ci 
și practică.

Toate acestea explică interesul firesc de 
care s-a bucurat simpozionul în rîndul oa
menilor de știinfă din tara noastră — bio
logi, medici și agronomi. Pentru prima dată 
specialiști cu profiluri diferite s-au întrunit 
pentru a face schimb de experiență și 
de idei în domeniul geneticii. Trebuie 
remarcat de asemenea că în ultima vre
me numeroase cadre tinere au îmbrățișai 
specialitatea de geneticieni, prezentînd 
interesante lucrări originale la simpozion.

referit la studiul unor plante 
(sfeclă de zahăr, secară) și 

însemnătate practică, la

Baza filozofică a interpretărilor teoreti
ce în genetică o constituie materialismul 
dialectic și numai de pe această bază 
pot fi explicafe fenomenele genefice. In 
cadrul simpozionului s-a subliniat ne
cesitatea de a se studia în continuare 
fenomenele eredității, multilateral și în 
complex,'' utilizîndu-se pe scară largă 
metodele moderne de investigație, aceasta 
fiind o condiție esențială pentru realiza
rea de lucrări științifice la nivel mondial.

In vederea orientării și dezvoltării cer
cetărilor de genetică în țara noastră, spe
cialiștii prezenji la simpozion au insistat 
asupra necesității de a se convoca mai 
frecvent consfătuiri și schimburi de ex
periență de acest gen, de a se intensifica 
colaborarea atît între institutele de cer
cetări, cît și între acestea și institutele 
de învățămînf superior care studiază pro
bleme de genetică. Unificarea eforturilor 
poate determina obținerea unor rezultate 
importante.

In laboratoarele de genetică din țara 
noastră se aplică metode moderne de cer
cetare, ceea ce contribuie la ridicarea ni
velului lucrărilor. Primul simpozion națio
nal de genetică a constituit prilejul unei 
treceri în revistă a lucrărilor înfăptuite, 
precum și al unui valoros schimb de expe
riență. Cu această ocazie a reieșit însă că 
multe probleme importante nu au fost 
încă abordate sau doar insuficient, ceea 
ce presupune o intensificare a eforturilor 
în direcțiile principals de cercetare.

Din primul nostru simpozion național 
de genetică s-a desprins ca o conclu
zie necesitatea de a se dezvolta în con
tinuare cercetările moderne, mai ales în 
domeniul citogeneticii, geneticii molecu
lare, radiogeneticii și substanțelor chimi
ce mutagene, poliploidiei etc. A reieșit 
de asemenea și necesitatea de a se a- 
corda mai multă atenție studiului proce
sului fecundafiei, fenomenului heterozis și 
androsferilităfii, probleme care prezintă 
însemnătate practică deosebită mai ales 
în agricultură și zootehnie.

In încheierea lucrărilor simpozionului, 
participant și-au exprimat hofărîrea de 
a-și'intensifica eforturile pentru dezvolta
rea cercetărilor de genetică cu importan
ță teoretică și practică, aducînd astfel o 
contribuție fot mai mare la desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria noastră, 
la creșterea prestigiului științei romînești.

t vii microbii atenuați din care este format. Liofilizarea, 
:e ca el sä poată trâl mulți ani, intr-o stare similară hi- 
; aici o parte a instalației de llofiiizare a Institutului de 
parazltologle „Dr. L Cantacuzlno"

Vaccinul B.C.G. este eficient doar atîta timp cit sînt vii 
adică congelarea bruscă șl sublimarea in vid, face ca 
bernärll, fără a-șl pierde efectul vaccinant. Vedem aici o 

microbiologie, epidemiologie șl

Pe Valea Arleșulul
?

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI
Atenție la cerințele pieței

întreprinderile de industrie locală 
din orașul Oradea—„Metal-Lemn*, 
„Vulco-Chim*, întreprinderea de 
prestații industriale, Fabrica de că
rămizi „Crișana* — pun la dispoziția 
comerțului o gamă variată de produ
se de larg consum. Cu toate acestea, 
ele nu satisfac în întregime nevoile 
specifice ale pieței locale. Un timp 
la aceste întreprinderi n-a existat 
destulă grijă pentru introducerea de 
noi sortimente. In momentul de față 
lipsesc din rețeaua comercială une
le obiecte de uz casnic și gospodă
resc — bătător de spumă, coșuri 
pentru tacîmuri, grafit pentru sobe, 
dălți pentru fierari, coșuri de papu
ră etc. Organizațiile comerciale din 
regiune au obținut o parte din aces
te articole prin contractări cu între
prinderi de industrie locală 
alte regiuni.

Unele dintre aceste obiecte, 
special produsele metalice, s-ar 
tea realiza la Întreprinderea „Me
tal-Lemn". Or aici, în acest an, nu 
s-a introdus în fabricație nici un 
sortiment nou. In schimb, s-au pro
dus o serie de mașini de etichetat 
borcane, mașini de umplut sifoane și 
altele care sînt cuprinse în nomen
clatura întreprinderilor republicane, 
întreprinderea „Vulco-Chim* a pro
dus vopsea frecată în ulei, ștergă-

din

în 
pu-

toare de picioare șl altele care se 
fabrică și de către întreprinderile 
republicane în condiții mai bune și 
la un preț de cost mai redus. Ar fi 
fost mai necesar să producă graiit 
pentru sobe, obiecte din os și corn 
etc. La fel, întreprinderea de presta
ții industriale ar ii putut fabrica a- 
cele produse din papură care se a- 
duc și se desfac în rețeaua comer
cială locală de la Baia Mare și din 
alte regiuni îndepărtate.

Lipsurile arătate mai sus se dato- 
resc și iaptului că aceste întreprin
deri nu au fost suficient sprijinite de 
către secția de industrie locală 
a efatului popular regional. între
prinderea „Metal-Lemn*, bunăoară, 
a dus uneori lipsă de materii prime, 
iar întreprinderea „Vulco-Chim* nu 
a fost ajutată să folosească mai 
bine suprafețele de producție. Sîn- 
tem de părere că, în cel mai scurt 
timp, va trebui să se stabilească 
mai judicios nomenclatorul de pro
duse și proiilul întreprinderilor de 
industrie locală din oraș ținîndu-se 
seama în primul rînd că ele trebuie 
să valorifice resursele locale, éxami- 
nîndu-se multilateral cerințele pieței.

plastică a artiștilor amatori de la 
orașe și sate, faza republicană din 
anul 1962.

Ion Paloș s-a străduit să insufle 
unor muncitori cu talent pasiunea 
pentru această artă. De multe ori 
lucrează împreună cu muncitorul 
Anton Sentaler, cu elevul Nicolae 
Romanciuc șl alții.

Ioana MUGESCU 
activist cultural

LA MUZEUL DE ISTORIE
A ORAȘULUI BUCUREȘTI

TEATRE
Teatral «atiric-muzioal „C. TSnaae” (!• 

Grădina „Boema") : O »earfi de muzici 
ușoară — (orele 20,15). Circul de »tat r 
O «cară cu comicul Karandaș — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE

In orele libere
Din poarta casei sale sau de pe 

înălțimile munților din împrejurimi, 
Ion Paloș vede fabrica de cherestea 
și Brezoiul ca-n palmă. E locul unde 
s-a născut, trăiește și muncește. Pi
torescul naturii și munca oamenilor 
l-au inspirat pe acest muncitor de 
meserie fochist la sectorul de tran
sporturi forestiere al întreprinderii 
de aici. Cu mulți ani în urmă a în
cercat să redea pe pînză un crîm- 
pei din munca tovarășilor lui. Incu-

Pe urmele materialelor publicate
© „Valoarea picăturii 
de țiței"

Referitor la articolul cu titlul de 
mai sus, publicat în „Scînteia* nr. 
6 276, conducerea Rafinăriei Ploiești ne 
răspunde următoarele : „Cele semna
late în articol sînt juste. în primul 
trimestru al anului 1964 am avut 
cîteva opriri neplanificate la cuptoa
rele unor instalații ; ele puteau fi evi
tate printr-o manipulare mai atentă a 
instalațiilor respective. Unele nea
junsuri în funcționare au apărut și 
datorită faptului că instalațiile se 
aflau la sfîrșitul ciclului de utilizare și 
trebuiau să intre în revizia generală. 
Depășirea pierderilor pe trimestrul I 
a constituit obiectul discuțiilor unei 
plenare lărgite a comitetului de partid 
al Rafinăriei Ploiești. Cu acest prilej 
«-au mai scos în relief și alte neajun
suri, luîndu-se măsurile necesare pen
tru remedierea lor. La diferite insta
lații s-au făcut revizii tehnice, înlo- 
cuindu-se piesele uzate. Instalațiile 
DA 1 și DA 2 au fost revizuite, cu 
care ocazie au fost etanșate perfect. 
La instalația DV 1 s-a făcut revizia 
generală, înlocuindu-se țevile slabe de 
la condensatoare și de la cuptor. Sînt 
în curs de aplicare și alte măsuri me
nite să reducă și mai mult pierderile 
de produse petroliere".

negestante. In răspunsul primit din 
partea consiliului agricol regional se 
arată că această situație se datorește 
unei slabe furajări în anul 1963—1964. 
Aceasta a dus la o dezvoltare neco
respunzătoare a tineretului femei 
și implicit la întîrzierea gestației. 
Gospodăria colectivă a fost îndrumată 
să îmbunătățească alimentația junin- 
cilor, s-au aplicat tratamente stimula
torii.

Secțiunii culturale a S.P.C., iar cele
lalte texte de reclamă sînt avizate de 
Direcția comercială.

