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Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin

și a Consiliului de 
privind dezvoltarea

Miniștri al Republicii Populare Romine 
și îmbunătățirea invățămîntului agricol

CO

Foto; I. CUCU

îndeplinirea sarcinilor construcție: sociaAste la sau 
darea economico-organizator- ca și dezvctcarea unită; 
cole socialiste, sporirea continuă a producției airia 
permanentă creștere a nunizulm de specialiști și a 
de pregătire a rmmritorflcc, teiinKienîte* și ingîDenlor Jgrjtdfi.

Prin grija permanentă a partădotai > gaveonlai. in aMma 
15 ani au fost pregătiți |Mutiu agirutlură petfe IMUMB —rf- 
tori calificați în școli prrtfrriflnair și prin alte i—e de pre- 
gătire, peste 25.000 de irtadrlrra și peste MjMB de yșiahști 
cu pregătire superioară. In prezent, te qmMb 11 ia teătedi 
agronomice învață circa SOlMO de elevi și studenȘt

Un important mijloc de ndăcare a nivehiku de pregătire 
cola a meselor țărănești l-a currslitMtt tewăȘfcateaai a^raeoateh- 
nic d' masă, care in anul școlar ÎMI—ISC a cupei 
570.000 de țări ni. începind din anul școlar 1SSB-1SSO, 9- 
dus in planul de • învățăminz al școlii de 7 ani de la J 
darea unui curs de c'jr.o-vr/.*- agricole, eșalonat pe tr 
efectuarea de lucrări practice în agricultură.

Inginerii, tehnicienii și ceil 
învățămintului agricol aduc contribuție insemr.ztâ la reze. 
varea sarcinilor mari ale agriculturii.

Rezultatele obținute in învățămintul agricol nu sînt însă t 
nivelul cerințelor actuale, pregătirea cadrelor necesare agricul
turii făcîndu-se cu numeroase lipsuri. Ministerul Agriculturi 
nu a avut o concepție și o perspectivă clară asupra numănilm 
profilului și pregătirii cadrelor necesare agriculturii socialiste 
Cu toate că ritmul de dotare a agriculturii cu tractoare și uti
laje mecanice era cunoscut, școlarizarea mecanicilor agricoli m 
s-a făcut în număr corespunzător. Pentru a se înlătura conse
cințele acestei lipâe de prevedere au fost pregătiți prin cursor 
scurte tractoriști, cărora nu li s-au putut da suficiente cunoș
tințe tehnice încît ei să poată asigura buna întreținere și folo
sire. a tractoarelor.

Numărul de ingineri, medici veterinari, precum și de 
specialiști cu pregătire medie este, de asemenea, insuficient, 

în sistemul invățămîntului agricol s-au aplicat.
mod mecanic, tipuri de școli similare celor din industrie. Au 
fost înființate șcqli profesionale-de ucenici cu durata de 3 ani 
pentru agricultori, crescători de animale, deși în aceste mese
rii lucrează milioane de oameni care obțin rezultate remarca
bile fără să, aibă nevoie de pregătire școlară specială. Au fost' 
organizate școli de maiștri (care primesc absolvenți ai școlilor 
profesionale) pentru pregătirea în specialitățile agricultură, 
horticultura, deși aceste specialități, avînd o tehnicitate mai 
puțin pronunțată, nu cer o formă de școlarizare atît de lungă 
și de costisitoare.

Pentru unele cadre de specialiști au fost stabilite profile prea 
înguste, care nu corespund pe deplin cerințelor agriculturii so
cialiste. Au fost pregătiți ingineri și maiștri zootehnicieni 
specializați numai în alimentația, îngrijirea și selecția anima
lelor, iar de apararea sănătății, de prevenirea și combaterea 
bolilor la animale se ocupau numai medicii și tehnicienii ve
terinari.

Sănătatea animalelor, condiție esențială pentru sporirea efec
tivelor și mărirea producției animale, este la rîndul ei condi
ționată de alimentația și de buna îngrijire a lor. De aceea, acest 
complex unitar de probleme trebuie să intre în atribuțiile și 
răspunderea unui singur specialist.

In condițiile actuale ale agriculturii nu corespunde nici pro
filul inginerilor și tehnicienilor hidroamelioratori. în sarcina 
cărora a fost dată atît construcția sistemelor de îmbunătățiri 
funciare’ cît și exploatarea terenurilor irigate. Experiența de 
pînă acum arată că trebuie pregătiți ingineri și tehnicieni pen
tru proiectarea, construirea și întreținerea sistemelor hidroteh
nice din agricultură, iar exploatarea suprafețelor irigate să re
vină cadrelor specializate în agrotehnică, inginerilor și tehni
cienilor agronomi.

O lipsă esențială a actualului sistem de învățămînt agricol 
este insuficienta sa legătură cu practica și cu experiența îna
intată din marine unități de producție ale agriculturii socialiste.

Deși prin hotărîrea Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn și a Consiliului de Miniștri din 1955 s-a stabilit 
ca școlile profesionale de mecanici agricoli să se înființeze pe 
lîngă stațiunile de mașjini și tractoare și pe lîngă gospodăriile 
agricole de stat, pentru a se asigura elevilor legătura nemijlo
cită cu practica efectivă în producție, în numeroase cazuri 
această hotărîre nu a fost aplicată, înființîndu-se școli în afara 
unităților de producție.

Practica în producție a elevilor și a studenților nu a fost or
ganizată astfel încît să cuprindă toate fazele producției agri
cole care se succed în cursul unui an. Din această cauză, în 
pregătirea lor rămîn cu serioase goluri. Deseori activitatea 
practică se desfășoară pe terenuri școlare, în ferme didactice 
mici. Ca urmare, tinerii nu cunosc condițiile reale din unită
țile productive dezvoltate, experiența în producție a marilor gos
podării fruntașe, nu sînt pregătiți pentru a răspunde cu succes 
cerințelor agriculturii socialiste.

Durata de 5 ani și jumătate, stabilită pentru învățămintul 
superior agricol, este prea mare, ea poate fi redusă la 5 ani, 
printr-o mai judicioasă folosire a timpului de școlarizare.

In planurile și în programele de învățămînt se dă o dezvol
tare disproporționată disciplinelor și temelor teoretice, în detri
mentul cunoștințelor necesare specialistului în producție. Con
ducerea Ministerului Agriculturii a lăsat elaborarea acestor do
cumente, hotărîtoare pentru conținutul învățămintului, numai 
pe seama aparatului ministerului, care nu a făcut față acestei 
sarcini.

Lecțiile și cursurile predate în învățămintul agricol reflectă 
slab cuceririle științei și ale tehnicii moderne, metodele cele 
mai noi de sporire a producției, măsurile tehnico-organizatorice 
care asigură maximum de eficiență economică. Multe cadre di
dactice nu cunosc progresele din agricultură și nevoile gospo
dăriilor socialiste mari.

Pentru îmbunătățirea radicală a sistemului de organizare și 
a conținutului invățămîntului agricol de toate gradele, pentru 
legarea lui mai strînsă cu practica agriculturii socialiste, în 
lumina noilor sarcini ce stau în fața agriculturii ca urmare a 
încheierii procesului de colectivizare,
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COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC 
ROMIN ȘI CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII 
POPULARE ROMINE

Hotărăsc
I. Învâțâmîntul 

agrozootehnic de masă 
pentru țărănimea muncitoare

1. Pentru ridicarea nivelului de cunoștințe agrozootehnice al 
țăranilor colectiviști și al muncitorilor agricoli permanenți din 
gospodăriile agricole de stat și din stațiunile de mașini și trac
toare, sfaturile populare regionale și raionale vor organiza 
cursuri agrozootehnice de masă cu durata de 3 ani, la care 
vor fi înscriși țărani muncitori pînă la vîrsta de 40-45 de ani.

Cursurile se vor desfășura anual timp de 3-4 luni în perioada 
de iarnă, cînd activitatea de producție este mai redusă și vor 
oonsta din 2-3 expuneri pe săptămînă, urmate de discuții și de
monstrații practice. La încheierea anilor I și II se vor ține se- 
minarii recapitulative, iar la încheierea anului III se va da un

j din rindul specialiștilor 
cție — ingineri. me- 
alte cadre de specialitate, 
ii va elabora, pînă la 1 
,:ate «cultura plantelor de 
;ă asigure cursanților. pe 
a sistem închegat de cu-

. . cr. lectorii vor acapta conținutul manua- 
or.erete ale localității respective (natura so- 
) și îl vor completa cu nume roz se exemple 
din propria lor experiență de producție, 
colectiviști care nu vor putea fi cuprinși în 
mice de masă cu durata de 3 ani se vor or- 
2, in cadrul căminelor culturale, cicluri de

II. Predarea obiectului 
„Agricultura" in școala de cultura 
generală ce 8 ani din mediul sătesc

tractoare. precum și un număr de 400 de maiștri pentru sectorul 
hidrotehnic și stațiunile experimentale, vor fi școlarizați anual 
490 de elevi.

16. Pregătirea maiștrilor mecanici agricoli se va face in școli 
tehnice de maiștri cu durata de 3 ani. organizate pe lingă între
prinderile Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașmu 
precum și pe lingă urine de reparații pentru utilaj agricol. în 
aceste școli vor fi admiși, pe bază de examen, absolvenți ai șco
lilor profesionale de mecanici agricoli, recomandați de 
S.M.T.. GAS. și urine de reparații, dintre mecanicii cei 
mai capabili, buni organizatori, cu o practică în această mese
rie de cel puțin 3 ani. Cei recomandați vor trebui sâ aibă vîrsta 
de 23-30 de ani și să fi satisfăcut serviciul militar.

.17. Maistrul mecanic este ajutorul inginerului in organizarea, 
îndrumarea și controlul executării lucrărilor de întreținere și 
reparare a tractoarelor și a mașinilor agricole, precum și a 
instalațiilor de mecanizare și electrificare a proceselor de pro
ducție din agricultură. El răspunde de buna funcționare a uti
lajului mecanic în timpul efectuării muncilor agricol? Pentru 
a-și îndeplini sarcinile, maistrul mecanic trebuie să cunoască 
toate tipurile de mașini, de tractoare și de instalații folosite în 
agricultură, tehnologia exploatării, întreținerii și reparării lor.

18. Practica în producție a elevilor, care va ocupa jumătate 
din timpul de școlarizare, va fi organizată in parte în atelie
rele de reparații și întreținere ale întreprinderii care tutelează 
școala și în parte în unitățile agricole în care elevii vor fi 
repartizați după absolvirea cursurilor. în timpul practicii, elevii 
vor participa nemijlocit, sub îndrumarea unor maiștri pricepuți, 
la organizarea și la conducerea lucrărilor de reparații.

★*
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5. In școlile de cultură generală de 8 ani din mediul sătesc, 
in clasele V-VTIU se va preda obiectul „Agricultura". în cadrul 
căruia elevii vor primi cunoștințe despre sol și agrotehnică. în
grășăminte Și folosirea lor rațională, cultura cerealelor, 
horticultura, protecția plantelor, creșterea animalelor, cu
noștințe despre mașinile agricole și organizarea producției 
agricole. Predarea cursului va fi îmbinata organic cu munca 
practică a elevilor, care se va desfășura in producție în G.A.C. 
sau G.A.S. din localitate. In acest scop se va prevedea în pla
nul de învățămînt un timp sporit pentru aceste activități.

Practica se va organiza astfel ca elevii să participe în mod fc 
sistematic la toate activitățile ce constituie procesul muncii în 
agricultură.

Examenul de absolvire a școlii de cultură generală de 8 ani 
din mediul sătesc va cuprinde și obiectul ,.Agricultura“.

6. Programele și manualele necesare predării acestei discipli
ne, pe fiecare clasă, vor fi elaborate astfel ca, pe parcursul celor 
patru ani de studii, elevii să capete un sistem unitar de cunoș
tințe fundamentale din domeniul producției agricole.

7. Pentru predarea obiectului „Agricultura", acolo unde este 
posibil, vor fi atrași profesori din învățămintul agricol, specia
liști de la stațiunile experimentale și din unitățile agricole de 
producție.

8. In vederea pregătirii de profesori care să predea ..Agricul
tura" vor fi revăzute și îmbunătățite planurile și programele 
facultăților de științe naturale din universități și institute pe
dagogice de 3 ani, astfel ca studenții să-și însușească cunoștin
țele necesare despre producția agricolă și să efectueze o perioa
dă de practică în agricultură. De asemenea, Ministerul înv. 
mîntului și Culturii va organiza cursuri de perfecționare a pro
fesorilor de științe naturale pentru a preda obiectul „Agri
cultura".

