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Hotăriri ale Consiliului de Miniștri

pentru sporirea cointeresării producătorilor

în creșterea și îngrășarea animalelor

Extinderea metodelor 
tehnologice moderne

și cu privire la desfacerea cărnii

Unitățile agricole socialiste 
acordă o deosebită atenție a- 
provizlonării permanente a 
piețelor orașelor și centrelor 
muncitorești cu iegume ș: 
fructe proaspete.

CONSTANȚA. — Unitățile 
comerciale din Dobrogea 8r° 
desfăcut pînă acum pe piețele 
stațiunilor de pe litoral și cen
trelor muncitorești aproape 
8 000 tone legume și fructe — 
circa o pătrime din cantitățile 
contractate anul acesta cu uni
tățile agricole socialiste.

G.A.S. Ovidiu, Saligny, Chi
lia Veche. Moșneni. Agigea, 
Mangalia, gospodăriile colec
tive din Anadolchioi. Palazu 
Mare, Corbu de Jos, Techir- 
ghiol, Cuza Vodă, Beștepe S 
altele asigură livrarea ritmică 
a cantităților de legume con
tractate. La rlndul lor, organi
zațiile comerciale au între
prins o serie de măsuri pen
tru aprovizionarea piețelor cu 
legume și fructe proaspete. 
O.C.L. Aprozar a mărit parcul 
mijloacelor de transport, a în
ființat pe litoral noi unități 
pentru desfacerea legumelor 
și fructelor. în prezent aproa
pe jumătate din cantitățile de 
legume și fructe preluate de la 
unitățile agricole din regiune 
sînt transportate direct unită
ților de desfacere. Multe gos
podării de stat vînd surplusul 
de legume și fructe direct pe 
piață, prin chioșcurile și tone- 
tele proprii. In acest scop, prin 
grija sfaturilor populare, la 
Constanța. Medgidia. Tulcea și 
în stațiunile de pe litoral s-au 
asigurat spații corespunzătoare 
in piețe.

In uzinele constructoare de 
mașini din regiunea Ploiești s 
acordă o atenție deosebită r 
dicării nivelului tehnic si ex 
tinderii metodelor tehaaceg 
moderne. Pnn adavasf art 
me de prelucrare $. a '» p 
cedee tehnctogice 
turnare $i forjare w ■« rr 
□ creștere șrz 
ductlvltății mun 
rele mecanice.
semnate de meUL : cx^tate s 
o precizie rktoia ‘-i a produse
lor.

Constructorii de utilaj pe
trolier de la uzinele din Plo
iești și Circ piua extind metoda 
de turnare !n cochfle fi eu În
velișuri exoterme, reducmd 
astfel timpul de formare s> 
consumul de metal. Aici, mai 
mult de 85 la sută din 
reperele necesar* instalații
lor de foraj și extiacUe 
toarnă în prezent deși 
ceste procedee. StoX. tSe ■ 
menea, to «re de pr>>ita_-e 
alte nea tipuri de roeh.Le sz 
modde metăhre. pentru turta- 
rea unor piea» de Xel & me
tale neferoiit. Fo'.oc^xi acea-

la „înfrățirea 
Oradea

l tis
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IAȘI. — Piețele orașelor Iași, 
Bîrlad, Huși, Pașcani, Vaslui 
și ale celorlalte localități din 
regiunea Iași sînt în perma
nență aprovizionate din abun
dență cu legume și fructe. U- 
nitățile cooperației de consum, 
de pildă, au preluat și desfăcut 
pe piețe aproape 100 tone de 
roșii. 300 tone de varză timpu
rie. ceea ce reprezintă circa 70 
la sută din cantitatea contrac
tată, 700 tone de alte legume 
timpurii, adică peste 60 la sută 
din cantitatea contractată, 330 
tone cartofi, precum și însem
nate cantități de fructe. Tot
odată în piețele din Iași, peste 
15 G.A.S. și G.A.C. desfac zil
nic surplusul de legume direct 
prin chioșcurile proprii. Nu
mai în ultima săptămînă, 
G.A.C. din comunele Prisă- 
cani, Tomești, Uri câni, Țuțora 
au vîndut direct pe piață apro
ximativ 17 000 kg de legume 
și circa 10 000 kg fructe.

La Exisă metalargfeâ Jhs- 
frăgrea" fia OraJk* i a fis la 
folaxință ■■ nea eapcar de ie- 
tensimure pen im piesele tu
nate din fontă, anul din obiec
tivele din planul de extindere 
și modernizare a acestei Între
prinderi. Cuptorul are no ral 
însemnat fu asigvarea nori 
calități superioare aașinilar- 
unelte pe care le prad a ce 
uzina. In treent, dapi tnraare 
piesele Irebaiaa «ă Mea 5-f Îmi 
In aer liber peam Ini il ararea 
tciuianllor ee apar ia tiafl 
răcirii. Naal captar rwlhwiri 
acest lacra fa ■■mai M de 
ore. Capacitatea sa este de 12 
tone piere de șarjă Captorrf 
este dotat ca avantaj a 
pentru controlai și rc 
temperaturii, prcesax și 
gregate de manevrare 
ni că.