Ing. Vasile IERAN 
membru al comisiei 
economice a Comitetului 
orășenesc P.M.R. Oradea

rajat de primele rezultate a lu
crat cu perseverență. A creat zeci de 
tablouri în ulei, pe pînză sau car
ton, care înfățișează peisaje 
scene din activitatea 
întreprinderii forestiere 
nul Rm. Vîlcea. In luna 
40 de lucrări la clubul
din localitate. Pe peretele din față 
se află așezată în ramă o mențiune 
cîștigată de tov. Ion Paloș la cea de 
a treia expoziție bienală de artă

8 au 
muncitorilor 

Brezoi, raio- 
mai a expus 
muncitoresc

â 
0 

muncă susținută pentru conservarea 
obiectelor de valoare, organizarea 
de expoziții volante în instituții și 
întreprinderi, precum și prezentarea 
de conferințe legate de mișcarea 
muncitorească din țara noastră. în 
trimestrul II al acestui an, expoziția 
de bază și expozițiile volante ale 
muzeului, organizate în diverse 
puncte ale orașului, au fost vizitate 
de peste 70 000 de vizitatori. Muzeul 
are un număr de 44 expoziții organi
zate la Uzinele „Republica*, „23 Au
gust*, „Electroaparataj", în cluburi și 
în școli. în această perioadă colecti
vul muzeului a tratat noi teme, ca 
„Dezvoltarea culturală a București
lor în anii puterii populare", „Dez
voltarea agriculturii socialiste în 
comunele subordonate Capitalei’ 
etc. în ultima vreme, muzeul a fost 
înzestrat cu încă 825 obiecte prove
nite din achiziții și donații, precum 
și obiecte depistate de mem
brii colectivului științific cu prilejul 
unor săpături arheologice, în labo
rator au fost restaurate și întregite 
o serie de vase din ceramică și o- 
biecte din metal, precum și monezi 
de bronz și argint. Biblioteca docu
mentară a muzeului a fost înzestra
tă cu noi cărți și reviste provenite 
din achiziții și donații.

Ion VREJU 
funcționar

Colectivul muzeului de istorie 
orașului București desfășoară

• „Mai mulți produși 
de la animalele matcă"

articolul cu titlul de mai sus pu- 
/-ia „Scînteia* nr. 6271 se critica 

"ele, faptul că la G.A.C. Le- 
București, erau juninci

Comiiarul : Sala Palatului R. P. Ro 
mîne (rulează la orele 19,30 cu se
ria de bilete nr. 1167). Capitol (9,30; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15 ; la
grădină — orele 20,30), Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Modern (9; 11,15; 14; 
16,15; 18,30; 21). Grădina „Modem" (Str. 
11 Iunie nr. 75 — orele 20,30). La Strada: 
Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). 
Ocolul Pămîntului în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : București (9; 12; 
16,30; 20). Aurora (8,45; 12; 15,30; 19). 
Melodia (9,30; 13; 16,30; 20). Patinoarul 
„23 August (B-dul Muncii — orele 20,45). 
M-am îndrăgostit la Copenhaga : Republi
ca (8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19;
21.15) . Domnul Topaze — cinemascop : 
Carpați (10; 12; 14; 16; 18; 20; 22). Excel
sior (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45). Flamura 
(10; 12; 14; 16; 18; 20). Arenele Libertății 
(Str. 11 Iunte — orele 21), Stadionul „Di- 
namo“ (Șos. Ștefan cel Mare — orele 21). 
Sehcrazada —- cinemascop ; Festival (8; 
10,45; 12,30; 15; 17,30; 20), Grădina „Festi
val" (Pasajul „Eforie" orele 20,30), Grădina 
„Doina” (Str. Doamnei nr. 9 — orele 21,15). 
Cei trei mușchetari — cinemascop (ambele 
serii) : Victoria (9,30; 13; 16,30; 20,15). 
Grădina „Progresul“ (Str. Ion Vidu nr. 5
— orele 21). Cerul și mocirla : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Volga (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Kozara : Lumina (10; 12,30; 15; 17,30;
20.15) . Feroviar (10; 12,30; 15; 17,45;
20.30) . Adesgo (15,30; 18; 20.30). Cei patru 
călugări : Union (16; 18,15; 20,30). Drumül 
Sării (16; 18,15; 20,30). Program de filme 
pentru copii : Doina (orele 10). Kaloian : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Lu
mea mare a celor mici : Giulești (16; 18,15; 
20,15). Un cicîu de filme documentare : 
Timpuri Noi (rulează de la orele 10 la 
orele 21 în continuare). Asasinul din cartea 
do telefon : înfrățirea între popoare (10 ; 
16,30; 18,30; 20,30), Tomis (10; 12; 14; 
16,30; 18,30; la grădină — orele 20,30). 
Dardée : Cultural (15; 17; 19; 21). Ana
conda : Dacia (10; 12; 14,30; 16,30; 18.45; 
21), Popular (16; 18,15; 20,30). Prives!® 
înapoi cu mînle : Buzești (15; 17,15; 19,15; 
la grădină — Orele 20,30). Lumea comică 
a tui Harold Lloyd : Crtngași (16; 18,15;
20.30) , Giulești (9; 11; 13), Pacea (16; 18,15;
20.30) . Slujnica : Grivita (10; 12; 16: 18; 
20). Dezrădăcinații : Bucegi (10; 12; 16; 
18,15 ; la grădină — orele 20,30). Golful 
Elena: Unirea (16; 18,15; 90,30). Totul 
despre Eva : Vitan (16; 19), Frații corsl- 
cani — cinemascop : Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Viitorul (15,30; 18; 20,30). 
Douăsprezece scaune : Munca (16; 18,15; 
20,30). Doî colonei : Arta (16; 18; 20: la 
grădină — orele 20,30). Lira (15; 17; 19; 
la grădină — orele 20,30). Apartamentul
— cinemascop : Moșilor (15,30; 18; la gră
dină — orele 20,30). Germanie, steluțele 
tale I : CosmoS (16: 18; 20). Am afuns si 
rege î Colentina (16; 18; 20 ; la grădină — 
orele 20,30), Cotroceni (16; 18; 20). Feriga 
de aur — cinemascop : Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Cascada Diavolului : Lucea
fărul (16: 18,15; la grădină - orele 20.30). 
Domnișoara ...Barbă-Albastră : Progresul 
(15; 17; 19; 21). Dracul și cele zece po
runci : Ferentari (15; 17,30; 20). Culisele 
varieteului : Grădina „Vitan“ (Calea Du- 
desti — orele 20,30). Agatha, lasă-te de 
crime ! : Grădina „Unirea" (B-dul 1 Mai 
nr. 143 — orele 20,45). Comedlanții : Gră
dina „Aurora" (B-dul Dimitrov nr. 118).

Pătrățele pe pătrățel»

fost executate după documentația pe 
care am preluat-o în 1962 de la Uzina 
de strunguri din Arad. în 1963, co
lectivul întreprinderii noastre a execu
tat după această documentație 61 de 
asemenea dispozitive de strunjit co
nic, pe care le-am expediat beneficia
rilor. De la ei nu am primit 
reclamații în ce privește slaba com
portare în exploatare a dispoziti
velor. Imediat după publicarea arti
colului, uzina noastră a trimis un de
legat competent la Uzina metalurgică 
din Bacău și cu această ocazie s-a în
cheiat o minută pe care o vom res
pecta. Am luat măsurile cuvenite pen
tru îmbunătățirea proiectului de exe
cuție a plăcuței gradate și a tehnolo
giei de fabricație a acesteia și sîntem 
hotărîți ca în cel mai scurt timp să 
înlocuim plăcuțele gradate la toate 
dispozitivele pe care le-am fabricat".

© „Articole mărunte"
în legătură cu articolul publicat 

sub titlul de mai sus în Scînteia nr. 
6 270, care consemna unele aspecte de 
la contractările pe semestrul II, con
ducerea Fabricii de produse chimice 
și plastice „Victoria" din Capitală ne 
informează că este de acord cu criti- 
cile formulate la adresa întreprinderii.

Colectivul fabricii a analizat — por
nind de la cele arătate în articol —> 
și alte deficiențe în ce privește cali
tatea produselor, elaborînd un plan de 
măsuri imediate. Se experimentează 
reducerea greutății bătătoarelor din 
policlorură de vinii, se prevede înlo
cuirea actualului sistem de închidere 
a flaconului „Sidol", se lucrează la 
înlocuirea formelor și matrițelor uzate 
ale unor produse din sticlă și cauciuc, 
la îmbunătățirea rețelei de fabricație 
a cremei de încălțăminte „Luceol" 
etc.

® „Propuneri 
gospodărești 
și realizarea lor"

în Scînteia nr. 6273 a apărut sub 
acest titlu un articol pe tema valori
ficării de către sfaturile populare a 
propunerilor venite de la cetățeni.

Subliniind justețea celor semnalate 
cu acest prilej, comitetul executiv al 
Sfatului popular al regiunii Crișana 
ne comunică măsurile luate : la șe
dințele de dări de seamă ale députa- 
ților sfatului popular regional vor fi 
invitați și reprezentanții organelor lo
cale raionale și orășenești, care, luînd 
cunoștință de propunerile cetățenilor, 
vor avea posibilitatea să le rezolve o- 
perativ pe cele de competența lor. Co
mitetul executiv se Va îngriji ca pro
punerile să-și găsească soluționarea 
într-un termen cît mai scurt și va in
forma pe cetățeni asupra celor ho- 
tărîte.

în răspunsul adresat ziarului, Comi
tetul executiv al Sfatului popular oră
șenesc Bacău arată că la comisia or
ganizatorică există acum o evidență 
clară a propunerilor și sînt indicate 
termene precise pentru rezolvarea lor.

TELEVIZIUNE

© „Limbajul firmelor 
și al anunțurilor"

în urma articolului intitulat „Lim
bajul firmelor și al anunțurilor" apărut 
în nr. 6276/1964 al ziarului nostru, 
Direcția comercială a Sfatului popu
lar al Capitalei ne răspunde !

Publicarea articolului constituie un 
ajutor prețios în munca celor ce se 
ocupă cu această latură a activității 
comerciale. Pe linia sarcinilor ce ne 
revin, de a coordona modul de folo
sire a diferitelor mijloace de informa
re a cumpărătorilor, acordăm o aten
ție deosebită și felului cum se întoc
mesc textele de reclamă. In ajutorul 
organizațiilor comerciale s-a întocmit 
și un nomenclator, cuprinzînd men
țiunile principale ale firmelor pe ti
puri de unități și S-au dat 
privind asociațiile de culori 
recomandabile.