III. Pregătirea mecanicilor agricoli
9. în următorii ani, numărul tractoarelor și mașinilor cu care 

va fi dotată agricultura va crește considerabil. Pentru a se asi
gura creșterea numărului de mecanici agricoli în ritmul cores
punzător dotării agriculturii cu mașini vor fi școlarizați anual 
în această meserie 15.000 de tineri.

10. Mecanicii agricoli vor fi pregătiți în școli profesionale 
cu durata de 3 ani, în care vor fi primiți absolvenți ai școlii de 
7 (8) ani în vîrstă de cel mult 17 ani; în funcție de necesități 
vor fi primiți și tineri cu stagiul militar satisfăcut, pînă la vîr
sta de 25 de ani.

Școlile profesionale de mecanici agricoli vor fi organizate pe 
lîngă S.M.T., uzine de reparații pentru utilaj agricol, gospo
dării agricole de stat. Directorii acestor unități vor răspunde de 
organizarea și de funcționarea în bune condiții a învățămîn- 
tului. . .

Elevii vor fi recrutați din zona de activitate a unității agri
cole care tutelează școala.

Instruirea practică a elevilor, pentru care va fi afectat 2/3 
din timpul de școlarizare, se va face pe mașinile și în atelierele 
de reparații ale unității agricole tutelare. Planul de învățămînt 
va fi astfel întocmit încît, în perioada lucrărilor agricole, elevii 
din anii II și III să muncească efectiv în prbduc.ție, conducînd 
tractoare sub supravegherea mecanicilor și a personalului de 
specialitate al unității pe lîngă care funcționează școala.

11. în cazul cînd în școlile organizate pe lîngă .unitățile agri
cole de producție nu va putea fi cuprins întregul efectiv de 
elevi necesari anual se vor înființa și unele centre școlare în 
zonele cele mai importante pentru agricultură, unde nevoile de 
mecanici agricoli sînt mai mari. Elevii vor fi recrutați din 
regiunile în care vor fi repartizați după terminarea studiilor. 
Aceste centre școlare vor fi dotate cu tractoare și cu alte mașini 
necesare însușirii meseriei. Pe lîngă centrul școlar va fi înfiin
țat un atelier de reparații în care se va face instruirea practică 
a elevilor, prin executarea de către ei a unor lucrări pentru 
unitățile agricole din apropiere. Munca practică în producție a 
elevilor din anii II și III va fi organizată de preferință în acele 
S.M.T., uzine de reparații pentru utilaj agricol sau G.A.S. 
în care elevii vor fi repartizați după absolvirea cursurilor.

12. Absolvenții școlilor profesionale de mecanici agricoli vor 
trebui să cunoască caracteristicile tehnice și modul de funcțio
nare a tractoarelor, motoarelor, mașinilor și instalațiilor agri
cole; să facă îngrijirile tehnice și să execute toate categoriile 
de reparații ale acestora ; să aibă cunoștințe despre agroteh
nica principalelor plante agricole ; să știe să execute, cu ajutorul 
mașinilor, toate lucrările mecanizate din agricultură.

13. Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, Ministe
rul Industriei Construcțiilor și Ministerul Economiei Forestiere 
își vor pregăti ,în școli proprii numărul necesar de mecanici 
pentru deservirea utilajelor folosite în domeniul lor de 
activitate.

14. Pentru pregătirea de muncitori în alte meserii care cer o 
anumită specializare (vinificatori, pepinieriști, însămînțări arti
ficiale și altele) Consiliul Superior al Agriculturii va organiza, 
după nevoi, în unitățile de producție dezvoltate sau în stațiuni 
experimentale, cursuri de specializare de scurtă durată. La 
aceste cursuri vor fi școlarizați muncitori cu experiență prac
tică și cu bune rezultate în producție.

IV. Pregătirea 
maiștrilor mecanici agricoli

V. Pregătirea tehnicienilor 
agronomi, horticultori și veterinari

19. Pentru anul 1970 se prevede să existe :
— în gospodăriile agricole de stat cîte un tehnician agronom 

la 750 ha de teren arabil, cîte un tehnician veterinar la 200 
unități vită mare, cîte un tehnician horticultor la 50 ha de vie 
sau la 150 ha de livadă sau la 50 de ha grădini de legume.

— în gospodăriile agricole colective cîte un tehnician agro
nom la 1.000 ha do teren arabil, cîte un tehnician horticultor 
la 100 ha de vie, sau la 300 ha de livadă sau la 100 ha de gră
dini de legume.

— în stațiunile experimentale și în unitățile de deservire a 
agriculturii 450 de tehnicieni agronomi, 1.450 de tehnicieni 
veterinari și 310 de tehnicieni horticultori.

Ca urmare vor fi școlarizați anual 890 de elevi în specialita
tea agronomie, 3.700 de elevi în specialitatea veterinară și 940 
de elevi în specialitatea horticultura.

20. Pregătirea tehnicienilor agronomi, horticultori și veteri
nari se va face în școli tehnice agricole cu durata de 4 ani. în 
ultimul an elevii vor munci în producție fiind salarizați cores
punzător cu munca depusă. Școlile tehnice agricole vor fi orga
nizate pe lîngă unitățile agricole de stat (G.A.S. și sta
țiuni experimentale) și vor primi — pe bază de concurs — 
absolvenți ai școlilor de 7 8 ani din mediul sătesc.

21. Planurile și programele de învățămînt vor cuprinde cu
noștințele necesare pentru ca elevii că poată îndeplini în bune 
conaiții. după absolvirea școlii, funcția de ajutoare directe 
ale inginerilor sau ale medicilor veterinari.

Tehnicianul agronom trebuie să cunoască biologia și agro
tehnica tuturor plantelor agricole din cultura mare, inclusiv 
din culturile irigate, aplicarea îngrășămintelor, protecția plan
telor agricole, mecanizarea și organizarea proceselor de pro
ducție.

Tehnicianul horticultor, pe lîngă cunoștințele de agronomie, 
trebuie să cunoască temeinic biologia și agrotehnica pomilor, 
viței de vie și legumelor, producerea materialului săditor, pro
cesul de vinificație, folosirea mașinilor și a utilajelor existen
te in viticultură, pomicultură, legumicultura, precum și or
ganizarea procesului de producție în horticultura.

Tehnicianul veterinar trebuie să cunoască rasele de ani
male domestice, metodele de alimentație, selecție și reproduc
ție a lor, igiena animalelor și a adăposturilor, prevenirea și 
combaterea bolilor la animale, exploatarea mașinilor agricole 
și a agregatelor folosite in zootehnie, precum și organizarea 
proceselor de producție în acest domeniu.

22. Practica elevilor, pentru care va fi afectat 50 la sută 
din timpul de școlarizare, va trebui astfel organizată incit 
aceștia să-și însușească cunoștințele practice referitoare la în
tregul ciclu de producție din ramura pentru care se pregă-
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Constructorii nava îi din 
au lansat recent la apă. _ <j- 
proape o lună îna’nfe de ter
men, cea de-a 28-3 motonavă ce 
2000 lone, care :e conrinâește 
în aceri șantier. Cu aproximativ 
10 zile înainte c*e termen ei au 
mai lansai la apă in acest an un 
cargou de -500 tone.

Acum, datorită experienței cîști- 
garte în folosirea pe scara largă 
a metodelor înaintate de prelu
crare mecanică, de sudură și mon
taj, colectivul șantierului execută 
o motonavă intr-un timp mai 
scurt cu 4-5 lur.i, iar un cargou 
cu aproximativ 8 luni față de pri-

care se cor

rru ani de fabricare a acestor pro
duse.

Const ucio-iî au adus tctoci‘ă 
ur-.e e perfecționări vaselor pe 
care le produc. Prin reproiaefe-ea 
$! modernizarea unor subansamb'e 
greutatea cargourilor a fost re
dusă Cu aproximativ 50 de tone. 
Tot !a aceste vase au fost per- 
:ecțic-.E;e instalațiile electrice, 
cele de încărcare și descărcare a 
mărfurilor etc. Aceste realizări do
vedesc că princ palele obiective 
ale întrecerii socialiste : scurtarea 
termenului de execuție a vaselor 
și efectuarea lucrărilor de bună 
ca ate se înfăptuiesc cu succes.

(Agerpres)

Experiența bună
generalizată

Tinărul Marin Miluieru, strun
gar la Uzinele „Timpuri noi" din 
Capitală, are o bogctă experien
ță in recondiționarea scult ' 
uzate reușind sâ aduci 
semnate economii.

Procedeele lui Mâlăieru, 
mai bun strungar, trebuie 
noscute de toți tinerii din

•lor 
in-

lui

în luna aprilie. utemistul 
Thais Andrei s-a angajat să rea
lizeze o economie de 650 de lei 
prin recondiționarea unei freze 
cu numeroase cuțite. Vătăma- 
nu Aurel, Vlad Emil, 
ciu Constantin și alții 
la fel de stăruitori în 
copcrirea a noi și noi rezerve 
interne. La cei 100.000 de lei 
re—n'jffî de sectorul prelucră
tor, de la începutul anului fi 
pini în present. o contribuție 
importantă au adus-o și tinerii 
mobilizați de organizația U.T.M.

Stan- 
sînt 
des-

AURELIA POPESCU

TELEGRAMĂ

Domnului ANTONIO SEGNI

Președintele Republicii Italia

Roma

rog să primiți cordiale felicitări cu prilejul alegerii dv.Vă _ _ .
în înalta funcție de președinte al Republicii Italia.

îmi exprim cu această ocazie speranța că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre R.P. Romină și Republica Italia vor 
continua să se dezvolte în interesul ambelor state, al colabo
rării internaționale și al consolidării păcii.

GHEORGHE GHEORGHIL-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 

al R.P. Romine(Continuare in pag. a 3-a)

15. Pentru a se asigura ca în anul 1970 în gospodăriile agri
cole de stat să existe cîte un maistru la fiecare secție și ate
lier. de reparații, iar în S.M.T., cîte unul la fiecare 50 de

La gospodăria colectivă din comu na Ealaciu, raionul Urziceni, lucrările de întreținere-a-culturi lorsînt în toi. Mecanizatorii, care s-au 
«ngajat să depună toate eforturile pentru obținerea unor recolte mari pe terenurile pe . care ■lucrează, acordă acum o deosebiți 

atenție calității lucrărilor (timp optim, adîncime).
Fofo:*l. CUCU

, I



Adnotări la un bilanț
obișnuit

n fiecare lună, la sfîrșitul eL La F&briea de eea- 
fecții din Tg. Jiu se obișnuiește să se facă u 
scurt bilanț al îndeplinirii sareuritar de areJr» 
ție. La ultimul asemenea bilanț, la tfirșHal eetar 
patru luni de muneă din acest an. s aa caostaiai 
lucruri îmbucurătoare. Sareimle de plan an fost 
îndeplinite și depășite. Citeva cifre unt seaatafi 

planul producției globale a fost realiut ia properțiecative :-------- ------------ - ----------------- ----------------
de 1V1.2 Ia sută, productivitatea muncii a crescut n 2A la 
sută peste plan, iar economiile realizate ia prețul de cast 
peste pian au fost de 70.MP de lei. La obținerea acestor ren
tate conducerea fabricii a apreciat eă • eon tribe tie i—rar1!- 
tă au adus-o, alături de muncitorii vioinict fi tineru.

la

Cum se ciștigă 
o prietenie

Secretarul U. T. M.
pune o întrebare

di-
au

Cam pe la începutul anu- 
lui, s-a terminat reutilarea fa- 
briciî cu mașini noi, moder- 
ne. în noile condiții, mai erau, 
din păcate, unii tineri cu o ca
lificare mai slabă, care nu 
reușeau să țină pasul cu teh
nica, să folosească din plin 
mașinile cu care lucrau.

Dumitru Draica era un ti- 
năr care înainte lucra încet, 
dar bine. Acum, însă, deși i$i 
realiza norma, tighelele pe 
care le trăgea erau ori rare, 
ori strîmbe. A fost criticat mai 
întîi de postul utemîst de con
trol, apoi în grupa U.T.M. Lu
crurile însă nu s-au schimbat. 
De fapt, in situația lui se a- 
flau și alți tineri.. Iată de ce, 
Vasile Popescu, secretarul co
mitetului U.T.M., care este și 
maistru în fabrică, trecînd 
odată prin dreptul mașinilor 
lui Constantin Ricu și Tudor 
Ciutacu — tineri muncitori 
cu o înaltă calificare — i-a 

. întrebai,:
— Ce fel de fruntași sînteți 

voi dacă nu priviți și-n jur ? 
Alături de voi ițînt și 
care nu-și îndeplinesc 
nile de producție;..

întrebarea n-a rămas 
ec©u; Aceștia au început

ția bumbac, defectele la 
feritele faze de operații 
început să dispară-

La propunerea fi cu aju:.- 
rul grupe*. UT-M s-a confec
ționat apoi o ^vitrină a eau- 
tății". La începu* au tost ex
puse aici cele mai reuțr.e 
piese pe faze de operați.

„Vitrina calității* era. ia a- 
cest îeL o oglindă a bmri n* 
rezultate. După o vreuse ,ti- 
trina calității- a căpătat altă 
destinație : în ea sin: expuse 
cele mai bune piese pr>±_:« 
în ziua respect\-ă. Anăzi nu 
există tînâr care să nu-și do
rească o asemenea pertorman- 
tâ. Pină acum, după calculul - 
făcut de secretarul comitotu- • 
lui U.TJd., per.e 50 la sută dm 
tineri au avu: cel puț.* cite 
o piesă expusă ta ,Vitnea 
calității-. Mai rniăx — M 
eeasța, este eser uai *- pe pri
mele patru luni, indicele oe 
calitate a crescut cu 0.7 ta 
sută, iar ca urmare a apre
cierii de care se bucură pro
dusele fabricii, contractele cu 
beneficiarii au fost suplimen
tate.

țineri 
sarci-

Chibzuință
Prineipala sursă de economii 

într-o fabrică de confecții se 
află la secția croit. Croitul 
cere o bună calificare și un 
dezvoltat simț gospodăre^~ 

urmînd îndemnul gi exemplul De«l nu lucrează la co.-iab-;- t'jta I AW* 1 A u" 1 ’ Af • AM -\ f - A* ■ •

fără 
să se 

gîndească mai mulfcelâ tovară- 
- șii cu care lucrau alături fi 

f s ?. . - ccaftiunî^tilb^' ’ al -j muncitorilor 
a!dm VirStiPiici, aw început să-și a- 
9’’ juțe tovarășii - de muncă.

Dumitru 'Draica a fost ajutat 
de Aurica Vasile -să deprindă 
procedeul de lucru la noile 
mașini ca să nu mai gre
șească tighelele. Ana Po
pescu- a primit sarcina s-o a- 
jute pe Valentina Salan, iar 
Elena Enulescu pe colega ei 
Mangu. în scurt timp, în sec-

late, utemista Filofteia Măciu- 
că este numită, pe bună drep
tate, „calculatorul fabricii*. 
De ce ? Ea lucrează in secția 
de croit la încadrarea șabloa
nelor pe țesătură. Mai precis, 
ea trebuie să vegheze ca fie
care centimetru de mater.e 
primă să fie folosit cu chib
zuință. Pentru aceasta. Filof
teia și-a procurat o carte care 
prevede dimensiunile fiecărui

Lucrările „Săptămînii
medicale balcanice"

Duminică dimineața, în sala 
mică a Palatalui R.P. Hoour.a, au 
început lucrările celei de-a 
„Săptămîni 
organizate

v științifice 
de Uniunea medicală balcanică.

La lucrări participă personali
tăți științifice medicale din toate 
țările balcanice. Din țara noastră, 
alături de academicieni și profe
sori universitari, participă nu
meroși cercetători științifici și 
medici de la diferite instituții de 
specialitate, membri ai Uniunii 
societăților de științe medicale.

La ședința de deschidere eu 
asistat : llie Murgulescu, minis
trul Invățămîntului și Culturii, A- 
tanase Joja, președintele Acade
miei R.P. Romîne/'Aurel Mălnă- 

T- - a-ȘeiV- adjunct.al, ministrului Aface- 
‘ ~rJlor Eterne; Ion Cozma, pre

ședintele Sfatului Popular al Ca- 
pitalei, și alte persoane oficiale.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice;-^i'e gărilor rep-ezer- 
tate le^~aceasU mandesfere.

în numele conducerii - 
rului Sănătății și Preveaenior 
Sociale, dr. Sandu loan, ad.urc* 
al ministrului, a salutat pe pa" - 
cipanfii la cea de-a Vl-a ,^ăp- 
fămîna medicală balcanică 
le-a urat succes deplin in 

. crari.
. Cuvintul de deschidere a fost 

rostit de acad, prob Grigore Be- 
netato, președtnlele Corn.te’- - 
de organizare a aceste mar. - 
iestări.

Delegați din țăr.le bakan.ee 
au adus apoi salutul lor part.c - 
panfilor la lucrările „Săp*ăm> 
medicale balcanice .
i In.”cadrul .primai ^sdmța ~ știin
țifice au făcut expuneri dr. M. 
Popescu-Buzău (R.P. Romi^ă) și 
prof. dr. Spyridon Oeconomos 
(Grecia).

După-amiază, în cea de-a 
doua ședință științifică, au pre
zentat rapoarte prof. Scar:at 
Longhin (R.P. Romînă), prof P- 
Popcristov (R.P. Bulgaria). prof. 
Cemal Gezen (Turcia), prof. Jo
van Cekic, (R.P.F. Iugoslavia), dr. 
J. Stergiopoulos (Grecia) și dr. 
Mihal Tzaridha (R.P. Albania).

Au urmat discuții și comunicări. 
Luni dimineața, în cadrul dez

baterilor cu privire la combate
rea paludismului, au prezentat 
rapoarte acad. prof. M. Ciucă și 
Maria 
Spiros 
dr. D. 
dr. D. 
și dr, 
bania).

în ședința 
prof. N. Nestorescu (R.P. Romî
nă) a ținut un raport despre in
fecția stafi,lococică și epidemio
logie actuală a stafilococilor.

In legătură cu temele dezbă- 
numeroși delegați au luat 

discuții prezentindu- 
conlerințe și comu-

Vl-a 
medicale bălcânite , 

în cadrul întilnirilor 
internaționale inițiate

Sosirea delegației
K. P Romine 

de la lucrările sesiunii 
Coiisiei Economice

0. N. U. peoiru Europa

tAxerpres)se-

și acad. Șt. S.

(Agerpres)

uniteForța brațelor

Consfătuire 
la Institutul 
politehnic 

din Capitală

1? S*2 --ea experimentală hortiviticolă din comuna Greaca, regiunea București, pe întinse suprafețe 
se :-:c.c roșii timpurii în culturi protejate cu material plastic. In fotografie : Se lucrează intens 

la întrefinerea culturilor.
Foto : AGERPRES

în cadrul unei solemnități 
care a avut loc luni în sala 
Prezidiului Academiei Repu
blicii Populare Romîne, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, I. K. Jegalin, a în- 
mînat din partea Prezidiului^ 
Academici de Științe Medicale 
a Uniunii Sovietice, academi
cianului Șt. S. Nicolau, pre
ședintele secției de științe me
dicale a Academiei R.P.R., di
ploma de membru al Acade
miei de. Științe Medicale a 
Uniunii Sovietice.

La solemnitate au fost de 
față : acad. Atanase Joja, pre
ședintele Academiei R. P. Ro
mîne, membri ai Prezidiului 
academiei, academicieni și alți 
oameni de știință, reprezen
tanți ai Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, Ziariști. Au fost 
de față reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
precum și membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Cp acest prilej au rostit cu-: 
vîntari tovarășii I. K. Jegalin, 
acad. A. Joja 
Nicolau.

vizită
interesantă

Pregătiri 
pentru examene

Pregătirile pentru apropiata 
.sesiune de examene se 
află în centrul atenției 

organizației U.T.M. a anului II 
istorie, de Ia Facultatea de is
torie — filozofie a ■ Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj. De cu- 
rînd, această problemă a fost 
larg dezbătută într-una din adu
nările generale U.T.M.

Adunarea generală a adoptat 
o serie de măsuri concrete: a 
fost 'îmbunătățit planul orelor 
de consultații; au fost reorga
nizate grupele de învățătură, tra- 
sîndu-se sarcini concrete unor 
utemiști fruntași la învățătură 
ca : Grigore Popescu Arbore, 
Corina Pop, Maria Munteanu, 
Cornel Bucur, Florin Medeleț 
pentru a ajuta pe colegii lor 
care ÎBtÎMpuiăLtgtrasați în pre
gătirea unor materii. Adunarea 
g<MraJă a luat d^ ademenea ho
tărî rea dea se controla felul cum 
studenții participă și se pregă
tesc la orele de șeminarii.

MIRCEA ȚOCA
. student
' f- >

asigura 
pnoduc- 
aducînd 
venituri, 
sub în-

Acest lucru ya 
considerabilă a

inundații; 
o sporire 
ției de furaje și fructe 
gospodăriei însemnate 
De aceea, în aceste zile,

a inginerului 
tineri Colecti
vi Griga log, 
Lușcă, Ciupac

â n de an, apele zăpezilor, 
urmate apoi de cele ale 
ploilor repezi de vară inun

dau întinse suprafețe de finețe, 
spălau pină la pietriș ori mîleau 
grăo.n-.e cultivate de pe colinele 
de la marginea satului, producînd 
însemnate pagube țăranilor din 
Gherța Mare. Cu ani în urmă, 
cineva din sat a propus ca prin 
muncă obștească să fie tăiat un 
șanț de scurgere pentru ape, de-a 
curmezișul părții inundabile, pen
tru as evita stricăciunile pe multe 
hectare de pășuni: și livezi. Pro
punerea a fost împărtășită una- 
* m. Der, înainte ca oamenii să 
se fi apucat de treabă s-au și 
hri* «eî'^e4ege*'>. Fiecare din ei, 
ocsosor W Ltne- Hțit de oămînt, 
i -ne-f ca pUm. it U

taxe taT
«ecW oe **-

■cetr. -se
ctawi oe ce» 

i ăoore gospoae', 
a ar?"*3*ă mereu, iar 

Lcr-r»-* *- -â-as ca ți înainte.
♦

p ie 
Brfelc, 

prezent 
coiee-

140.000 de

crauaad

Sarcina pe care gospodăriile 
agricole colective din raionul 
Brâtia f»-au ptu-o de a dez- 

. mul: irct-*-. ancta etie 
sprijinită îndeaproape 
Centrul artepl dtn 
care a livrat pină in 
gospodăriilor agricole

zr.ria TurziL Un orășel 
s^sezat pe malul drept al 
Ar.esuiur important een-

CONSTANTIN PRU-SCL

ExpoiiJ e 
de medicarr em» 

din R D Gerxa-ă

Dar cian era și ce reprezen
ta «cauza in anii regimului 
barffeea»*saâereac ? O așeza- 

cu citeva străzi 
are și o singură

pui livrați

? r aei

Duporl (R.P. Romini), dr. 
A. Chsrocopos (GreciaJ, 
Atanasov (RP. Bulgaria), 
Popovic (R.P.F. Iugoslavia) 
Spase Trimcef (R.P. Al-

de după-smiază

tute, 
cuvînful la 
se totodată 
nicări.

★

fa Teatrul de OperăLuni seara
și Balet a avut loc un spectacol 
de gală in cinstea parlicipanfilor 
la lucrările . „Săptămînii medi
cale balcanice",

(Agerpres)

ae-s Pew 
oi:, ctae—,~i: 
studio*.: _A_ 
jealo* dia 
«•- strU*:: •* 

reliefeze ta4eoaeb< amxursj 
lui danuueowr. sporad rălot- 
rea realul-critică a desenerr: 
cu o nuu pregaaa:ă ngerare 
a contradicțiilor tootle a«rt 
generează drama eroinei. De 
aceea, tpectttortl ewuempo- 
ran urmărește pe ee—aw pocea- 
tea tristă a Hnstte: deslașied 
în permanentă adecăratele 
cauze ale suferințelor p deci
derii ei.

„Cine-i de naă f oă o ță
rancă săraci este sihtă, ia con
dițiile regimului (arut. să as- 
noasci cele mai evmpiiie su
ferințe fi umilințe omenefti. 
sfirțind, asemenea uaai ăiae 
izgonit in viscol de «a stăpsa 
crud, înghețată pe pragul oase: 
in care copilărise ? Evident că 
orinduirea sociali ia oare ce
lor avuți le este hărăziți pu
terea fi bunăstarea, iar celor 
săniei munca istovitoare, umi
lințele »i mizeria.