Cazurile de nerespectare 
reglementări sînt, așa cum a constatat 
și autorul articolului, din ce în ce mai 
rare și pe măsura depistării lor se co
rectează. în prezent, toate f------
comerciale care se montează la uni
tăți sînt supuse aprobării Comisiei de pentru diferiți beneficiari, printre care 
agitație vizuală constituită în cadrul și Uzina metalurgică din Bacău, au

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Filmul „Povestea rinocerului". 
19,30 — Clubul tinereții. 20,40 — Agenda 
celui de-al II-lea Festival de muzică 
ușoară romînească de la Mamaia. 21,05 — 
Filmul „Rebelul". în încheiore : buletin da 
Știri »i buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA

indicații 
cele mai

a acestor
© „Mașini întinerite"

La articolul apărut sub acest titlu 
în „Scînteia* nr. 6274, conducerea 
Uzinei mecanice Plopeni ne comunică 

firmele ' următoarele : „Dispozitivele de strun- 
jit conic fabricate de uzina noastră

lori în țară vremea a fost frumoasă ș5 
călduroasă cu cer variabil. Cu totul izolat, 
în sudul tării, au căzut averse de ploaia 
însoțite de descărcări electrice. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, cu intensificări 
în Moldova, predominînd din sectorul nord- 
Vestic. Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între 32 grade la Ber- 
zeasoa, Tg. Jiu, Tr. Severin, Calafat, Băi- 
lești, București si Dîlga și 23 de grade la 
Joseni și întorsura Buzăului. In Bucn- 
rejti vremea a fost frumoasă și călduroa
să cu cer mai mult senin în cursul dimine
ții. După-amiaza au căzut averse slabe de 
ploaie. Vîntul a Suflat slab pînă la potrivit 
din sectorul nord-estic. Temperatura maxi
mă a fost de 33 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 și 
19 iulie : vreme frumoasă, cu cer variabil, 
mai mult senin noaptea, exceptînd nordul 
tării, care va prezenta înourări mai per
sistente și unde vor cădea ploi sub formă 
de averse. Vînt 91ab. Temperatura va scădea 
în Ardeal și nordul Moldovei, rămînînd sta
ționară în rest. Minimele vor fi cuprinse în
tre 10—20 de grade Iar maximele între 
24—34 grade. In București și pe litorrf 
vreme frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin noaptea și dimineața. Vfnț) 
slab. Temperatura staționară.
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Un orășel Sn Inima Deltei, pe ostrovul Maliuc

Recepție cu prilejul sărbătorii 
nationale a Franței

J 5

La 14 iulie — sărbătoarea națio
nală a Franței, — ambasadorul 
Franței în R. P. Romînă, Jean Louis 
Pons, a oferit o recepție.

Au luat parte Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Victor 
Ionescu, ministrul comerțului exte
rior, loan Constant Manoliu, minis
trul justiției, acad. Ștefan S. Nico
lau, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, președintele grupu
lui parlamentar romîn pentru relații

de prietenie Romînia-Franța, depu- 
tați în Marea Adunare Națională, 
conducători ai unor instituții cen
trale, academicieni și alți oameni de 
știință și cultură.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu același prilej, Jean Louis Pons, 

ambasadorul Franței în R. P. Ro
mînă, a rostit marți seara o cuvîn- 
tare la posturile noastre de radio și 
televiziune.

(Agerpres)
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Cunoscută în trecut doar oa un 

oolf pitoresc de țară, Delta Dunării fi 
oamenii ei, recoltorii de stuf, pescarii, 
navigatorii, cercetătorii s-au integrat în 
ritmul transformărilor noi. Maliucul, un 
ostrov inconfurat de canale, este azi un 
mic orăfel în care ingineri, tehnicieni, 
mecanizatori și cercetători muncesc 
pentru a pune cit mai bine în valoare 
bogăția holdelor de stuf.

In apele Deltei trăiesc zeci de specii i 
de pește. Fiecare are anotimpul optim 
de pescuit. Munca de pescar e fru
moasă dar grea și necesită pregătiri în
că din timpul nopții. La cherhana se 
face în fiecare noapte un ultim control. 
Bărcile pleacă la locurile de pescuit 
încă înainte de revărsatul zorilor.

După cum știm, Delta este un monu
ment al naturii, un rai al păsărilor. B.a- 
țe și gîște sălbatice, cormorani, stîrci, 
pelicani populează întinderea verde, 
întreruptă de ochiuri și benzi argintii 
de apă.

In afara celor trei brațe care poartă 
apele Dunării spre mare, Delta este 
străbătută în lung și în lat de nenumă
rate canale, mai mari și mai mici, mai 
înguste, mai late, întortocheate și drepte. 
Sînt „bulevardele" Deltei, străjuite de 
cîmpuri verzi, întinse, pe care crește 
acum viitoarea recoltă de stuf.

In localitățile din Deltă se desfășoară 
o vie activitate culturală. La Chilia Ve
che, Sfîntu Gheorghe, Ceatalchioi sînt 
brigăzi artistice care prezintă programe 
cu regularitate. 41000 de volume nu
mără bibliotecile. La ele se adaugă 12 
cinematografe sătești, 16 cămine cul
turale, o casă dc cultură, 17 școli de 8 
ani și una medie, 4 centre de radio- 
ficare.

Pelicanii au simțit apropierea omului

Unul din „bulevardele" Deltei

La cherhana : un ultim control, Înainte de a pleca la pescuit

Delegația Marii Adunări Naționale 
și-a încheiat vizita in R. P. Bulgaria

Marți la amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, care, la 
invitația Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, a făcut o vizită în aceas
tă țară. Din delegație au făcut parte 
deputății Ion Cosma, președintele 
Sfatului Popular al Capitalei, con
ducătorul delegației, Ene Țuroanu, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal P.M.R. Suceava, membru al Co
misiei de politică externă a M.A.N., 
Dumitru Dej eu, președintele Sfatu
lui popular regional Hunedoara, 
acad. Andrei Oțetea, vicepreședin
tele Comisiei pentru cultură și în- 
vățămînt din M.A.N., Roman Morar, 
secretar al M.A.N., Maria Rădulescu, 
membru în Comisia juridică a 
M.A.N., secretar al Comitetului oră
șenesc P.M.R. Pitești, Florea Tiță, 
director adjunct al Direcției pentru 
organele locale ale Administrației de 
Stat de pe. lîngă Consiliul de Mi
niștri, Eroul Muncii Socialiste 
Gheorghe Goina, membru în Comi
sia de politică externă a M.A.N., 
președintele G.A.C. Sîntana, regiu
nea Crișana, Florea Golescu, strun
gar la Uzinele „Electroputere“ din 
Craiova.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului aface
rilor externe, deputați ai Marii Adu
nări Naționale. Au fost de față 
membri ai Ambasadei R. P. Bulga
ria în R. P. Romînă.

★
La plecarea din Sofia, la aeroport 

delegația a fost condusă de Ekate
rina Avramova, vicepreședinta Bi
roului Adunării Populare, Mincio 
Mincev, secretar al Prezidiului Adu
nării Populare, D. Dicev și S. Dîlbo- 
kov, șefi de secție la C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, L. Anghe- 
lov, locțiitor al ministrului afaceri
lor externe, Gh. Petkov, președin
tele Sfatului popular orășenesc din 
Sofia, acad. Sava Ganovski, pre
ședintele Comitetului bulgar pentru 
înțelegere și colaborare balcanică, 
membri ai Prezidiului Adunării 
Populare, deputați. A fost de față, 
de asemenea, Ioan Beldean, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne la Sofia.

E. Avramova și Ion Cosma au ros
tit cuvîntări. (Agerpres)

Siqueiros a părăsit 
închisoarea

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — David Alfaro Siqueiros, cu
noscutul pictor’ mexican, amnistiat 
de către președintele Lopez Mateos, 
a părăsit luni după-amiază închi
soarea. după trei ani și 10 luni de 
detențiune. La ieșirea din închisoa
re, pictorul mexican a fost întîmpi- 
nat de numeroși reprezentanți ai 
opiniei publice care i-au oferit flori 
și l-au purtat în triumf, pe brațe, pe 
străzile orașului.

Siqueiros a mulțumit călduros tu
turor celor care au luptat pentru 
eliberarea lui, subliniind că grație
rea sa reprezintă un triumf al drep
tății. Totodată, el a arătat că nu a 
încetat să lucreze nici în condițiile 
detențiunii. El a declarat că în vii
torul apropiat va expune 250 de lu
crări realizate în închisoare.

„Simpozionul 
de Io Delos“

ATENA 14 (Agerpres). — La 14 
iulie a început pe bordul motonavei 
grecești „Philippos“ al doilea „sim
pozion de la Delos“. La lucrările 
simpozionului participă 33 de oa
meni de știință, oameni politici, 
scriitori, arhitecți și alte personali
tăți din 17 țări. După cum transmite 
agenția Reuter, simpozionul va dis
cuta o serie de probleme ale contem
poraneității, printre care necesitatea 
unui program de educație în vederea 
formării de experți care să se ocupe 
de problemele locuințelor, relațiile 
dintre oameni și implicațiile politice 
ale soluționării acestor probleme.

Simpozionul, care este organizat 
de către Institutul tehnologic din 
Atena, este numit „simpozionul de 
la Delos“ întrucît reeditează o întru
nire similară care a avut loc anul 
trecut în insula greacă Delos și la 
care au participat, de asemenea, im
portante personalități.

Măsuri ale guvernului algerian
ALGER 14 (Agerpres).— Agenția 

Algérie Presse Service a transmis 
un comunicat în care se arată că 
Ahmed Ben Bella, președintele Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare, a acceptat demisia minis
trului afacerilor interne al Algeriei, 
Ahmed Medeghri. Totodată, agenția 
anunță arestarea la Oran a lui 
Ahmed Moussa, fost conducător al 
mișcării dizidente din vestul Alge

riei. Acesta, după cum s-a mai a- 
nunțat, a fost exclus cu cîtva timp 
în urmă din rîndurile F.L.N.-ului. El 
este acuzat de organizarea de ac
țiuni subversive în regiunea mun
toasă dintre Alger și Oran. în ace
lași timp, secretariatul Frontului de 
eliberare națională a dat publicității 
un comunicat „cu privire la crearea 
miliției populare pentru apărarea 
revoluției“.

S-au încheiat lucrările conferinței
O. P. E. C.

Schimbul instrumentelor de ratificare a Acordului 
de colaborare culturală Intre R. P. Romină și Regatul Belgiei

Marți 14 iulie 1964 a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe schim
bul instrumentelor de' ratificare a A- 
cordului de colaborare culturală în
tre Republica Populară Romînă și 
Regatul Belgiei, semnat la Bruxelles 
la 13 noiembrie 1963. Schimbul a fost 
efectuat din partea romînă de Pom- 
piliu Macovei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și din partea bel
giană de Honoré Cambier, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al

Belgiei în Republica Populară Romî
nă. La semnare au fost de față repre
zentanți ai Ministerului învățămîn- 
tului, Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, funcționari superi
ori din Ministerul Afacerilor Exter
ne, precum și colaboratori ai Amba
sadei Belgiei la București. Conform 
prevederilor, Acordul intră în vi
goare în ziua schimbului instrumen
telor de ratificare.

(Agerpres)

GENEVA 14 (Agerpres). — La 14 
iulie s-au încheiat la Geneva lucră
rile celei de-a șasea conferințe a Or
ganizației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.). Această organizație, 
din care fac parte Arabia Saudită, 
Indonezia, Irak, Iran, Qatar Kuweit, 
Libia și Venezuela, a fost creată cu 
scopul de a apăra interesele țărilor 
respective prin elaborarea unei po
litici unice atît față de companiile 
petroliere străine cît și în ce priveș
te comerțul internațional cu produ
sele petroliere. Monopolurile care 
exploatează petrolul din aceste țări 
au reușit să impună acorduri inechi
tabile prin care veniturile erau îm
părțite în proporție de 50:50, adică 
50 la sută pentru companii și 50 la

sută pentru țările exportatoare. De 
fapt nu este vorba de o împărțire 
egală deoarece companiile străine 
nu împart profiturile rezultate din 
întregul ciclu pe care îl parcurge 
petrolul, ci numai beneficiile calcu
late la procesul de extracție. Ță
rile membre ale O.P.E.C. au solicitat 
o sporire a redevențelor plătibile 
înainte de stabilirea impozitului, 
plus 50 la sută din profiturile obți
nute de societăți în toate ciclurile de 
producție. Comunicatul final al cpn- 
ferinței urmează să fie dat publici
tății, iar rezoluțiile adoptate de par- 
ticipanții la conferință vor fi publi
cate numai după ce ele vor fi apro
bate de guvernele țărilor membre 
ale O.P.E.C.

Festivitățile de la ParisȘTIRI CULT
în domeniul muzicii simfonice și 

de cameră, Editura muzicală a Uniu
nii compozitorilor a scos dé sub ti
par „Sonata pentru violină și pian, 
op. 46“ de Mihail Jora, „Sonata pen
tru vioară și pian“ de Alfred Men
delsohn, „Suită pentru instrumente
le de suflat, de percuție și cor de 
copii“ de Liviu Glodeanu, „Călătorie 
de iarnă — 24 lieduri“ de Frantz 
Schubert. Colecția „Librete de operă“ 
s-a îmbogățit cu lucrările „Maeștrii 
cîntăreți din Nürenberg“ de Wagner, 
și „Fata cu garoafe“ de Gh. Dumi
trescu. Au fost editate, de aseme-

UR ALE
nea, o culegere de cîntece revolu
ționare și alta de cîntece de masă, 
lucrări de muzică ușoară etc.

★

Comitetul de stat pentru cultură și 
artă — Casa centrală a creației popu
lare — a editat o culegere de texte 
literare pentru brigăzile artistice de 
agitație ale sindicatelor. în această 
culegere sînt reunite poezii, scenete, 
monologuri, cuplete, fabule, ghici
tori, precum și 22 de producții din 
folclorul nou muncitoresc, cules din 
întreaga țară.

Poporul francez a celebrat la 14 
iulie sărbătoarea sa națională — 175 
de ani de la căderea Bastiliei și în
ceputul Revoluției franceze.

Serbările consacrate acestei ani
versări s-au desfășurat pe o vreme 
deosebit de frumoasă atît în capita
lă, cît și în restul țării. La Paris, pe 
Bulevardul Champs Elisées a avut 
loc o ceremonie oficială, care a cu
prins o paradă militară. După cele 
21 de lovituri de tun tradiționale, 
generalul de Gaulle a trecut în re
vistă trupele masate în jurul Arcu
lui de Triumf. Orchestra Gărzii re
publicane și corurile radiodifuziunii 
au executat imnurile tradiționale. La

paradă au luat parte 10 000 militari 
aparținînd diferitelor arme. Au fost 
de față oficialitățile, membrii corpu
lui diplomatic și numeroase alte 
personalități.

în cursul după-amiezii, la Paris, 
ca și în provincie, au avut loc ser
bări. O dată cu venirea serii, ele au 
reînceput în marile piețe ale Basti
liei, Națiunii, Republicii, iar la orele 
22, de pe podurile Senei și înălțimile 
din jurul orașului, au fost organiza
te focuri de artificii. Seara, președin
tele de Gaulle a oferit o recepție la 
Palatul Elisées.

T. VORNICU
Paris, 14 iulie, prin telefon

Cu ce proiecte 
vă începeți activitatea?
(Urmare din pag. I-a)

anii facultății am reușit să asi
milez numeroase cunoștințe teoreti
ce din domeniul mecanicii și rezis
tenței materialelor, organelor de 
mașini, proiectării și construcției 
mașinilor unelte etc. Dar pentru va
lorificarea a tot ceea ce am învățat 
în timpul studiilor superioare, va 
trebui să cunosc mai departe fie
care progres realizat în ramura mea 
de specialitate, aplicarea practică a 
realizărilor din domeniul științei și 
tehnicii.

Proiectele mele de viitor ? în pri
mul rînd, vreau să văd folosite în 
producție contribuțiile mele aduse 
la îmbunătățirea „Procesului tehno
logic al carcasei M.I.C. 3 001“ — su
biectul lucrării de diplomă la 
care am obținut nota 10. Soluțiile 
tehnice preconizate aici au fost a- 
preciate de către specialiștii u- 
zinei. Apoi, intenționez să con
sacru o mare parte din activita
tea mea aspectelor de organizare în 
flux a producției și ridicării conti
nue a calificării muncitorilor. Sînt 
probleme care mă atrag din timpul 
cînd am lucrat ca strungar la Uzi
nele „Autobuzul“ din Capitală.

Prof. ION STOICESCU
absolvent al Institutului pedago
gic din Constanța.

Au trecut trei ani și iată-mi îm
plinită cea mai mare dorință : sînt 
profesor. Am fost martorul multor e- 
venimente care mi-au arătat că pro
fesorii se bucură de o înaltă aprecie
re și considerație din partea partidu
lui și statului nostru, de dragostea și 
recunoștința multor generații de 
elevi. Mă bucur nespus că eforturile 
mele, alături de cele ale tùturor ca
drelor didactice, vor fi îndrep
tate spre formarea tinerilor ca 
oameni multilateral pregătiți, cu 
un orizont larg de cunoștințe.

Alături de colegii mei fac parte 
din prima promoție de absolvenți a 
institutului nostru. Cu toți vom mer
ge ■ să lucrăm în școlile de opt ani 
de la sate. Eu am fost repartizat în 
satul Cîșla, raionul Tulcea. Pro
moția noastră a absolvit școala și in
stitutul în anii de după eliberarea 
patriei. Ne-am bucurat de o grijă 
deosebită. Mulțumim din inimă par
tidului pentru condițiile bune de 

învățătură și de viață ce ne-au fost 
asigurate. îi mulțumim și pentru 
miile de școli noi, cu laboratoare 
moderne, în care ne vom desfășura 
de acum încolo activitatea.

Intrarea noastră în marea familie 
a cadrelor didactice corespunde u- 
nui moment important al revoluției 
culturale din țara noastră — trece
rea la învățămîntul general de opt 
ani. Pornesc la lucru cu hotărîrea 
de a transmite școlarilor mei pa
siunea pentru cultură, interesul pen
tru lectură, de a-i educa ca vrednici 
cetățeni ai patriei noastre. Voi par
ticipa cu bucurie alături de ceilalți 
intelectuali din comună la răspîn- 
direa cunoștințelor științifice în 
rîndul colectiviștilor.

Din goana mașinii 

Mai ma/f decît 
o victorie

Nu, Bădâră n-a izbutit să păstreze 
tricoul galben, dar cel care i l-a smuls 
nu a fost nici cîștigâtorul etapei, nici 
noul lider al clasamentului general. E- 
roul zilei rămîne, incontestabil, Con
stantin Dumitrescu. în decorul codri
lor de brad și al acoperișurilor cără
mizii, făcînd să freamăte de emoție 
inimile miilor de localnici, ale turiști
lor și sezoniștilor din stațiunile de o- 
dihriă, cea mai lungă etapă a compe
tiției a avut un final de-a dreptul dra
matic. Cronologic, totul a început cu 
acțiunea terțetului Moiceanu, Zanoni, 
Ardeleanu : timp de cîțiva kilometri, 
plutonul părea să se fi resemnat.