Creatorii filmului tu dezvă
luit in jiecare etapă a drumu
lui străbătui de Hrutia. chipu
rile odioase ale asupritorilor 
poporului, strins uniți prin co
munitatea intereselor, dar ori-

CINEMATOGRAFICI
ta

Catar* I. aee« oW asupri
tor «1 riritmu «aratat este 
priatta naoa: peazns nferiu- 
Me Hnmri. .4 raata Majarita 
m eoaa uegusiorului Zagnibe- 
ba. f<M este. după pățind cre
me, silită tâ fugi pentru că 
stdptftad își ucide, xntr-un mo
ment de furie, soția, fâcind 
apoi totul ca bănuiala să cadă 
asupra Hristiei. lat-o apoi in 
casa altuia dintre stăpînii ora-

Dwpd ce emze tfbutt- 
r*. taxa es sadZeml stririx de 
desgnsx. djaage piad ta Umiza 
deeddeni Morale fi mizeriei. 
In auases-i tnlbnrata de «:iia 
dsrere «t «mihata. singur 
giad mai stăruie: ta ajungă 
•cota, ia aand ei, acolo unde 
pășea cindva cintînd printre 
merii înfloriți. Dar pentru ea 
.Acasă** nu mai există. Acolo 
rint stăpini cei ce-au izgo
nit-o. Și Hristia piere, ca și ta
tăl ei, învăluită in giulgiul în
ghețat al zăpezii, lingă ușa 
care nu s-a deschis cînd pum-

dănuBd 
realuă- 
confUc- 
exploa-tubă de 

tați ți e:
Pentru a putea transmite in 

cadrul narațiunii cinematogra
fice acel tumult sufletesc al 
eroinei, pe care este nevoită 
de multe ori să-l ascundă sub 
aparențe înșelătoare, regizorul 
Kavaleridze și operatorul Voi- 
tenko au acordat un loc im
portant in economia generală 
a filmului primplanurilor 
realizate in maniera unor a- 
devărate studii psihologice. 
Cadrele generale in care ur
mărim mai mult acțiunile

ia toarwM trecuta, celor 42 de 
ri- care a^câtu«au la înființare 
- -i-a coiedhră din Gherla Mare, 
racru Oas li s-a alăturat la în- 
dBoaata ceMMMȘiilDr, întregul sat. 

acestei primăveri, 
TâCTC's- ee au brăzdat ogoarele 

ar âe spărgind ultimele haturi, 
re care a lost apoi aruncată 

'^ir---- i ’ecc’̂elor viioare, a or-
ovăzului, a porumbului 
a florii-soarelui.
aoan prin Gherța Mare, 
a- saf, spre șesul Tu-

emxari și ele celorlalte perso- 
eoje exs jand ei, alternează 
cb vqjvtaritate ev prim pla- 
uurUt amiuttte mai sus, me- 
mze ta dezvăluie universul su- 
^etese al aeesteic. Comparand, 
de pddd. doad dintre ele, de la 
taerpatal și de la sfirșitul fil- 
aniaâ ; cei unde este surprin
să eeniv-ă^tea chipului fetei 
csre-fă tasgtaâ capul in rit- 
auu popaJaiui fi apoi cel care 
ne înfățișează același chip, 
desfigurai de silă și durere, 
rezemat de peretele unei cir-

:n: roaga măsură 
a dramei erotnei.

Acts: wupx de investigație 
psihologiei folosit de creatorii 
JWmalaî a dat roadele scon
tate și datorită deosebitei ex
presivități a interpretei rolului 
principal : frumoasa și talen
tata actriță Ludmila Gurcen- 
ko, pe care spectatorii au ad
mirat-o pină acum in creații 
de cu totul altă factură, in co
mediile muzicale ^Noapte de 
carnaval" și „Fata cu chitara".

„Cine-i de vina ?** este o 
creație cinematografică cu pu
ternic caracter demascator, 
impresionantă prin forța cu 
care acuză odioasele rinduieli 
sociale ale țarismului.

VOICHIȚA ARITON

drumarea tehnică 
Aurel Pop, zeci de 
viști printre care 
Sarea Ana, Pop 
Maria, Tălpaș Vasile, Costea Io
nel, Iosif Maria dau zor pentru a 
termina cit mai repede această 
importantă lucrare pe care, cu ani 
în urmă, părinții lor, legați de 
petecul de pămînt, impiedicați de 
individualismul generat de mica 
lor proprietate, nu au putui-o în
făptui.

Es*e ți în aces* tap* acum 
‘or. inăioc sigur că 

bes^gud, poa*e _i. aous ;oi mairș- 
peoe, prin case cea mare a co- 
lecffvei, in casa fiecăruia.

VASILE SAVINESCU 
corespondent voluntar

Doi iscusiți
pomicultori

ți temiștii Eugen Grigore și 
(J Florică Buzatu, de la 

secția pomicolă a 
I.C.A.R. Mărculești, sînt proas
peți absolvenți ai școlii pro
fesionale de pomicultură. Pe 
cele 42 de ha de livadă munca 
lor este folositoare. într-o vi
zită pe care am făcut-o la a- 
ceastă stațiune experimentală 
pomicolă, i-am găsit pe acești 
tineri absorbiți în cercetarea 
rodirii unui hibrid de păr. Am 
profitat de timpul cînd își 
notau intr-un registru obser
vațiile făcute și i-am rugat 
să-mi spună cite ceva despre 
munca pe care o desfășoară 
aici.

— Avem sub cercetare și ob
servare — mi-au spus ei — în
treaga bogăție a secției pomi
cole. Facem cercetări pe dife
rite soiuri de pomi, urmărim 
productivitatea lor în funcție 
de condițiile climaterice, ac
centul punindu-se pe agroteh-

CEASORNICUL
„VICTORIA"

corespunde
exigențelor

dumneavoastră

Cereți la magazinele de 
stat și 
treaga 
bricate
KIA“ din Arad.

cooperatiste din în- 
țară ceasornice fa

de I.I.S. „VICTO-

Priviți. Aicinica lucrărilor.
se află plantația de meri (cre- 
țești, domnești, parmen-aurii 
etc). Alături sînt livezile de 
peri, cireși, vișini și pruni cu 
numeroase varietăți. Unii 
pomi se află pe rod, iar alții 
sînt sub observație, urmînd 
ca în urma productivității pe 
care o dau să fie altoiți cu 
soiuri mai valoroase. 7 ha din 
livadă sînt ocupate de mig
dali, unii din ei hibrizi. Sec
ția pomicolă mâi cuprinde nu
meroase pepiniere și sectoare 
cu hibrizi, care, de asemenea, 
se află în atenția noastră.

Tot în livadă se află hibrizi 
de diferiți pomi care vor fi 
folosiți pentru vînzarea pe 
piață. în vederea realizării a 
20 tone fructe, cit ne-am pro
pus să obținem anul acesta de 
pe livadă, am executat și con
trolat o serie de lucrări me
nite să asigure îndeplinirea 
planului propus. Astfel, s-a 
trecut cu discul rotativ prin
tre pomi la distanța de 1 me
tru, s-au văruit toți pomii, 
s-au tăiat și aranjat coroanele 
acestora, s-a folosit materialul 
fumigen contra brumelor și 
dăunătorilor.

De la tovarășul inginer Gh. 
Mitrica am aflat mai multe 
despre activitatea celor doi 
utemiști. Ei discută eu aprin
dere in ședințe despre orga
nizarea mai bună a muncii, 
fac propyneri de aplicare a 
unor metode noi de muncă, 
critică deficiențele ivite. Eu
gen Grigore și Florică Buzatu 
sînt fruntași în muncă și se 
bucură de toata încrederea 
din partea colectivului stațiu
nii I.C.A.R. Mărculești.

MIRCEA ȘTIRBU 
profesor

Semerîe
CZ. pentru

bărbați pernei și copii 
Produse ale fabricii

.Confecții
Brăila"

E LEGANTE Ș7 
DE CALITATE

bakan.ee


HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 
privind dezvoltarea și îmbunătățirea imățâmintului agricol

(Urmare din pag. l-a)

tesc. In producția vegetală, elevii vor efectua direct lucrările 
agricole, înlocuind pe muncitori, iar în zootehnie vor îngriji 
în tot timpul anului, prin rotație, un anumit număr de 
animale.

Ultimul an de școală va fi destinat exclusiv practicii in 
producție în unitățile productive fruntașe, care pot asigura o 
temeinică pregătire de specialitate. In această perioadă, elevii 
își vor însuși problemele de organizare și conducere a mun
cilor agricole. După efectuarea anului de practică ei vor da 
examenul de absolvire a școlii și vor primi diploma de teh
nician.

23. In perioada studiilor, elevii școlilor tehnice agricole v;r 
primi burse constînd din întreținerea completă in școală.

Parte din elevi vor primi burse de stat. După absolvirea 
școlii, ei vor fi repartizați pentru muncă în unități agricole de 

cstat.
Gospodăriile agricole colective vor trimite in aceste scsli 

bursieri 
lucreze

proprii, urmînd ca după absolvirea școlii aceșria 
în gospodăria colectivă respectivă.

VI. Pregătirea 
hidrotehnicienilor agricoli
1970 se prevede să existe cîte un hidrotehr.ii

fi

32. Me

C£

îngrijirea plantațiilor de văi și pomi, folosi- 
a mașinilor agricole in culturile de legume 

și pomi, vinificația, prelucrarea, păstrarea 
□duselor horticole.
rinar este specialistul pentru alimentația, în- 
eproducția și valorificarea rațională a anima- 
leeum și pentru prevenirea, combaterea și 
animale. El trebuie să cunoască anatomia și 

or. rasele de animale, metodele de creștere', 
sâmințări artificiale și selecție, organizarea 
iucție în zootehnie și mecanizarea lor, teh- 
de origine animală, precum și patologia bo- 

joese, parazitare, mijloacele de prevenire și 
or. economia și organizarea întreprinderilor

meca

sâ

la24. In
500 ha de teren amenajat pentru întreținerea lucrărilor hidro
tehnice din G.A.S.-uri, cîte unul la fiecare din ce 
G.A.C.-uri situate în lunca Dunării, care dispun de suprafe;e 
mari cu amenajări hidrotehnice, iar pentru exploatarea sis
temelor de irigații cîte unul la. 2.000 ha de terer. amenajate.

Ca urmare, vor fi școlarizați anual 190 de hidrotehnicieni 
agricoli.

25. Pregătirea hidrotehnicienilor agricoli se va face in școli 
tehnice cu durata de 2 ani, subordonate Comitetului de stat 
al Apelor.

In aceste școli vor fi primiți, pe bază de examen, absolvenți 
ai școlilor medii de cultură generală cu diplomă de maturi
tate. In cazul cînd nu se completează numărul de elevi pla
nificat, vor putea fi primiți și absolvenți care nu au promovat 
examenul de maturitate. La note egale vor avea prioritate 
elevii proveniți din mediul sătesc.

26. Conținutul învățămîntului va asigura elevilor pregătirea 
necesară pentru a-și putea îndeplini cu succes sarcinile ce le 
revin în producție. Hidrotehnicianul agricol va ajuta pe ingi
nerul hidrotehnic la întocmirea studiilor și proiectelor, la 
construirea, întreținerea și exploatarea lucrărilor hidrotehnice 
din agricultură (irigații, desecări, îndiguiri, construcții pentru 
combaterea eroziunii solului). El trebuie să aibă cunoștințe de 
hidrometrie și hidrologie, pedologie și topografie, sâ cunoască 
organizarea executării și a exploatării lucrărilor hidrotehnice.

27. Practica în producție a elevilor va fi organizată in uni
tățile agricole de stat, pe șantierele de construcții hidroteh
nice sau în unitățile ce vor gospodări sistemele hidrotehnice 
din agricultură, unde vor ii încadrați în muncă și vor executa 
lucrările corespunzătoare specialității lor sub supravegherea 
inginerilor.

VII. Pregătirea cadrelor 
cu studii superioare

28. In vederea asigurării cadrelor cu pregătire superioară 
pentru gospodăriile agricole de stat stațiunile de mașini si 
tractoare, gospodăriile agricole colective, pentru proiectarea, 
construirea și exploatarea sistemelor de hidroameliorații, pre
cum și pentru organele de conducere a agriculturii, stațiuni
le experimentale, instituțiile de cercetare științifică, învăță- 
mîntul agricol și alte organe care au nevoie de astfel de spe
cialiști, vor fi școlarizați anual 920 de studenți în specialita
tea agronomie, 410 studenți în specialitatea horticultură și 
780 de studenți în specialitatea medicină veterinară. Pentru 
ceilalți specialiști, a căror pregătire1 -âe face în facultăți ce 
deservesc și alte sectoare ale economiei naționale, planul de 
școlarizare, care va fi stabilit ulterior, va include și pe cei 
necesari agriculturii.

— Ca urmare, gospodăriile agricole de stat vor fi încadrate în 
1970 cu cîte un inginer agronom la 1. 500 ha de teren arabil, 
precum și cu ingineri agronomi în funcția de director și de 
inginer șef pentru producție, cu cîte un inginer horticultor la 
200—300 ha de vie, sau 400—500 ha de livadă sau 200 ha de 
grădină de legume, cu un medic veterinar la 1.000 de vaci. 
1—3 medici veterinari la 5.000—15.000 de porci. 4 medici ve
terinari la fiecare combinat avicol, un medic veterinar la 
50.000 de păsări matcă, precum și cu un inginer mecanic la 
50 de tractoare fizice.

— 50 la sută din gospodăriile colective vor fi încadrate cu cite un 
inginer agronom-președinte, cu cite un inginer agrc.-.cm la 1_>1< 
ha teren arabil; 500 de G.A.C. specializate în producția de 
legume, fructe, struguri, vor fi încadrate cu cite un inginer 
horticultor-președinte, cîte un inginer va fi încadra: la Ce-rare 
din cele 1.000 de G.A.C. care vor avea peste 500 ha de vie sau 
1.000 ha de livadă și cîte un medic veterinar la 1.900 1.100 uni
tăți vită mare.

Stațiunile de mașini și tractoare vor fi încadrate cu un ingi
ner mecanic-director, cu cîte un inginer mecanic la fiecare 100 
de tractoare în exploatare și cu un inginer mecanic pentr- 
reparații.

29. Cadrele cu studii superioare necesare agriculturii vor fi 
pregătite în institutele de învățămînt superior astfel :

La Institutele de învățămînt superior agricol
— ingineri agronomi
— ingineri horticultori
— medici veterinari
La institutele politehnice și de construcții
— ingineri mecanici agricoli
— ingineri hidrotehnici
Durata studiilor la toate aceste specialități va fi de 5 ani.
30. Inginerul agronom este specialistul de profil larg pentru 

agricultură, care trebuie să cunoască agrotehnica (inclusiv in 
condiții de irigare), lucrările de îngrijire a plantelor de cimp. 
legumelor, pomilor, viței de vie, precum și tehnica creșterii ani
malelor. El trebuie să aibă cunoștințe privind însușirile biolo
gice ale plantelor agricoie și ale animalelor domestice, metodele 
de cultivare, creștere și ameliorare a acestora, lucrările de în
grijire a culturilor și de combatere a dăunătorilor, solul și teh
nica lucrării lui, metodele și mijloacele de menținere și sporire 
a fertilității solului, alimentația și îngrijirea animalelor, folosi - 
rea tractoarelor și a mașinilor agricole, economia și organiza
rea întreprinderilor agricole socialiste.

31. Inginerul horticultor este un inginer agronom specializat 
în legumicultura, pomicultură și viticultură. El trebuie să aibă 
cunoștințe mai temeinice privind însușirile biologice ale plan
telor horticole, ameliorarea lor. lucrările de îngrijire a culturi..? 
legumicole, amenajarea terenurilor pentru plantațiile de vii și 
pomi, tehnica producerii materialului săditor și a culturilor for-

Aspect am - mp. □esMU.'ă' :>a elor campionatelor de atletism pe Centrul universitar București. ■■■ — ■ ——

Președintele 
Marii Adunări 

Naționale a R. P. R., 
Ștefan Voitec, a primit 

pe ql doilea 
președinte al 

Consiliului Național 
din Austria

F'ÎÎJ'n Finalele campionatelor 
de atletism

este specialistul în exploatarea, 
erelor, mașinilor și instalațiilor 

te in agricuiutrâ. Ei trebuie sâ cunoască toate tipurile de 
ii agricole și tractoare, tehnologia exploatării, întreținerii 
parării acestora, precum și a instalațiilor de mecanizare 
ctrificare din agricultură, organizarea lucrărilor de repara- 
irente și capitale. El răspunde de întreaga muncă privind 
;inerea și buna funcționare in exploatare a utilajelor și 

‘“iltiiriL precum și de efectuarea la 
larațiilor acestora.
elinică agricolă este specialistul în 
~erea și exploatarea lucrărilor de 

nstrucții pentru combaterea ero- 
apâ in agricultură. El trebuie să 

□ecologie. hidrologie, geotehnică, energe- 
re. de organizare și conducere a execu- 

îtf.utele agronomice se va organiza astfel 
ca în producție a studenților să se des- 
calencarul muncilor agricole, studenții 
lucrări in locul muncitorilor. Practica 

ițile agricole de producție și stațiuni ex- 
1 dezvoltate, care să satisfacă toate ce-

timp și în bun*
34. Inginerul 

proiectarea, ex

ca ia 
fășoai

pe 
ru

r;

hid'

... Agriculturii și Ministerul Invățămînitului 
tăblii de comun acord cu unitățile de produc- 
5 organizată practica studenților, și măsurile 
te in fiecare unitate pentru asigurarea condi- 
rare a activității practice.

VIII. Pregătirea cadrelor economice 
pentru agricultură

Cu

36. Pentru rezolvarea cu competență a problemelor privind 
= economică a activității de producție, precum și pentru 

ținerea evidenței contabile în gospodăriile agricole de stat, sta
țiunile de mașini și tractoare, gospodăriile agricole colective .și 
la sistemele hidrotehnice, gospodăriile agricole de stat vor fi în
cadrate cu cite un economist cu studii superioare, 4 contabili 
eu studii medii la serviciul de contabilitate și cîte 1 contabil la 
fiecare secție teritorială. Gospodăriile agricole colective vor fi 
încadrate cu cîte 15 contabili in medie la fiecare, iar celelalte 
posturi necesare vor fi deținute de colectiviști cu experiență, 
absolvenți ai unor cursuri scurte de calificare (socotitori). Sta
țiunile de mașini și tractoare vor fi încadrate cu cîte 1 econo- 
mist și 3 contabili, iar sistemele hidrotehnice cu cîte 1 econo
mist și 2 contabilă

37. Contabilii agricoli vor fi pregătiți prin școli tehnice de 
contabilitate* cu durata de 4 ani. care vor primi absolvenți ai 
școlilor de 7 (3)

38. Contabilul 
tabilitate și să posede suficiente cunoștințe 
economice și agricultură care să-i permită ca, în afară de ține
rea evidenței contabile și de completarea dărilor de seamă sta
tistice, să contribuie la analiza activității economice din unită
țile agricole de producție.

IX. Dispoziții finale
Consiliul Sdperior al Agriculturii împreună cu Ministe

rul învățămîntului și Culturii și Comitetul de Stat al Planifi
cării vor institui o comisie alcătuită din profesori universi
tari, oameni de știință, ingineri și tehnicieni din producție care, 
sub conducerea ministrului învățămîntului și Culturii va re
examina și va îmbunătăți planurile și programele de învăță- 
mint, modul de organizare a pregătirii teoretice și a practicii 
in producție. Propunerile acestei ccmisii vor fi supuse aprobării 
Secretariatului Comitetului Central al P.M.R.

40. Mir. .sterul învățămîntului și Culturii împreună cu Consi
liul Superior a! Agriculturii vor elabora manualele necesare 
pentru școlile profesionale de mecanici agricoli, școlile tehnice 
și fnvițamînfail superior agricoL

41. Consiliul Superior al Agriculturii împreună cu Ministerul 
Irrâțăminuihii și Culturii și Comitetul de Stat al Planificării 
vor anaEza dotarea laboratoarelor și cabinetelor tehnice ale 
șcc’ricr și institutelor de învățămînt agricol și vor stabili ne
cesarul de utilaj și material didactic pentru a asigura treptat 
un nivel corespunzător învățăm in tuhiL

42. Cccsiliui Superior al Agriculturii împreună cu Ministerul 
InviUmintului șx Culturii și Comitetul de Stat al Planificării 
vor eîabara un studiu privind amplasarea in viitor a construe- 
țiilor penuu invățăminfaul agricol, urmărind apropierea acestuia 
de bazele de producție agricolă.

Culturii va colabora cu Con- 
intocmirea planurilor de in- 

igrieulturii va asigura coodi- 
in producție a studenților in

ani din mediul sătesc.
agricol trebuie să cunoască problemele de con- 

de statistică,

int agi

horticultură. viticul- 
ea Ministerului Agri- 
înceta activitatea Ia

sfirsitu
țcotekr profesio:

1961-1962 vor promo va 
>le își vor continua studiile 

din aceeași specialitate 
1961-1962 vor promova 

își vor continua studiile 
sie din aceeași specialitate. 

1961-1962 vor absolvi 
ți în anul HI al școli-

șricoli care pregătesc cadre 
nie. horticultură, viticultură 
rterinari și contabili agricoli, 

I. funcționînd în lichidare cu 
n curs de școlarizare.
ilîzarea unei școlarizări care sa asigure pregâ- 
0 a necesarului de cadre cu pregătire medie și 
»r aloca fondurile necesare sporirii în mod co- 

spa țiului de învățămînt al școlilor și al institute
lor agronomice existente.

Pritn-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

Președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

I

Gheorghe Gheorghiu-Dej Ion Gheorghe Maurer

Peste 100.000 de vizitatori

la expoziția ,,Victoria 

socialismului în agricultură“
Expoziția „Victo

ria socialismului în 
agricultură", des
chisă la începutul 
acestei luni in Ca
pitală, se bucură de 
un deosebit interes 
Zilnic ea este vizi
tată de mii de oa

meni ai muncii din 
marile întreprinderi 
ale Capitalei și din 
țară. O bună parte 
dintre aceștia au 
fost colectiviști din 
regiunea București, 
Ploiești, Argeș, Ba
nat, Galați, Iași

etc., veniți cu tre
nuri speciale sau 
autocare.

Pină duminică la 
prinz s-au înregis
trat peste 100.000 de 
vizitatori.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Luni dimineața in sir. Vasile 

Pîrvan nr. 12 din Capitală, unde 
a locuit artista Maria Filotti, a 
lost dezvelită o placă comemora
tivă. Pe placă se ailă chipul ar
tistei și inscripția: „In această 
casă a locuit artista poporului 
Maria Filotti, 1893—1956, care a 
slujit cu abnegație timp de o ju
mătate de veac teatrul rominesc'^

★
O delegație de ziariști aus

trieci, condusă de dr. Franz 
Stamprecht, redactor șef al 
ziarului „Wiener Zeitung“, a 
sosit în Capitală.

Oaspeții au fost întîmpinați, 
la aeroportul Băneasa, de zia
riști reprezentanți ai Direc
ției presei din Ministerul Afa
cerilor Externe. A fost prezent 
dr. Franz Irbinger, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București.

(Agerpres)

universitar
pe Centrul 
București

llllll

Znifiată în anul 1959, „Cupa 
Păcii", compel if ie care re
unește echipele naționale 

din R. S. Cehoslovacă .̂ R. P^Ro- 
lona, R. D. Gerlrtană șî R. P. 
Romînă, se dispui ănuf acesta 
între 23 și 17 mai în R. P. Po
lonă. Cele trei ediții anterioare, 
ciștigate de „XV”-le romîn, au 
demonstrat de fiecare dată cre
șterea calitativă a rugbiului din 
estul Europei.

In vederea importantei compe
tiții, rugbiștii romini se pr^gâîesc 
cu multă seriozitate dorind sa 
reediteze performanța din anii 
trecuți. După ceie două jocuri de 
sefecțte (18 aprilie și 3 mai), la 
care au participat peste 40 de 
jocărori, lotul national, restrîns la 
23 rugt.șh a susținut două jocuri 
de verii.care, primul în compania 
ech.pei Dnamo (11 mai), iar în 
ai oc tea a primit replica forma
tter Progresul (13 mai). Ultima 
cs^ifun1are și cea mai importantă 
va avea loc miercuri 16 mai cind 
na*ior.aia noastră va fi opusă echi
pei de tineret.

in jocurile de pînă acum s-a 
pus accentul în special pe omo
gen.zarea echipei și pe perfecțio
narea transmiterii balonului pe ii- 
n.a de treisferturi. Punctul forte 
al echipei rămîne și de data a- 
ceasta pachetul de înaintași în 
care rolul cel mai mare îl are 
linia a lll-a. lată de altfel lotul 
pregătit de antrenorii N. Pădu-

Stadionul „Republicii” din 
Capitală a găzduit, Ia sfîrșitul 
săptămînii, o nouă competiție 
sportivă de mare amploare : în
trecerile finale ale campionate
lor de atletism pe Centrul uni
versitar București. Printre spor
tivii 6tudenți se aflau și o serie 
de atleți valoroși din loturile 
republicane de 6eniori și tineret. 
Astfel, pe pistele cu zgură roșie 
ca și la sectoarele de aruncări și' 
sărituri, au evoluat cunoscuții 
atleți : Constantin Grecescu, 
Mircea Ursac, Valeriu Jurcă, 
Elod Kineses, Savin Afanase ca 
și atletele : Ioana Petrescu, Ga
briela Luță, Anca Gurău, Olga 
Borangic etc.