Dar deodată, într-o splendidă tre
sărire de mîndrie, „leul rănit" se deș
teaptă. Ridicîndu-se în șa, Gigi a- 
tacă la urcuș și se distanțează 
văzînd cu ochii, singurul care reușește 
să-i prindă roata fiind Ciumeti. Cu 
dinții strînși, cu șiroaie de sudoare pe 
obraz, înegrit de praf, Dumitrescu 
duce greul luptei într-o veritabilă 
cursă contra-cronometru. Și iată că 
după nesfîrșite suișuri și coborîșuri, a- 
semenea toboganului de la Luna Parc, 
cele trei siluete se disting încă de la 
cîteva sute de metri. Efortul solitar 
continuă mai îndîrjit și la intrarea în 
Tușnad-sat, un curcubeu fastuos, ar
cuit pe norii amurgului, încununează 
parcă izbînda curajosului ciclist. Din 
urmă plutonul vine vijelios. Punctul 
terminus se apropie. Dumitrescu de
marează irezistibil, lăsînd impresia că 
va cîștiga (și cît ar fi meritat-o I) a- 
ceastă zbuciumată etapă. însă la nu
mai 300 metri de linia albă se întîm- 
plă ceea ce știți... O înfrîngere ? Dim
potrivă : în asemenea cursă locul 4 
valorează, cred, mai mult decît lo
cul I.

Dan DEȘLIU

99 CURSA SClNIEII" Traversind masivul Difuzului
------------------ 1 • Luptă strînsă pînă la sosire
ETAPA • G. Moiceanu, cîștigâtorul etapei 
A TREIA J • Ion Ardeleana, noul purtător al 
——————— tricoului galben
MIERCUREA CIUC (prin telefon). — 

Ieri, la ora 14, pe o căldură toridă, cara
vana cicliștilor a pornit în cea mai difi
cilă etapă a cursei : Oneșfi-Miercurea 
Ciuc (192 km), drumul traversind masivul 
Oifuzului. La start s-au prezentat 46 de 
alergători. Cinci din cei plecați duminică 
din București au abandonat.

Scriem aceste rînduri în timp ce aler
gătorii parcurg în pluton compact, într-un 
tempo lent, primii kilometri ai traseului. 
Prin comuna Oituz, o pană de cauciuc 
la bicicleta „tricoului galben" trezește 
pofta de fugă a celorlalți fruntași ai cla
samentului. Bădără, însă, nu pierde mult 
timp și ajunge imediat plutonul, lată și 
serpentinele. Atacă pe rînd Ardeleanu, 
Moldoveanu, Văsîi. Coborîrea spre 
Brețcu Incintă pur și simplu. Un plon
jon, demarări ale tuturor, cu o vi
teză de peste 70 km pe oră. Cei 
mai curajoși sînt mereu în față. Este spe
cialitatea lui Cosma și a lui Bădără. Dar 
drumul plat, care urmează, regrupează 
plutonul. Am plecat de două ore din 
Onești și ne aflăm la 68 de km. Media 
orară nu-i de loc strălucită, chiar dacă ți
nem seama de urcușul de la Oituz. La Tîrgu 
Secuiesc primul ajunge C. Popescu — 
Olimpia, evadat cu vreo doi kilometri 
înainte de intrarea în oraș. In urmărirea 
lui au plecat mai mulfi cicliști, printre 
care Ciocan, Bădără, Șelaru și alții. După 
cîțiva kilometri, avansul acestora se mă
rește, dar nici al doilea pluton nu stă 
locului, cu toate că pe cer apar nori ame
nințători, purtați de vînt.

La Ozun, după o pasionantă urmărire, 
cele două plutoane fac joncțiunea. La 
intrarea în orașul Sfîntu Gheorghe, Cio
can atacă, ia un ușor avans și cîștigă 
sprintul. II urmează Wencel și Stoica. 
Sprintul prilejuiește un reușit spectacol

numerosului public care, în ciuda ploii, 
a așteptat sosirea caravanei. Cînd trecem 
prin Malnaș-sat, atacă Moiceanu, urmat de 
Ardeleanu și Zanoni, La ieșirea din Tuș- 
nad, sprintul este cîștigat de Ardeleanu. In 
continuare, asistăm la o adevărată urmă
rire între Moiceanu (plecat singur în 
față), Ardeleanu, Zanoni, Dumitrescu și 
Ciumeti. Plutonul mare este în urmă, 
la circa 600 de metri. După cîțiva kilo
metri, fugarii formează un singur grup. 
Cei mai activi la trenă sînt Ardeleanu și 
Dumitrescu, care este interesat în mod 
deosebit de reușita evadării. In caz de 
victorie, el putea trece pe primul loc în 
clasament. Comportîndu-se excelent, Du
mitrescu a contribuit din plin, atît la prin Ion DUMITRIU

Pe serpentinele Oltuzului Foto : A. Cartojan

derea fugarilor înainte de Tușnad, cît și la 
susținerea unei trene extrem de rapide pe 
ultima parte a etapei. Pe bună dreptate 
remarcau ieri specialiștii că de multă 
vreme cunoscutul nostru ciclist n-a făcut 
o cursă atît de frumoasă. La intrarea în 
Miercurea Ciuc el sprinfează puternic, 
dar cu foarte puțin înaintea liniei de so
sire i se sparge un cauciuc și astfel 
nu-și poate vedea încununate eforturile. 
Etapa este cîștigată de Gabriel Moiceanu 
(Dinamo), urmat de Ardeleanu (Steaua), 
Zanoni (Dinamo), Dumitrescu (Olimpia), 
Ciumeti (Dinamo). După un minut, so
sește plutonul mare în care se află și 
purtătorul tricoului galben.

Clasamentul general al cursei are 
acum un nou lider : Ion Ardeleanu, 
urmat de Moiceanu (la 12 sec.), 
Zanoni (la 30 sec.), Dumitrescu și 
Ciumeti (la 42 sec.), Bădără (la 55 sec.) 
etc. Etapa de astăzi se dispută pe tra
seul Miercurea Ciuc — Odorhei — So- 
vata — Tg. Mureș (170 kilometri).

F o t b a I
Astăzi pe stadionul „Republicii"

Rapid - Dinamo Tirana
în cadrul turneului balcanic de 

fotbal, formația bucureșteană Rapid 
se va întîlni în meci-retur cu echi
pa Dinamo Tirana. După cum se știe, 
prima partidă, disputată la Tirana, 
s-a încheiat cu rezultatul de 1—1. 
Jocul de astăzi va avea loc pe sta
dionul „Republicii“ cu începere de 
la ora 18. In caz de victorie, rapi- 
diștii vor fi virtualii cîștigători ai 
seriei a doua.

Dinamo București - Steaua 
in finala „Cupei R.P. Romine“

Finala popularei competiții „Cupa 
R. P. Romîne“, în care se vor întîlni 
puternicele echipe bucureștene Di
namo și Steaua, va avea loc dumini
că pe stadionul „23 August“ înce- 
pînd de la ora 17,15. Meciul acesta, 
care va marca încheierea sezonului 
oficial fotbalistic, este așteptat cu 
mare interes de miile de iubitori ai 
sportului cu balonul rotund. în des
chidere, de la ora 15, se va disputa 
finala campionatului republican de 
juniori, între C.S.M. Cluj și Știința 
Galați. Spectatorii vor asista, în ju
rul orei 16,45, la sosirea în ultima 
etapă a tradiționalei competiții ci
cliste „Cursa Scînteii“.

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
Cel de-al 51-lea Tur ciclist al Franței s-a 

încheiat ieri la Paris cu victoria cunos
cutului rutier francez Jacques Anquetil care 
își înscrie astfel pentru a 5-a oară numele 
în palmaresul probei. El a reușit, totodată, 
să egaleze performanta italianului Fausto 
Coppi, de a cîștiga în același sezon Turul 
Italiei și Turul Franței. întrecerea simi
lară rezervată amatorilor a avut un final 
neașteptat : spaniolul Garcia a pierdut tri
coul galben, în ultima etapă, în favoarea 
italianului Felice Gimondi. Etapa a 13-a 
Orleans-Paris (129 km) a revenit belgianu
lui Karstens cu timpul de 3h 01’ 25”. Cla
sament final : 1. Gimondi (Italia) ; 2. Ai- 
mar (Franța) la 42” ; Garcia (Spania) la 
2’17".
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GENEVA

Lucrările Comitetului celor 18
GENEVA 14 (Agerpres). — La 14 

iulie a avut loc o nouă ședință a 
Comitetului celor 18 pentru dezar
mare. S. K. Țarapkin, reprezentan
tul U.R.S.S., luînd cuvîntul la ședin
ță a relevat că pînă în prezent nu 
s-a ajuns la un acord privind baza 
activității grupului de lucru care ar 
urma să se ocupe de examinarea în 
detaliu a planului privind lichidarea 
mijloacelor de transportare a arme
lor nucleare la țintă. El a relevat că 
„majoritatea delegațiilor din Comi
tetul celor 18 sprijină propunerea 
sovietică cu privire la «umbrela ra- 
cheto-nucleară», ca bază pentru so
luționarea problemei lichidării mij
loacelor de transportare a armei 
nucleare la țintă, propunere care în- 
tîmpină însă opoziție din partea

partenerilor 
Delegații R.
Bulgaria au arătat în cuvîntările lor 
că planul american de lichidare a 
mijloacelor de transportare a armei 
nucleare nu înlătură primejdia ți
nui atac nuclear. Delegații Nigeriei 
și R.A.U. au subliniat în interven
țiile lor necesitatea înlăturării pri
mejdiei unui război nuclear pe ca
lea lichidării armelor nucleare și, în 
primul rînd, pe calea lichidării mij
loacelor de transportare a bombelor 
nucleare. Planul american a fost 
sprijinit de delegații Angliei și Ca
nadei care au afirmat că acesta ar 
soluționa problema lichidării mij
loacelor de transportare a armei 
nucleare și ar asigura securitatea.

s.
noștri americani“. 
Cehoslovace și R. P.

La reuniunea Commonwealthului

A început dezbaterea problemelor economice
Au mai luat cuvîntul președintele 

Ghanei, Kwame NkrUmah, primul 
ministru al Kenyei,. Jomo Kenyat
ta, Lester Pearson, primul ministru 
al Canadei, și Albert Margai, pri
mul ministru al Sierrei Leone, care 
s-au declarat în favoarea unei poli
tici economice vizînd lărgirea piețe
lor pentru produsele țărilor în curs 
de dezvoltare.