Prezența acestor sportivi ală
turi de cei care practică atle
tismul de scurtă vreme a făcut 
ca întrecerile să se bucure de 
un deosebit interes și să ofere 
dispute interesante. De aseme
nea, a prilej’uit unui număr mare 

—<le tineri studenți să ob'țină o 
serie de rezultate valoroase, 
printre care 6 noi recorduri ale 
campionatelor de atletism pe 
centrul universitar.

Primul record al competiției 
a fost stabilit de tînăra studen
tă Maria Budau (I.C.F.) Ia pro
ba de 80 m garduri, cu timpul 
de 11,8 secunde. Ea a ocupat, de 
altfel, și primul Joc Ia această 
probă. Rezultate valoroase au

//

reanu și B. Cosmănescu : Teofilo- 
vici, Stoica Drobotă ; lordăchescu, 
Căpufan; Mărinache, V. Rusu, 
P(?da; Moraru, Demien, M. Rușu, 
Graur, Al. lonescu; Stănescu, Pilă; 
Chiriac, Mateescu; Irimercu, Wu- 
sek, Popa; Ciobănel, Sava; Penciu. 
De observat introducerea unor 
neri jucători ce s-au afirmat 
ultimul timp : Popa, Stoica 
Pilă.

Conștiinciozitatea cu care 
pregătesc rugbiștii noștri și forma 
bună manifestată pină acum, ne 
îndreptățesc să credem că aspira
țiile lor privind cucerirea trofeu
lui pus in joc sint justificate. De 
fapt „Cupa Păcii'' va fi un se
rios mijloc de verificare a poten
țialului de luptă a| jucătorilor ro- 
mini in vederea intrlnirji din 10 
iunie cu „XV-ie" italian. Acest 
meci contînd ca revanșă, in urma 
înfringerii suferite la Catania în 
1958, pune foarte multe probleme 
echipei noastre, mai ales că for
mația Italiei a demonstrat că se 
găsește lntr-un real progres față 
oe anii irecuți. Meciul pierdut cu 
3-6 în compania Franței este edi
ficator in acest sens.

lată de ce jucătorii noștri nu 
precupețesc nici un efort pentru 
a se prezenta cit mai bine în a- 
cest sezon internațional. Prestigiul 
cucerit în ultimii ani se cere în
tărit.

Pe s curt
S. ION

ti- 
în 
Și

se

repurtat și studenții: VoZeriu 
Jurcă (Universitatea) Ia pro
bele de 200 m : 21,9 secunde și 
săritura în lungime : 7,29 ; Gr. 
Marinescu (I.C.F.) la săritura 
în înălțime î 1,99 m ; Elena Co- 
sac (I.C.F.) la disc : 43,65 ;
Olga Borangic (I.C.F.) Ia sări
tura în lungime : 5,43 m. De 
subliniat că la aceste probe a 
participat un număr mare de 
concurenți. De pildă, la proba 
de 200 m băieți s-au 
50 de concurenți, iar la săritura 
în lungime fete, au participat 
20 de concurente.

Deosebit de disputate au fost 
și întrecerile la probele de 800 
ai, 400 m garduri, 1.500 m, la 
care a participat și maestrul 
sportului C. Grecescu, 3000 m 
obstacole și ștafeta 4 x 400 m 
Băieți. La proba de 800 m lupta 
pentru primul loc s-a dat între 
Iosif Biro (LC.F.), Nicolae Vul- 
pașin (Universitatea) și Vasile 
Jîrjea (Universitatea). Victoria 
a revenit primului concurent, cu 
timpul de l’58”6/10.

Remarcăm din nou frumoasa 
comportare a tinerei Stgueiu 
Rodica, studentă fruntașă la 
Facultatea de matematică (Uni
versitatea), care a concurat la 3 
probe. Ea a cucerit titlul de 
campioană pe centrul universi
tar la proba de 800 m și s-a 
clasat pe locul 2 la proba de 
400 m. Au mai cucerit titluri de 
campioni : Savin A fanase (I.S.E.) 
la săritura cu prăjina : 4,20 m ; 
Mircea Ursac (I.C.F.) la 100 m 
garduri : 15 secunde ; Nicolae 
Vulpașin (Universitatea) la pro
ba de 400 m : 51 secunde ; Anca 
Giirău (I.C.F.) Ia greutate : 13,78 

Stoica (I.C.F.) la suli
ță : 38,03 in.

Iu clasamentul 
echipe, la fete, 
locuri s-au clasat : 
dagogic cu 71 de 
versitatea cu 61 de puucte și In
stitutul de științe economice cu 
52 de puncte, iar la băieți, pri
mele trei locnri au fost ocupate 
de : Universitatea cu 91 de 
puncte, Politehnica cu 84 de 
puncte și Institutul de construc
ții cu 62 de puncte.

întrecut

general pe 
pe primele 3 
Institutul pe- 
puncte, Uni-

Luni la amiază, Ștefan Voi-* 
tec, președintele Marii Adu-* 
nări Naționale a R. P. Rdmî- 
ne, a primit la Palatul Marii 
Adunări Naționale pe al doi* 
lea președinte al Consiliului 
Național din Austria, Frie
drich Hillegeist, care ne vizi
tează țara la invitația Consi* 
liului Central al Sindicatelor.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Ansamblul de stat de dan
suri populare al Uniunii So
vietice, condus de Igor Moi
seev, artist al poporului al 
U.R.S.S., și-a început turneul 
în țara noastră cu un specta
col prezentat duminică seara 
in sala Palatului R. P. Ro
mine.

Artiștii sovietici au oferit 
publicului bucureștean un mă
nunchi de dansuri și suite cu 
veche tradiție, tablouri core
grafice înscrise de curind, în 
repertoriul ansamblului. Spec
tatorii au putut astfel urmări 
dansuri ale diferitelor popoare 
sovietice ca „Dans rus de an
samblu", „Polca peste picior" 
— dans eston, o suită de dan
suri populare moldovenești, 

S dans calmuc, dans uzbec, dan
suri cu temă y inspirate din 
viața de azi a popoarelor so
vietice, precum și tabloul co
regrafic „Viva Cuba“, dedicat 
eroicului popor cuban. Progra
mul spectacolului a mai cu
prins și tablouri satirice ca 
acel intitulat „Înapoi la mai
muță", parodie la adresa ama
torilor de rock-and-roll.

Măiestria bine cunoscută a 
solilor artei coregrafice sovie
tice i-a entuziasmat pe specta
torii romîni, care i-au rășplă* 
tit cu aplauze îndelungate^

• I^EAPOLE. — Călăreții romîni 
au repurtat noi victorii în con
cursul hipic internațional de ia 
Neapole. V. Pinciu a cîștigat pe 
calul Clasic proba de obstacole 
dotată cu premiul „Banco di Na
poli'". Gh. Langa, pe calul Rap
sod, s-a clasat pe locul 3. în cea 
mat importantă probă a concursu
lui, desiășurată după formula 
„Cupa Națiunilor"', echipa R. P. 
Romine (Bărbuceanu, Costea, Lan
ga) a ocupat primul loc cu zero 
penalizări.
• TBILISI. — Turneul interna

țional de tenis de la Tbilisi, la 
care au luat parte cei mai buni 
juniori și junioare din R. S. Ce
hoslovacă, R. P. Polonă, R. P. Ro- 
mină și U.R.S.S., a luat sfîrșit. 
Proba de simplu masculin a fost 
ciștigată de tenismanul sovietic 
Alexandr Metreveli, care l-a în
trecut în finală cu 6-0 ; 6-3; 1-6; 
6-0 pe cehoslovacul Ștefan Kou- 
delka. Reprezentantul nostru Gh. 
Boaghe s-a clasat pe locul trei

A apărui nr. 211962 al „Analelor Institutului 
de istorie a partidului de pe lingă C. C, 

al P. M. R.“, cu următorul cuprins:

al probei, învingîndu-1 cu 3-6; 6-3; 
6-3 pe V. Petrov (U.R.S.S.). Gh. 
Popovici a ocupat locul 6. Proba 
de simplu feminin a fost dominată 
de sportiva sovietică Galina Bak- 
șeeva. Ea a cucerit primul loc, 
invingînd in finală pe compatriota 
sa Maria Kull cu 6-4; 6-2. Galma 
Bakșeeva împreună cu Maria Kull 
au cîștigat și proba de dublu fete. 
La dublu băie(i a cîștigat perechea 
Metreveli-Lunin. Dublul romîn 
Boaghe-Dron a ocupat locul trei. 
In ultimul meci, jucătorii noștri 
au învins cu 6-2; 2-6; 6-2; 6-4 pe
rechea poloneză Kubat, Mintzberg.

• PR AGA. — Turneul interna
tional de șah de la Marianske 
Lazne a luat siîrșil cu victoria ma
relui maestru sovietic Mark Tai- 
manov care a totalizat 8 puncte 
din 12 posibile. Șahistul romîn 
Th. Ghițescu, pierzînd în ultima 
rundă la Jansa (R. S. Cehoslovacă), 
a ocupat locul 4 cu 7 puncte.

• TBILISI. — Nona Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.), pretendentă la titlul 
mondial de șah, conduce în tur
neul internațional ieminin de la 
Tbilisi cu 4 puncte din tot a ti tea 
posibile. Pe locul doi se află șa- 
hista romînă Alexandra Nicolau cu 
31/* puncte. In runda a 4-a, Nico
lau a cîștigat în 21 de mutări la 
Finta (R. P, Ungară).

(Agerpres)

V. IONESCU

La primul spectacol al ansamblului Moiseev, în Sala Palatului R.P.R,

Foto i AGERPRES

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la adunarea festivă 
a tineretului din Capitală cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări a 
creării Uniunii Tineretului Comu
nist din Rominia. EDITORIAL: 
Patruzeci de ani de luptă a tinere
tului • revoluționar sub steagul 
partidului marxist-leninist. La ru
brica DOCUMENTE, revista pu
blică : ,,Documente privind mișca
rea revoluționară de tineret în pe
rioada creării Uniunii Tineretu
lui Comunist din Rominia".

Rubrica ARTICOLE cuprinde 
materialele : „Activitatea U.T.C. 
pentru realizarea frontului unic 
al tineretului muncitoresc în pe
rioada imediat următoare luptelor 
din ianuarie-februarie 1933". de 
GH. UNC, A. SIMION. „Activita
tea antifascistă a studenților din

Rominia desfășurată sub îndru
marea partidului comunist, în anii 
1933—1937", de C. MOCANU. 
„Participarea tineretului patriotic, 
in frunte cu uteciștii, la lupta 
pentru înfăptuirea insurecției ar
mate și sprijinirea războiului an
tihitlerist", de V. BIRZA, C. BĂR- 
BULESCU. „50 de ani de glorioasă 
luptă comunistă. Unele date pri
vind răspind:rea ziarului „Pravda" 
în Rominia și reflectarea, mișcăr i 
revoluționare din țara noastră în 
paginile sale", de N. COPOIU.

în acest număr se publică re
cenzia vol. II din „Istoria Romî- 
niei", de I. CUPSA și A. DEAC.

Revista mai cuprinde și alte re
cenzii, precum și rubricile ÎNTRE
BĂRI ȘI RĂSPUNSURI și NOTE 
BIBLIOGRAFICE.

„CURSA PĂCII'
Desfășurată contra crono

metru pe echipe, cea de-a 
11-a etapă a „Cursei Păcii“ 
a fost ciștigată de selecționata 
U.R.S.S. care a parcurs dis
tanța de 100 km între orașele 
Opole și Wroclaw, în 2h59’50”. 
Pe locul doi s-a clasat echipa 
R. P. Polone — 3h04 09”, ur
mată de R. D. Germană — 
3h06’46”, R.P. Ungară 3h 10’30”; 
R.P. Romînă — 3hl3’55” ; ‘O- 
landa — 3hl8'59”; R. S. Ceho
slovacă 3hl9’15” etc.

Tn clasamentul general pe 
echipe continuă să conducă 
U.R.S.S. Selecționata R.P. Ro- 
mîne a trecut de pe locul 6 pe 
locul 5, înaintea echipei Bel
giei, (Agerpres)

Intîlnire cu Igor Moiseev
Membri ai Ansamblului de 

Stat de dansuri populare ai Uni
unii Sovietice în frunte cu ar
tistul poporului al U.R.S.S., Igor 
Moiseev, s-au întîinit luni la 
amiază cu ziariști și conducători 
ai ansamblurilor de cîntece și 
dansuri din Capitală. Au fost de 
față reprezentanți ai Ministeru
lui învățămîntului și Culturii, 
Oficiului de spectacole și turnee 
artistice, precum și reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Igor Moiseev a vorbit despre

munca creatoare a ansamblului 
subliniind că la baza ei stă legă
tura strînsă cu viața.

Conducătorul ansamblului so
vietic a răspuns apoi la întrebă
rile ziariștilor referitoare la pre
gătirea tinerilor artiști, colabo
rarea cu muzicienii, proiectele 
de viitor ale ansamblului.

El și-a exprimat bucuria pem 
tru reîntîlnirea cu publicul rov 
mînesc și a mulțumit pentr* 
primirea călduroasă făcută artist 
tilor sovietici.

(Agerpres)



HOTAR»
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIKIIigilllllBBIIliaBSMIIIIII

Conferința pentru dezarmare
de la Geneva

GENEVA’ T4 (Agerpres). — 
La 36-a ședință a Comitetu
lui celor 18 state pentru de
zarmare, care a avut loc la 
14 mai sub președinția dele
gatului Canadei, a continuat 
discutarea problemelor legate, 
în linii mari, de măsurile din 
prima etapă de dezarmare. 
Au făcut declarații repre
zentanții Italiei, S.U.A., In
diei și Uniunii Sovietice.

Delegatul Italiei, a pus 
delegației sovietice o serie de 
întrebări, al căror sens s-a 
rezumat la o încercare de a 
pune la îndoială măsurile din 
prima etapă de dezarmare, 
prevăzute în proiectul sovie
tic de tratat.

Declarația reprezentantului 
S.U.A. a fost consacrată exa
minării, după cum s-a expri
mat el, măsurilor în domeniul 
dezarmării în Cosmos, cu
prinse în cele două proiecte 
de documente supuse exami
nării comitetului.

Reprezentantul Indiei, refe
rindu-se la declarația delega
tului S.U.A., A. Dean, a

subliniat printre altele că ce
rerea acestuia din urmă ca 
să fie menținută „structura 
militară existentă" nu de
curge cîtuși de puțin din 
principiile de dezarmare asu
pra cărora s-a căzut de a- 
cord. Delegația mea, a spus 
în această ordine de idei re
prezentantul Indiei, nu poa
te fi de acord cu punctul de 
vedere că și la sfîrșitul pro
cesului de dezarmare trebuie 
să fie menținută structura 
existentă a forțelor armate, 
cu alte cuvinte și arma nu
cleară trebuie să rămină in 
arsenal.

în încheierea ședinței a 
luat cuvîntul reprezentantul 
U.R.S.S. V. “ '

în cadrul 
preliminare 
întrebările 
Suediei, in 
tură cu termenele de reali
zare a dezarmării și despre 
așa-numita inspecție pe zone, 
preconizată de S.UA.

Ne surprinde, a subliniat

A. Zorin.
unei declarații 

el a răspuns la 
reprezentantului 

special in legă-

Hotăîiri ale Organului executiv 
provizoriu din Algeria

V. A‘. Zorin, poziția puterilor 
occidentale, în primal rind 
poziția Statelor Unite și a 
Angliei, ai căror reprezen
tanți în Comitet dezvoltă cu 
insistență ideea că nu tre
buie urgentată dezarmarea și 
afirmă că ar fi cu neputin
ță să se înfăptuiască dezar
marea în termenele propuse 
de Uniunea Sovietică.

Reprezentantul U.R-S.S. s-a 
declarat pe deplin de acord 
cu observația delegatului 
Suediei, care a spus că in
specția pe zone, propusă de 
Statele Unite, poate fi folosi
tă in detrimentul securității 
statelor.

Un loc 
dința din 
discutării 
lor activității viitoare a Co
mitetului celor 18 și, in spe
cial. ținerii de noi ședințe 
neoficiale. După o discuție a- 
nimată s-a hotărît ca urmă
toarea ședință neoficială a 
Comitetului în componență 
restrînsă să se țină joi 17 mai 
și să fie consacrată. în finii 
mari, discutării problemelor 
litigioase legate de 
etapă a deza; mării

Urmă toarse ședință plenara 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare a foc fixa
tă pentru ziua de lâ mai

considerabil în șe-
14 mai a revenit 
problemei planuri-

pnm.

Vizita delegație!
de partid

și guvernamentale
sovietice

U
la reședința

luat apoi cuvîntul N 
Hrușciov, care a rostit o 
vin ta re de salut

Pe întregul parcurs de 
aerodrom pinâ
delegatei sovietice, solii 
porului sovietic au fost salu
tați ca căldură de oamenii 
muncii din Capitala Bulgariei

PARIS 13 (Agerpres). — 
Datorită situației încordate 
care domnește în numeroase 
orașe algeriene ca urmare a 
activității criminale a bandi
ților din O.A.S., Organul exe
cutiv provizoriu â luat o serie 
de hotărîri importante pentru 
reprimarea O.A.S.-ului. Pentru 
menținerea ordinei în orașul 
Alger „forțele locale* de poli
ție vor fi sporite pînă la 
15.000 de persoane. în Oran 
vor fi trimise încă 15 batalioa-

ne de pușcași algerieni. S-a 
hotărît. de asemenea, forma
rea unor noi unități de poliție-

Se prevede că la nevoie vor 
fi complet izolate cartierele 
locuite de europeni și vor fi 
constituite in cartierele locuite 
de algerieni grupuri de auto
apărare.

Organul executiv provizoriu 
a hotărît, de asemenea, ca re
ferendumul în problema auto
determinării Algeriei să aibă 
loc la 1 iulie.

Vizita lui I. A. Gagarin 
în Austria

mai a avut loc o primire la Aca- 
der-.a de Științe a Austriei. I. A. 
Gașarin a fost sakiiat cu câidurâ 

c esec ->-e e A caca—• e oe S’ - 
mfe prof. Doctor R chard Ma^s*e*.

Tot la 14 mai a avut loc «Rtîl- 
nirea lui k A. Gagarin cu mem
brii 3 rouiuî Politic a GG a 
Partidu'uî Comunist dn Austria.

Noi trupe americane
la granița Laosului

YORK 14 (Agerpres). 
U.P.I. anunță că pri-

Aceste clădiri minunate, destinate locuințelor, au fost construite în 
sovhozul „Zarea comunismului'' din apropierea Moscovei. Pri

mele blocuri au și fost date în folosință.

& ninn-T’'* * i
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A fost construită a treia parte
a canalului Kara-Kum

AȘHABAD 13 (Agerpres). — 
Corespondentul din Așhabad 
al ziarului „Pravda“ anunță 
câ constructorii canalului Ka
ra-Kum au repurtat o însem
nată victorie in muncă. Răs- 
punrind la felicitarea C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliului de Mi 
nișiri al U.R.S.S. cu prilejul 
executării celei 
părți a canalului, ei și-au luat 
angajamentul să 
in 8 luni cea de-a treia parte 
a canalului, lungă de 260 de 
km și în luna mai să aducă 
apele Amu Dariei la Așhabad. 
Ei au îndeplinit acest angaja
ment.

de-a doua

contruiască

în zena celei de-a treia părți 
a canalului au fost deja valo
rificate pentru semănăturile 
de bumbac, porumb și alte 
culturi zeci de mii de hectare 
de pămînt, au fost create 6 
sovhozuri noi. Pînă la sfîrșitul 
septenalului vor fi valorifica
te 160.000 de hectare de pă- 
mînturi dintre cele mai ferti
le. Canalul va alimenta, de 
asemenea, cu apă milioane de 
hectare de pășuni, creînd con
dițiile pentru dezvoltarea în 
aceste regiuni a oilor de Ka
rakul.

Conferința tinerilor metalurgiști 
vest-germani

BzRLI.V . 13 (Agerpres). — 
. ASS transmite : La Stuttgart 
irLFdG.) și-a încheiat lucrările 
conferința tineretului din Sin- 
dicaznl muncitorilor metalur- 
gtșr.. cel mai mare sindicat 
rest-german. Participanții la 
conferință. reprezentind 300.000 

.de tineri muncitori din indus- 
Jrjțn metalurgică și de prelu
crare « metalelor din R. F. 
Ge^nanâ. s-au pronunțat în 
unanimitate împotriva înarmă
rii ezomuce a Germaniei occi- 
denzale ț-. a legislației excep-

NEW
Agenția 
mele unități ale flotei a *7-a 
americane au ocupat poziții în 
apropierea coastelor laoțiene. 
Cîteva mii de soldați din ca
drul infanteriei marine înso
țesc unitățile navale și sînt 
gata să debarce în Laos. Zia
rul „Washington Star" citează 
surse informate care au afir
mat că „președintele Kennedy 
a hotărît că trebuie apărată 
cu toate mijloacele militare, 
inclusiv folosirea trupelor 
americane, o linie de-a lungul 
fluviului Mekong din Laos". 
Fluviul Mekong traversează 
Laosul de la nord spre sud 
și alcătuiește pe o întinsă por
țiune frontiera dintre Laos și 
Tailanda.

Agențiile anunță iminența 
debarcării în Tailanda a unor 
trupe americane cu un efectiv 
de 2.000 de oameni. Potrivit 
agenției Associated Press, în 
Tailanda se află deja 2.000 de 
militari americani. Generalul 
Harkins, comandantul trupelor 
americane din Vietnamul de 
sud, a plecat de urgență la 
Bangkok pentru a discuta cu 
autoritățile tailandeze noi mă
suri militare legate de situa
ția din Laos. Agenția Associa
ted Press relevă că se așteap-

ta ca Harkins să discute la 
Bangkok coordonarea acțiuni
lor militare în Asia de sud- 
est a tuturor membrilor 
S.E.A.T.O.

La Bangkok s-a anunțat în 
mod oficial că au fost trimise 
noi trupe tailandeze la fron
tiera acestei țări cu Laosul.

Comentînd ordinul președin
telui Kennedy privitor la dis
locarea de trupe americane 
la^ frontierele laoțiene, ziarul 
„New York Times" recunoaș
te că „aceste exerciții mili
tare sînt legate de consecințe 
care nu pot fi prevăzute a- 
cum". Ziarul subliniază că 
opinia publică din Statele 
Unite nu înțelege măsurile 
luate de Kennedy.

HANOI 14 (Agerpres). — 
După cum transmite Agenția 
Vietnameză de Informații, 
Consiliul militar național al 
Laosului a dat publicității o 
declarație în care condamnă 
cu asprime încălcarea acordu
lui cu privire la încetarea fo
cului de către partea adversă. 
S.U.A. au trimis în Laos un 
mare număr de ofițeri ameri
cani, soldați tailandezi, filipi- 
nezi și sud-vietnamezi, rămă
șițe ale trupelor ciankaișiste, 
precum și o mare cantitate de 
material de război.

ționale antidemocratice pe care 
o pregătește guvernul de la 
Bonn. Numeroși delegați care 
au luat cuvîntul au condam
nat prelungirea termenului 
serviciului militar și s-au pro
nunțat împotriva limitării 
drepturilor politice ale tinere
tului.

Otto Brenner, președintele 
Sindicatului muncitorilor me- 
talurgiști din R. F. Germană, 
luînd cuvîntul Ier conferință, a 
condamnat cu hotărîre inten
ția liderilor de dreapta ai U- 
niunii sindicatelor vest-germa- 
ne de a limita drepturile unor 
sindicate prin modificarea sta
tutului.

Atentat la «iața

HAVANA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : Zilele ace
stea în provincia Matanzas a 
avut loc o plenară a Comite
tului provincial al Organiza
țiilor Revoluționare Integrate 
din Cuba (O.R.I.), la care a fost 
examinată situația din acea
stă organizație provincială. 
Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Fidel Castro, prim- 
ministru al Cubei și prim-se
cretar al Conducerii Naționale 
a O.R.I. Presa cubană a pu
blicat această cuvîntare.

Fidel Castro a declarat, 
printre altele, că după o dis
cuție amplă și amănunțită, 
Conducerea Națională a O.R.I. 
a ajuns la concluzia că este 
necesar ca poporul să fie in
format asupra situației create 
în Organizațiile Revoluționare 
Integrate. Noi am săvîrșit 
multe greșeli, a spus el. Dar 
nu se poate spune că ele au 
exercitat o influență nefastă 
asupra revoluției. în pofida 
lor, cauza revoluției a progre
sat cu succes și continuă să 
progreseze. Castro a subliniat 
că greșelile au fost folosite de 
elementele contrarevoluționa
re pentru a submina încrede
rea poporului în conducătorii 
revoluției.