Deoarece conferința urmează să 
se încheie miercuri, reprezentanții 
primilor miniștri lucrează la redac
tarea comunicatului final în care 
partea privind Rhodesia de sud 
continuă să fie viu discutată.

Noi incidente

Presa internațională |»
DESPRE EVENIMENTE

O înfrîngere a lui Strauss

Componența guvernului 
Chombe

Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R.

LA ORDINEA ZILEI L Proiecte electorale în Brazilia

dominate de 
țările indus- 
de dezvolta- 
relatează că

LONDRA 14 (Agerpres). — Marți, 
Conferința primilor miniștri ai ță
rilor membre ale Commonwealthu
lui a trecut la dezbaterea ultimului 
punct de pe ordinea de zi intitulat 
„Problemele economice internațio
nale“. Cu acest prilej, au fost dez
bătute, printre altele, după cum su
bliniază agenția Reuter, căile și mij
loacele menite a duce la extinderea 
comerțului dintre țările membre ale 
Commonwealthului, la sporirea ca
pitalului investit și la dezvoltarea 
cooperării tehnice. Au mai fost a- 
bordate, de asemenea, tratativele 
„rundei Kennedy“, relațiile dintre 
Anglia și Piața comună și situația 
din cadrul A.E.L.S. (Asociația euro
peană a liberului schimb), precum și 
rezultatele Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare, 
recent încheiată la Geneva.

Agenția France Presse subliniază 
că dezbaterile au fost 
„prăpastia care separă 
triale de țările în curs 
re“. In acest sens, se
președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, a sugerat un program care 
să ducă la sporirea cooperării din
tre țările industrializate ale Com
monwealthului și cele în curs de 
dezvoltare, pentru ajutorarea aces
tora în valorificarea resurselor lor. 
în această direcție, el a menționat 
necesitatea acordării de ajutoare fi
nanciare nelegate de nici un fel de 
condiții și a criticat procedeele po
trivit cărora prețurile produselor 
industriale sînt în mod arbitrar spo
rite, în timp ce prețurile materiilor 
prime scad. E. Heath, ministrul in
dustriei și comerțului al Angliei, 
s-a referit la recenta Conferință 
pentru comerț și dezvoltare, subli
niind că Anglia se pronunță în fa
voarea tezei dezvoltării comerțului 
cu țările în curs de dezvoltare. Mi
nistrul finanțelor britanic, Reginald 
Maudling, și-a exprimat speranța că 
condițiile de acordare a creditelor 
pe termen lung vor fi îmbunătățite, 
afirmînd că Anglia va consacra cea 
mai mare parte a asistenței sale ță
rilor Commonwealthului.

NICOSIA 14 (Agerpres). — în Ci
pru s-a produs marți un nou inci
dent între ciprioții greci și turci. în 
apropiere de castelul întărit St. Hi- 
iarion au avut loc schimburi de 
focuri.

După cum transmite' agenția 
France Presse, generalul Thimaya, 
noul comandant al forțelor O.N.U. 
din Cipru, însoțit de generalul 
Ryckye, consilier militar al secreta
rului general al O.N.U., U Thant, a 
vizitat regiunea Mansoura unde,

In editorialele lor de marți, unele 
ziare vest-germane comentează con
gresul de la München al Uniunii 
creștin-sociale, condusă de Strauss, 
aripa din Bavaria a Uniunii creștin- 
democrate (U.C.D.). In articolul pu
blicat de „DIE WELT" se menționea
ză :

„Amînarea subită și aproape dra
matică a ședinței comitetului de 
conducere al U.C.D. (ședință convo
cată de Adenauer în timp ce can
celarul Erhard se afla în străinătate 
— N.R.) înseamnă, desigur, că lupta 
în jurul politicii externe nu s-a ter
minat încă în partidul guvernamen
tal. Cel puțin prima parte a acestei 
lupte îndîrjite între Ludwig Erhard 
și Gerhard Schröder, pe de o par
te, și Konrad Adenauer și Franz 
Josef Strauss, pe de alta, este rezol
vată. Nu încape nici o îndoială că 
această luptă s-a terminat cu o vic
torie a cancelarului și cu o înfrîn- 
gere a lui Adenauer și Strauss. To
tuși, Strauss este din nou în atac. El 
și Adenauer nu se vor da bătuți atît 
de repede".

„Erhard — scrie la rîndul său 
„SÜDDEUTSCHE ZEITUNG' — știe că 
el constituie un cap de afiș indispen
sabil pentru alegeri. Succesul în ale
geri trece în definitiv înaintea discu
țiilor cu privire la directive de poli
tică externă. Se înțelege deci de ce 
ședința comitetului de conducere al 
U.C.D. prevăzută pentru miercuri a 
fost anulată la insistențele lui Er
hard". După cum arată presa occi
dentală, cercurile extremiste din 
U.C.D., ai căror purtători de cuvînt 
sînt Adenauer și Strauss, consideră 
că interesele lor ar putea fi asigu
rate prin promovarea unor relații

speciale cu unii din partenerii coa
liției atlantice, preconizînd în acest 
scop o serie de măsuri contrare ce
lor vizate de cancelarul Erhard și 
ministrul său de externe Schröder.

Referindu-se la componența „gu
vernului de tranziție" format de 
Chombe, ziarul francez „LE MONDE” 
scrie :

„Este evident că constituirea cabi
netului Chombe nu a rezolvat 
încurcătura congoleză. EI a reușit, 
desigur, să constituie un guvern, 
dar această echipă este puțin repre
zentativă și n-ar obține învestitura 
dacă ar fi prezentată în fața parla
mentului. Din fericire pentru Chom
be, Camera și Senatul 
date.

Un 
dinte 
tingă 
fixase, adică reconcilierea naționa
lă. Antoine Gizenga n-a putut fi 
consultat sub pretextul că a 
posibil de a stabili legătura 
insula Bolabemba, la 500 
Leopoldville, unde guvernul 
l-a închis. „Stînga" congoleză și 
lumumbismul nu sînt reprezentați.

In schimb, tendința de „dreapta" 
ooupă un loc important. Godefroy 
Munongo, omul tare din Katanga, 
acela care a organizat poliția ka- 
tangheză în timpul separației, devi
ne ministru de interne, ceea ce apa
re cu atît mai mult ca o provocare 
față de lumumbiști cu cît, în mai 
multe rînduri, au circulat zvonuri 
potrivit cărora însuși Munongo l-ar 
fi ucis pe Patrice Lumumba la sosi
rea sa la Elisabethville, la 17 ia-

nuarie 1961. Participarea lui Albert 
Kalonji, fostul „rege al Kasaiului de 
sud", va provoca, de asemenea, o- 
biecțiuni din 
din tovarășii 
executați sub 
sonaj".

aceleași motive, cinci 
lui Lumumba fiind 
domnia acestui per-

cu reforma electorală

sînt suspen-

în Cipru
după cum precizează agenția, mili
tari turci ar fi debarcat în ultimele 
săptămîni. în legătură cu această 
chestiune, un purtător de cuvînt o- 
ficial al guvernului cipriot a anun
țat că guvernul Ciprului a întocmit 
o notă către Turcia în care se pro
testează împotriva debarcării secre
te în insulă a peste 500 de 
turci. După cum transmite 
Associated Press, guvernul 
respins această acuzație.

Soldați 
agenția 
turc a

Procesul fostului ofițer nazist Karl Wolff
MÜNCHEN 14 (Agerpres). — în 

cursul primei zile a dezbaterilor din 
procesul intentat fostului general 
SS, Karl Wolff, șeful statului major 
personal al lui Himmler și ofițer de 
legătură între acesta și Hitler, acu
zatul a susținut, în ciuda dovezilor 
aflate la dosar, că nu a participat la 
executarea în masă a celor 300 000 
de evrei deportați în lagărul de la 
Treblinka din Polonia. El a încercat 
să demonstreze că a intrat în SS 
datorită „hazardului“, recunoscând.

însă că, după aderarea la această 
formațiune paramilitară, a făcut o 
„carieră rapidă“, devenind în cîțiva 
ani nu numai ajutorul cel mai apro
piat al lui Himmler, dar chiar și ofi
țerul de legătură dintre acesta și 
Hitler. Wolff a vorbit apoi de nego
cierile secrete pe care le-ar fi avut 
în cursul anului 1945 în Elveția cu 
Papa Pius al XII-lea, cu Allan 
Dulles, fostul șef al Agenției Cențra- 
le de Investigații a S.U.A. și gene
ralul Lemnitzer.

fapt este sigur : 
al Katangăi n-a 
primul obiectiv

fostul preșe- 
reușit să a- 
pe care și-l

fost im- 
cu el în 
km de 
Adoula

In legătură 
preconizată de președintele Braziliei, 
ziarul austriac „DIE PRESSE" scrie :

„Președintele brazilian Castelo 
Branco a prezentat congresului un 
program cuprinzător care prevede 
printre altele și o reformă electorală. 
Conform acesteia, președintele tre
buie considerat ales numai dacă 
obține majoritatea absolută de vo
turi. Pînă acum era de ajuns simpla 
majoritate. Majoritatea absolută este 
greu de obținut pentru un candidat, 
deoarece în Brazilia există multe 
partide politice. Branco a plănuit 
să mute alegerile prezidențiale din 
octombrie 1965 pentru 1966. In cele 
din urmă se pare că guvernul in
tenționează ca președintele să fie 
ales de către Congres în cazul în 
care nici un candidat nu va obține 
majoritatea.

împotriva reformei electorale se 
ridică în primul rînd Carlos Lacerda, 
guvernatorul statului Guanabara pe 
teritoriul căruia se află orașul Rio 
de Janeiro. De la eliminarea lui 
Kubitschek din viața politică, Lacer
da contează drept candidatul pre
zidențial cu cele mai multe șanse 
în 
cît 
In 
co 
care în mare se încadrează în pla
nurile lui Goulart".

următoarele alegeri, atîta timp 
nu se cere majoritatea absolută, 
afara reformei electorale, Bran- 
a propus și o reformă agrară

s. U. a. Dispute aprinse între candidații 
partidului republican

SAN FRANCISCO 14 (Agerpres). 
Vorbind la o reuniune a delegației 
partidului republican din statul O- 
regon, senatorul Barry Goldwater 
s-a plîns de campania dusă împo
triva sa de celălalt aspirant la de
semnarea prezidențială, guvernato
rul William Scranton din Pennsyl
vania. El a declarat că „democrații 
nu îmi pot aduce prejudicii mai 
mari decît cele pe care mi le-au a- 
dus republicanii înșiși“. El a evitat 
însă să spună ceva despre platfor
ma electorală propusă de Scranton 
și, în special, de propunerile aces
tuia privind angajamentul de a res
pecta legea drepturilor civile.. In 
ciuda faptului că desemnarea lui 
Goldwater este considerată drept 
asigurată, William Scranton a 
anunțat că își va continua campania 
pînă în ultimul moment. Miercuri 
seara la congresul național republi
can va avea loc primul scrutin pen
tru desemnarea candidatului prezi
dențial. Desemnarea candidatului 
viceprezidențial constituie încă o 
chestiune complet neclarificată. 
William Scranton a refuzat catego
ric o ofertă în acest sens făcută de 
partizanii lui Goldwater. După cum 
relatează agenția U.P.I. avocatul de 
culoare, Crispus Wright, membru al

partidului republican, a declarat că 
în cazul desemnării lui Goldwater 
intenționează să organizeze în rîn- 
dul negrilor republicani campania 
„republicanii pentru Johnson“.

★

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
în urma unui sondaj făcut în dife
ritele pături ale populației S.U.A., 
renumitul specialist L. Harris a a- 
nunțat că principalul pretendent al 
partidului republican la postul de 
președinte al' S.U.A., Goldwater, nu 
se bucură de sprijinul marii majori
tăți a alegătorilor americani. In 
urma sondajului s-a constatat că a- 
legătorii nu sînt de acord cu 8 din 
cele 10’ puncte ale politicii interne și 
externe din planul lui Goldwater.

CONFERINȚA AFRICANĂ LA NIVEL ÎNALT

președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, A. Bîrlădeariu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, A. Apro, 
vicepreședinte al guvernului revo
luționar muncitoresc țărănesc un
gar, M. A. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Ședința în cadrul căreia vor fi 
discutate importante probleme ale 
colaborării economice și tehnico- 
științifice este prezidată de O. Si-

MOSCOVA 14 (Agerpres). — , La 
14 iulie s-a deschis la Moscova cea 
de-a 13-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La lucrările Comitetului Executiv 
participă: S. Todorov, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, O. Simunek, vicepreședin
te al guvernului R. S. Cehoslovace, 
B. Leuschner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, D. Molomjamț, prim-vicepre-,.
ședințe al Consiliului de Miniștri al ’ munek, reprezentantul R. S. Ceho- 
R. P. Mongole, P. Jaroszewicz, vice- slovace.

La catafalcul lui Maurice Thorez
Sicriul 

Mau-
PARIS 14 (Agerpres). — 

cu corpul neînsuflețit al lui 
rice Thorez a fost depus în clădirea 
primăriei din suburbia muncitoreas
că a Parisului, Ivry. în jurul cata
falcului îndoliat, drapat cu steaguri 
tricolore și roșii, fac de gardă acti
viști ai P.C.F. și muncitori din Pa
ris. în zilele de 15 și 16 iulie sicriul 
va fi depus în clădirea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez. Funeraliile vor avea loc la 
16 iulie.

Președintele Franței, generalul de 
Gaulle, a adresat lui Jean Thorez, 
fiul lui Maurice Thorez, o telegramă 
în care după ce exprimă familiei 
sincere condoleanțe cu prilejul în
cetării din viață a lui Maurice Tho
rez scrie : „Nu uit că într-o epocă 
hotărîtoare pentru Franța, președin
tele Maurice Thorez, la apelul meu 
și în calitate de membru al guver
nului, a contribuit la menținerea 
unității naționale".

RAPOARTE PREZENTATE ÎN CONSILIUL
ECONOMIC Șl SOCIAL AL O.N.U

GENEVA 14 (Agerpres). — Consi
liul economic și. social al O.N.U., în
trunit la Geneva, a trecut la exami
narea rapoartelor Comisiilor econo
mice regionale pentru Africa, Ame
rica Latină, Asia — Extremul 
Orient și Europa.

Raportul Comisiei pentru Europa 
a fost prezentat de Vladimir Vele- 
bit, secretarul executiv al Comisiei, 
care a subliniat că în cursul anului

LÀ BRUXELLES

Discuții asupra unor 
probleme agricole

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Marți s-a deschis la Bruxelles o 
nouă reuniune a miniștrilor agricul
turii ai celor șase țări membre ale 
Pieței comune. Problema principală 
a actualelor discuții o constituie de
taliile tehnice în legătură cu apli
carea noilor regulamente privind 
prețurile produselor lactate, cărnii 
și orezului în cadrul comerțului din
tre cei „șase“.. După cum se știe, a- 
ceastă problemă a fost discutată în 
mai multe rînduri; date fiind inte
resele opuse ale părților, nu s-a pu
tut ajunge la un acord.

1963 venitul național al țărilor eu
ropene a sporit cu 4 la sută. El a 
arătat că obiectivele principale ale 
Comisiei pentru Europa vor conti
nua să fie intensificarea cooperării 
economice, tehnice și comerciale în
tre membrii săi, precum și contri
buția eficientă la programul O.N.U., 
vizînd accelerarea 
nomice a țărilor în 
tare.

Raportul Comisiei 
tru Asia și Extremul Orient, care a 
fost prezentat de către secretarul 
executiv U Nyun, subliniază faptul 
că progresul realizat de această re
giune în domeniul economic conti
nuă să rămînă modest în raport cu 
scopurile propuse.

Situația economică a Americii La
tine a făcut obiectul raportului pre
zentat de către Jose Antonio Maio- 
bre, secretarul executiv al Comisiei 
economice pentru America Latină, 
care a subliniat necesitatea funda
mentală a 
versificării 
giuni.

Raportul 
tru Africa 
bert Gardiner, 
Comisia a intrat într-o nouă etapă a 
activității ei în vederea dezvoltării 
economice a acestei regiuni.

dezvoltării eco- 
curs de dezvol-

economice pen-

sporirii producției și di- 
economiei acestei re-

Comisiei economice pen- 
a fost prezentat de Ro- 

care a subliniat că

S C URTE ȘT I R I
CAIRO. Miniștri de externe afri

cani, întruniți în capitala R.A.U., au 
adoptat în unanimitate o moțiune 
prin care cer președintelui Republicii 
Congo, Kasavubu, ca Moise Chombe 
să nu participe la conferința șefilor de 
state și de guverne africane ce se des
chide vineri la Cairo.

a ținut la 13 iulie ultima sa ședință, 
după care și-a suspendat lucrările 
pînă în septembrie. Comitetul a exa
minat în această ședință stabilirea lis
telor de excepții care trebuie să fie 
înaintate Comitetului G.A.T.T.

După cum s-a anunțat, între 17 și 
19 iulie la Cairo se va desfășura cea 
de-a Il-a conferință africană la ni
vel înalt. Este cunoscut că prima 
conferință a șefilor de state africane 
a avut loc la Addis Abeba în 1963 și 
a reprezentat un pas însemnat spre 
întărirea unității și solidarității țări
lor continentului în lupta pentru 
consolidarea independenței cucerite 
cu atîtea jertfe, pentru eliberarea 
popoarelor care mai poartă încă ju
gul colonial.

• Carta Organizației Unității Afri
cane, adoptată de conferința de là 
Addis Abeba, oglindește marile 
transformări ce s-au petrecut pe a- 
cest continent în condițiile schimbă
rilor intervenite în raportul mondial 
de forțe — în primul rînd, creș
terea impetuoasă în ultimii ani 
a mișcării de eliberare națională, 
în urmă cu un deceniu în Africa nu 
existau decît patru state independen
te : Egiptul, Liberia, Libia și Etio
pia. La prima conferință africană la 
nivel înalt au participat șefii a 31 
de state independente. De atunci 
steagul independenței a fost arborat 
în Kenya și Zanzibar. Cu cîteva zile 
în urmă a devenit independent 
Nyassalandul (Malawi), iar în oc
tombrie Rhodesia de nord va deveni 
Republica Zambia. în prezent, peste 
80 la sută din teritoriul Africii re
vine tinerelor state care și-au do- 
bîndit independența. în aceste țări 
trăiește 85 la sută din populația 
continentului.

Multiple sînt interesele comune 
ale țărilor africane independente, 
interese care sînt identice cu ale tu
turor forțelor mondiale ale progre
sului social și ale păcii. Cîștigarea 
independenței și de către acele po
poare care se mai află în stare de 
dependență, zăgăzuirea tendințelor 
monopolurilor de a-și menține sau 
redobîndi prin metodele neocolonia- 
lismului privilegiile pierdute, dorin
ța de a consolida suveranitatea prin 
făurirea unei economii prospere, in

clusiv construirea bazelor unei in
dustrii proprii, și, îndeosebi, necesi
tatea de a apăra pacea determină ță
rile africane să-și unească și mai 
strâns forțele, să dezvolte prietenia 
și colaborarea dintre ele, să întă
rească solidaritatea lor cu toate for
țele iubitoare de pace și progres.

în Carta adoptată cu un an în 
urmă țările africane au hoțărît 
să pună la baza luptei lor. cinci prin
cipii :. independența, neangajarea, 
lupta împotriva colonialismului, co
laborarea internațională, lupta pen
tru pace. Depunînd eforturi susținu
te pentru promovarea acestor prin
cipii, țările africane aduc o contri
buție crescîndă la lupta forțelor 
mondiale care se pronunță pentru 
coexistență pașnică înțre state cu 
orînduiri sociale diferite, pentru des
tindere și înfăptuirea dezarmării. 
Ele și-au exprimat dorința ca Africa 
să devină o zona denuclearizată și 
au hotărît să obțină încetarea ocu
pației militare a continentului afri
can, lichidarea bazelor străine în 
Africa și sistarea tuturor experien
țelor nucleare.