în cuvîntarea sa, Fidel 
Castro a criticat din nou me
todele nejuste de conducere 
folosite de Anibal Escalante, 
fost secretar pentru proble
mele organizatorice al O.R.I., 
care introducea sectarismul, 

pdtra care a fose de- 
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CorKfcjrerva Napctxalâ a 
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va abate de la drumul său. 
Trebuie să fim ferm convinși, 
a subliniat el, că peste un an 
vom fi mai puternici și mult 
mai buni decît astăzi. Este o 
fericire pentru noi, pentru toți 
revoluționarii, că greșelile sînt 
înlăturate la timp, și vom 
păși pe calea marxist-leni- 
stă justă a conducerii colecti
ve și a legăturilor strînse cu 
masele.

Partidul Unic al Revoluției 
Socialiste, în curs de înteme
iere, a spus Fidel Castro tre
buie să devină o pildă pentru 
toate popoarele Americii La
tine.

I, Kasian 
despre zborul 

ființelor vii spre Lună

I

președintelui

Sukarno

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: „Se poate 
presupune că primul pasager 
al unei nave cosmice care va 
pleca spre Lună va fi un di
ne" — a declarat unui cores
pondent al revistei „Ogoniok" 
Ivan Kasian, colaborator știin
țific al institutului, care se o- 
cupă de ridicarea ființelor vii 
la mari înălțimi și unde sînt 
instruiți viitorii cosmonauți.

Kasian a subliniat că expe
riențele făcute pe animale au 
permis elaborarea unui sistem 
sigur de întoarcere fără peri
col < iwu covumau: pe Pi- 
minz, nrîewi are constă. prin
tre altele, in cazapultarea cu 
ajutorul unei parașute din ca
bina navei, așa cum s-a pro
cedat cu Gherman Titov. El a 
mai comunicat că zborurile lui 
Gagarin și Titov au confirmat 
justețea sistemului de selecțio
nare și pregătire a oamenilor 
pentru zboruri cosmice, folosit 
în Uniunea Sovietică.

Arestarea criminalului
de război nazist R. Verbelen

PE SCURT f

Intensificarea cursei înarmărilor în 
S.U.A. nemulțumește profund pe 
americanii simpli. De curînd la 
New YORK a avut loc o puternica 
demonstrație a partizanilor păcii. 
Demonstranții s-au pronunțat pen
tru dezarmare, pentru pace con- 
damnînd politica cercurilor milita

riste din S.U.A.

PE SCURT

Pentru un larg front antiîrandrist
Declarația Comitetului Executiv al P. C. din Spania

PRAGA. — Răspunzînd in
vitației C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și a guvernului R. S. 
Cehoslovace, la 14 mai a so
sit Ia Praga o delegație de 
partid și guvernamentală a 
R.D.G. - - - — —
bricht, 
al P.S.U.G., președintele 
siliului de Stat al R D.
mane.

Pe aeroport delegația a fost 
întîmpinată de conducători de 
partid, de stat și de fruntași 
ai vieții publice din R. S. 
Cehoslovacă în frunte cu A. 
Novotny, prim-secretar al 

Cehoslovacia 
R. S. Ceho-

mulțumiri pentru înalta apre
ciere acordata creației lor.

condusă de W. 
prim-secretar al

Ul- 
c.c. 
Con- 
Ger-

C.C. al P. C. din 
și președintele 
slovace.

Pe aeroport A.
W. Ulbricht au rostit cuvîn- 
tări.

PRAGA. — în parcul de 
cultură și odihnă „Julius Fu- 
cik“ din Praga s-a deschis cea 
de-a treia expoziție interna
țională de ceramică contempo
rană, organizată sub auspiciile 
Academiei internaționale de 
ceramică.

La standul R.P. Romine se 
remarcă îndeosebi exponatele 
lui Al. Benczedi, Spiru Chin- 
tilă, .Vasile Ciolpan, Pavel Co
diță, Paul Erdos, Mioara Mi- 
nulescu, Olga Porumbaru.

Expoziția va fi deschisă 
pînă la 30 iunie.

pararea revendicărilor lor 
juste.

La 13 mai, 100 de arhitecți 
din Lisabona au dat publici
tății a declarație în care pro
testează împotriva acțiunilor 
poliției salazariste. In spriji
nul mișcării studențești din 
Lisabona și din alte orașe ale 
Portugaliei s-au pronunțat 150 
cunoscuți scriitori, actori și 
artiști plastici portughezi.

Novotny și

MOSCOVA. — La 14 mai în 
sala Sverdlov din Kremlin — 
anunță TASS — au fost re
mise laureaților premiului Le
nin pe 1962 în domeniul lite
raturii și artei diplomele și 
medaliile de onoare.

Cunoscutul poet Nikolai Ti
honov, președintele Comitetu
lui pentru premiile Lenin, a 
felicitat cu căldură pe cei dis
tinși. Luînd cuvîntul în fața 
reprezentanților vieții publice 
din Moscova, întruniți în sala 
Sverdlov, laureații au adus

MOSCOVA. — Volumul to
tal al schimburilor de mărfuri 
dintre U.R.S.S. și Cuba va 
reprezenta anul acesta apro
ximativ 750 de milioane de 
dolari, ceea ce va depăși cu 
aproape 40 la sută volumul 
livrărilor reciproce din cursul 
anului 1961.

apropiere de 
adîncime de 

a avut loc o

BRUXELLES 13 (Agerpres). 
— La, 11 mai, la minele car
bonifere din 
Charleroi, la o 
950 de metri,
surpare în urma căreia opt 
mineri au rămas îngropați. Doi 
dintre aceștia au reușit să fie 
salvați. Lucrările pentru sal
varea celorlalți continuă.

LISABONA 14 (Agerpres).— 
'Cercurile largi ale. opiniei .pu
blice democratice din Portu
galia î$i continuă. acțiunile în 
apărarea . studenților împotri
va cărora au fost dezlănțuite 
represiuni brutale pentru a-i 
sili să renunțe la poziția ho- 
tărită pe care au luat-.o în a-

WASHINGTON. — Comisia 
americană pentru energia a- 
lomică a anunțat că la 14 mai 
Statele Unite au efectuat o 
nouă explozie atomică în at
mosferă în apropierea insulei 
Cristmas din Oceanul Pacific. 
Aceasta este a 11-a explozie 
din seria curentă începută în 
Oceanul Pacific.

PARIS 14 (Agerpres). — Zia
rul’ „L’Humanite“ a publicat o 
declarație a Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist 
din Spania în care se spune 
că Comitetul Executiv a exa
minat hotărîrile adoptate la 8 
mai de Uniunea forțelor de
mocratice din Spania

Comitetul Executiv al Parti
dului Comunist din Spania 
consideră aceste hotărîri drept 
un răspuns pozitiv la chema
rea lansată la 6 mai de secre
tarul general al Partidului Co
munist care propunea coordo
narea tuturor forțelor antifran- 
chiste pentru elaborarea unei 
politici unice menită să re
prezinte o alternativă opusă 
regimului Franco, pentru ex
tinderea și intensificarea luptei 
începute în mod curajos de 
minerii din Asturia, extinsă a- 
poi în numeroase regiuni din 
Spania și sprijinită de stu- 
denți.

Comitetul Executiv al Parti
dului Comunist a hotărît să ia 
măsurile necesare pentru a 
stabili contacte cu grupurile 
care fac parte din Uniunea 
forțelor democratice cu scopul 
de a examina împreună cu 
ele condițiile de luptă ale tu
turor partidelor democratice 
și antifranchiste și a întări 
astfel, și mai mult solidarita
tea cu muncitorii și studenții 
greviști, a organiza unirea tu
turor grupurilor de opoziție în 
vederea schimbării actualului 
regim din Spania.

MADRID 14 (Agerpres).
In Spania oamenii muncii 
continuă lupta pentru satisfa
cerea revendicărilor lor.

Lupta grevistă ia un carac-

ter tot mai înverșunat în re
giunea Bilbao unde numărul 
greviștilor se ridică la 50.000. 
Catalonia este de asemenea 
cuprinsă de grevă, iar cei 
peste 15.000 de greviști din 
Asturia în ciuda măsurilor 
polițienești au declarat că 
sînt hotărîți să continue 
lupta pînă la satisfacerea re
vendicărilor lor.

Se semnalează, de aseme
nea, intrarea în grevă luni 
dimineața a peste 4.000 de 
mineri de la minele de plumb 
din bazinul 
semenea în

continuă greve. cei 45.000 ce 
muncitori, in ciuda promi
siunilor autorităților de a le 
satisface revendicările.

Saragossa. De a- 
provincia Biscaya

MOSCOVA. - la 12 mai 
Comitetul organizațiilor de ti
neret din UJLS5. a dat pu
blicității o declarație în care 
își exprimă solidaritatea fră
țească cu toți tinerii și tinerele 
din Spania 
activă la 
grevistă 
meroase 
din țară.

PARIS 14 (Agerpres). — In 
Legătură cu recenta arestare în 
Austria a fostului general 

Robert Verbelen, cri- 
minai de război. ziarele fran
ceze se ocupă de soarta pe 
care unii cir.tre acești naziști 

avat-o după război, 
bodamnat la moarte în 
nuiuf jp de către un tri
al belgian^ pentru crimele 
irșite pe teritoriul acestei 

Van in timpul ocupației fasci
ste. Verbelen, care între timp 

“ ase naționalitatea au
ră. trăia liniștit în Austria 
gent al serviciilor ame

ricane de spionaj.
Arestarea acestui criminal, 

scrie ziarul „L’Humanite", a 
fost anunțată in mod discret 
de serviciile de securitate gu
vernamentale. Activitatea sa 
de spionaj în slujba servicii
lor secrete americane l-a pus, 
timp de 17 ani de la termina-

Cc

stri

rea războiului, la adăpost de 
ispășirea crimelor sale.

în prezent, Verbelen se află 
sub stare de arest la Viena, 
în așteptarea verdictului de 
extrădare la cererea Belgiei.

Referindu-se la activitatea 
de spionaj desfășurată de Ver
belen, ziarul „L’Humanite" 
scrie că „aceasta nu este pri
ma dată cînd se descoperă că 
serviciile marilor criminali de 
război naziști sînt puse în 
slujba spionajului american14. 
Astfel, continuă ziarul, în 
timpul procesului Eichmann a 
fost pronunțat numele dr-ului 
Wilhelm Hottl, prieten apro- 
-piat al lui Eichmann și fost 
adjunct al lui Kaltenbrunner 
la conducerea Gestapoului. El 
se ocupa în principal de spio
naj. Serviciile americane de 
spionaj l-au folosit pe Hottl, 
imediat după război, ca mem
bru al faimoasei rețele d,e 
spionaj vest-german Gehlen'j

care iau parte 
puternica mișcare 

care a cuprins nu- 
regiuni industriale

Fraudele milionarului american
B. Sol Estes

Harta politică a Spaniei
Desen 'de:-M. ABRAMOV-
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WASHINGTON 14 (Ager
pres). — Pe zi ce trece ia am
ploare scandalul public prile
juit de descoperirea fraude
lor săvîrșite de milionarul a- 
merican Billie Sol Estes, prin 
mituirea unor oficialități gu
vernamentale. Potrivit relată
rilor agenției U.P.I.,' Departa^ 
mentul Agriculturii al S.U.A. 
a anunțat că președintele Ca
merei de Comerț pentru Agri
cultură a S.U.A., Carl Miller, a 
fost transferat intr-un alt post 
după ce s-a dezvăluit că a a- 
probat acordarea unui împru
mut guvernamental miliona
rului din statul Texas, pentru 
care s-a perceput, în mod ile
gal, o dobîndă extrem de re
dusă. Carl Miller ’este a doua 
persoană oficială de la Was
hington, după ministrul ad
junct ai Muncii, Jerry Holle- 
mann, despre care s-a anunțat 
oficial că sînt implicate în 
„Afacerea Estes". După cum 
se știe, Hollemănn a demisio
nat din postul lui după ce a 
recunoscut că a primti „da-

ruri" în bani-din partea Iul 
Estes.

Agenția U.P.I. anunță tot
odată că președintele Comite
tului de investigații al Senatu
lui S.U.A., John L. McClellan, 
a cerut efectuarea unei „an
chete pe scară largă" și a 
creat două comitete de anche
tă pentru a cerceta „faptele 
ce au fost descoperite", în le
gătură cu fraudele milionaru
lui Estes. Intr-o declarație 
dată publicității la Washing
ton, McClellan a arătat că 

r cercetările de pînă acum pun 
în cauză funcționari superiori 
atît din ministerul Muncii 
cit și din Ministerul Agricul
turii. Potrivit agenției, s-a 
de'zvăluit printfe altele, că 
Estes și asociații , lui au bene
ficiat, în mod fraudulos, de 
„Programul Bracerot( al De
partamentului Muncii, prin 
care muncitori agricoli mexi
cani erau aduși în S.U.A. pen
tru a lucra la plantațiile de 
bumbac și in alte ramuri ale 
agriculturii-

S.UA