în cercurile politice din capita
lele unui șir de țări africane se a- 
preciază că progresele realizate în 
perioada scursă de la conferința de 
la Addis Abeba pe linia întăririi 
relațiilor de prietenie și a reglemen
tării unor probleme litigioase din
tre unele state africane creea
ză premise favorabile pentru desfă
șurarea celei de-a dona întîlniri. 
Ziarul „Al Ahram“ care apare la 
Cairo, referindu-se la importanța a- 
propiatei reuniuni, scrie : „Confe
rința are loc într-un moment de 
atenuare însemnată a tensiunii din
tre unele țări africane. în unele 
cazuri, pînă în prezent soluțiile n-au 
depășit faza „încetării focului“, dar 
Africa își va dovedi voința de a-și 
rezolva conflictele". •

în anul care a trecut de la prima 
conferință s-a extins și a luat am
ploare și mai mare lupta de elibe-

rare pe continent. Mișcările patrio
tice din Angola și Mozambic, Gui
neea „portugheză" și Rhodesia de 
sud și-au completat rîndurile cu noi 
detașamente de luptători. După 
cum anunță presa, una din pro
blemele importante care vor fi 
dezbătute la Cairo este aceea a de
colonizării complete a continentu
lui. în acest scop, la ședința de 
inaugurare a conferinței vor fi de 
față și conducătorii mișcărilor de 
eliberare din teritoriile care nu și-au 
dobîndit încă independența. Ei vôr 
fi informați despre discuțiile privi
toare la eliberarea teritoriilor care 
se mai află încă sub dominația colo
nială și cu privire la măsurile efec
tive ce urmează a fi adoptate de ță
rile Africii pentru a se pune capăt 
discriminării rasiale și politicii re
presive duse de guvernul Republicii 
Sud-Africane.

în eforturile pe care le depun 
pentru libertate, pace și progres, ță
rile africane, ca și toate țările recent 
eliberate, au în țările socialiste cel 
mai bun aliat și un prieten încercat,' 
de nădejde. Lupta pentru consoli
darea independenței tinerelor state 
africane, interesele cauzei păcii și 
progresului în întreaga lume recla
mă întărirea continuă a solidarită
ții între țările socialiste și noi
le state independente, ca de altfel 
între popoarele de pe toate conti
nentele. Coeziunea frontului comun 
antiimperialist, continua dezvôltare 
a legăturilor dintre statele socialiste 
și noile state independente, din care 
o mare parte se află pe continentul 
african, întărirea prieteniei și unită
ții lor, constituie o condiție esen
țială a victoriei în lupta pentru rea
lizarea țelurilor mișcării de elibera
re, a țelurilor de pace și progres ale 
tuturor popoarelor.

Rolul crescînd pe arena Interna
țională al tinerelor state indepen
dente se reflectă și în cadrul Orga
nizației Națiunilor Unite, Unde re
prezentanții lor, împreună cu cei al

țărilor socialiste și ai altor state iu
bitoare de pace, depun eforturi sus
ținute pentru ca O.N.U. să-și înde
plinească menirea ce îi revine în a- 
sigurarea păcii, soluționarea unor 
probleme internaționale majore, dez
voltarea colaborării între state și po
poare. Pentru sporirea eficacității a- 
cestui important for internațional 
este necesar ca statele membre ale 
Organizației Națiunilor Unite să fie 
reprezentate corespunzător în orga
nele acesteia. în acest sens, Republi
ca Populară Romînă sprijină întru- 
totul cererile legitime ale noilor sta
te independente din Africa și Asia 
de a fi reprezentate echitabil în 
principalele organe ale O.N.U., și în 
primul rînd în Consiliul de Securita
te și Consiliul Economic și Social, și 
se pronunță pentru satisfacerea cît 
mai urgentă a acestor cereri, formu
late la ultima sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., cu modificarea 
corespunzătoare a articolelor respec
tive din Carta O.N.U.

Pentru progresul economic al 
țărilor africane, ca și al ce
lorlalte țări în curs de dezvol
tare, are o însemnătate deose
bită eliminarea obstacolelor care 
frînează relațiile lor economice, și 
crearea condițiilor pentru dezvolta
rea continuă a acestor ■ relații pe 
baza egalității și avantajelor reci
proce, adoptarea de măsuri desti
nate să accelereze progresul eco
nomic al acestor țări. Acestor obiec
tive ca și dezvoltării în genere a co
merțului internațional au servit pro
punerile făcute de R. P. Romînă la 
recenta Conferință de la Geneva 
pentru comerț și dezvoltare — pro
puneri care s-au bucurat de apro
barea delegațiilor multor țări afri
cane.

Poporul romîn a urmărit și ur
mărește cu profundă simpatie și so
lidaritate lupta popoarelor africane 
pentru independență, pace și progres 
social și se bucură sincer de reali
zările obținute pe acest drum. El își 
exprimă convingerea că reuniunea 
la nivel înalt de la Cairo va înscrie 
o nouă pagină în lupta pentru în
făptuirea aspirațiilor popoarelor din 
Africa și îi urează deplin succes.

V. ILIESCU

LONDRA. Peste 14 000 de locui
tori din orașul Shefield (Anglia) au 
semnat un mesaj adresat secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, în 
care cer punerea în libertate a lui 
Nelson Mandela și a tuturor deținuți- 
lor politici din R.S.A. Ei protestează, 
de asemenea, împotriva 
apartheid 
Verwoerd.

practicată de
politicii de 

guvernul

a avut locîn acest oraș 
generală a ziariștilor din

ALGER.
o adunare ___ _
Alger. în urma dezbaterilor s-a hotă
rît crearea „Uniunii ziariștilor algeri
eni“. Cu acest prilej a fost adoptat 
statutul acestei organizații și ales un 
comitet executiv format din 15 
membri. Comitetul executiv a ales un 
secretariat format din cinci persoane. 
Secretar general este ziaristul Aldela- 
ziz Belazoug.

GENEVA. Comitetul negocierilor 
tarifare însărcinat cu pregătirea trata
tivelor din cadrul „rundei Kennedy,“■■
I :i

5

i
£

»i
S ' \ 'm
I
9b

• ;

■
r
I

MS

: HS

I
«Sg

. ..

1 I oi-

Ä
MM

x,

țieni. După cum se știe, una din cele 
trei grupări politice laoțiene, Partidul 
Neo Lao Haksat, s-a declarat împo
triva oricărei remanieri a guvernului 
de coaliție națională fără a fi consul- 

. ....________________ pînă tată în prealabil.
la 16 noiembrie 1964. Comitetul s-a 
ocupat și de punerea la punct a pro
blemei reducerii tarifelor vamale . ac
tuale, reducere care urmează să fie 
aplicată în mod eșalonat în mai mulți 
ani. Agenția U.P.I., citind un purtător 
de cuvînt al comitetului, subliniază 
că ședința s-a încheiat fără a se lua 
vreo hotărîre în problema produselor 
agricole, care urmează să fie din nou 
discutată la întrunirea din septembrie.

NEW YORK. Adversarii integrării 
rasiale s-au manifestat din nou luni 
în statul Mississippi unde două bise- nou guvern, 
rici ale negrilor din orașul Kingston 
au fost incendiate. Autoritățile poli
țienești au declarat că nu există nici 
o îndoială că aceste atentate au fost 
puse la cale de rasiști.

VARȘOVIA. După cum anunță a- 
genția P.A.P., la invitația guvernului 
R. P. Polone, la Varșovia a sosit 
Boyle Edward, membru al cabinetu
lui englez și ministru al educației.

MOGADISCIO. Parlamentul Soma
liei a adoptat cu 60 de voturi pentru 
și 57 contra, o moțiune de neîncre
dere în guvernul condus de Abdira- 
zak Dadj Hussein. Președintele Soma
liei, Aden Abdullah Osman, a început 
consultările în vederea formării unui

VIENTIANE. Prințul Suvanna 
Fumma, primul ministru al Laosului, 
a declarat presei, la 14 iulie, că în 
prezent este în studiu o remaniere 
ministerială. El a confirmat că a pri
mit demisia mai multor miniștri lao-

BAGDAD. Cu prilejul celei de-a 
7-a aniversări a revoliiției irakiene 
din 14 iulie, primul ministru al Iraku
lui, generalul Taher Yehia, a anunțat 
că, în conformitate cu constituția pro
vizorie a țării, guvernul a hotărît să 
naționalizeze băncile, companiile de 
asigurări, întreprinderile din industria 
cimentului și a tutunului, precum și 
cele mai importante întreprinderi din 
industria textilă, industria alimentară 
etc. Au fost anunțate și măsuri în ve
derea amnistierii unui număr de deți
nuți politici, iar tribunalele militare 
de la Mosul și Kirkuk își încetează 
activitatea.
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LONDRA. La Londra și-a început 
lucrările cel de-al 4-lea Congres mon
dial pentru prevenirea accidentelor 
de muncă și a maladiilor profesionale. 
La congres participă 750 de delegați 
din 60 de țări.

NEW YORK. Contratorpilorul a- 
merican „Biddle" pus la dispoziția 
forțelor militare N.A.T.O. în vederea 
creării forței nucleare multilaterale a 
sosit luni la New York. Echipajul va 
fi format din marinari aparținînd u- 
nor țări membre ale N.A.T.O. ca : 
S.U.A., Germania occidentală, Italia, 
Anglia, Beneluxul, Grecia și Turcia.

ra-Contratorpilorul este înzestrat cu 
chete „Tartar“ ți „Asroc“.

Ki
Intr-o localitate din Mexic In urma puternicului cutremur care a avut 

loc zilele trecute

SAARBRÜCKEN. Tribunalul <L.. 
Saarbrücken a achitat pe cei 13 
membri ai corpului de supraveghe
tori, de la mina Luisenthal, acuzați 
de a fi pricinuit prin neglijența lor 
moartea 
declarat că nu poate stabili cauzele 
exploziei «ubterane de la această 
mină.

din

a 299 mineri. Tribunalul a
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