O^*« 4« Calitatea Prețîkg viu

D fi -a 131—239 kg rin I 8 lei
u 7,50 lei

1 «Xkjra I 9 lei
II 8.40 lei

* dc U m—MO kx vfa I 9,30 lei
n 8.80 lei

* p«»«* «■ Z< Tis i 9.80 lei
H 9,30 lei

(Agerpres)

Colectivul Uzinei -Electr»- 
precizia* din Săceie desfășoa
ră o continui acțiune de eco- 
□omisire a metalului în pri
mul semestru al «certul an. in* 
ginerii și tehnicienii din odrj! 
serviciului tehnolog «ef au in
trodus o nouă tehnologie de 
croire combinat! a tablei. A- 
cest lucru a adus o economie, 
în primul semestru, de 54 de 
tone tablă sfiicioasă.

Tot în această perioada, 
prin folosirea deșeurilor de la 
inelul de copiat al motorului 
asincron s-au economisit pes
te 10 tone de metaL

M. SUDITC

cumpărați de Ia acești 
producători, la un preț sporit 
faU de cel de pînă acum, ur
mează să fie crescuți și îngră- 
jați In continuare de gospo
dăriile agricole socialiste. Gos
podăriilor agricole de stat și 
colective care vor prelua pen
tru creștere șl îngrășare viței 
sub virsta de 4 luni, li se vor 
putea reduce din cantitățile 
de lapte de vacă contractate 
cu statul cite 150 1 lapte pen-

Deschiderea expoziției
absolvenților Institutului

de arte plastice din București

Măsuri de mare
dezvoltarea șeptelului și

importanță pentru — 
îmbunătățirea continuă

a aprovizionării populației cu carne

Luni la amiază a avut loc în 
sala Dalles deschiderea expozi
ției lucrărilor de diplomă apar- 
ținînd promoției 1963 a absol
venților Institutului de arte 
p’astice „Nicolae Grigorescu" 
d;:i București.

La deschidere au participat 
Jean Livescu, adjunct al mi
ll' str ului învățământului, cad^e 
d dactice, artiști plastici, cri
tici de artă, studenți.

Expoziția cuprinde mai mult

de 300 lucrări de pictură, 
sculptură, grafică, picturi mo
numentală, scenografie, tex- 
tile-imprimeuri și ceramică. 
Lucrările tinerilor artiști plas
tici redau aspecte din viața 
muncitorilor din fabrici și u- 
zine, imagini din viața satului 
colectivizat, a constructorilor- 
înnoitori ai orașelor patriei — 
a tineretului și copiilor.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășul Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat, și tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
au trimis o telegramă de 
felicitare tovarășilor Jamsa-

ranghiin Sambu și Jumjaa- 
ghiin Țedenbal cu ocazia ale
gerii lor în funcția de pre
ședinte al Marelui Hural 
Popular și respectiv președin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole.

Ziarul de azi to formează 
desprț hciârlrîie Cor’touhiî de 
Mtoftșv: R- P. Romîne pri-
vitoart Ia murirea cointeresă
rii materiile a producătorilor 
agricoli — prin sporirea pre
țurilor de cumpărare la ani
male oe bază de contractări 
și achiziții —- și. legat de a- 
ceasta. reașezarea prețurilor 
de vinzare cu amănuntul la 
carne, preparate și conserve 
de carne, precum și acordarea 
de compensații bănești unor 
categorii de salariați și pen
sionari cu venituri mai mici.

în scrii ndu-se pe linia preo
cupărilor de zi cu zi ale parti
dului și guvernului de a asi
gura dezvoltarea armonioasă 
a Întregii economii naționale 
și ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, noile mă
suri urmăresc stimularea mai 
puternică a țărănimii, mobili
zarea șl mai largă a posibili-*

(Articol apărut în ziarul 
„Scînteiaa nr 5954 din 

15 iulie 1963)

taților unităților agricole so
cialiste, ale producătorilor, de 
a spori numărul de animale, 
producția de carne, și, pe a- 
ceastă bază, de a se asigura 
îmbunătățirea continuă a a- 
provizionării populației mun
citoare cu came si preparate 
din came.

Aceste măsuri vin să se a- 
dauge celorlalte acțiuni între
prinse sistematic de partid și 
guvern pentru sporirea pro
ducției în toate sectoarele, a 
bunurilor de consum indus
triale si alimentare, — între 
care carnea și celelalte pro
duse de origine animală ocu
pă un loc important. Ca ur
mare a sprijinului permanent 
acordat de stat — prin credite 
pe termen lung pentru procu
rarea de animale și 
construcții zootehnice, 
rarea bazei furajere, încadra
rea unităților agricole socia
liste cu specialiști etc. —■ B-a 
înregistrat a creștere însem
nată a șeptelului, îndeosebi în 
gospodăriile de stat șl gospo
dăriile colective ; majoritatea 
gospodăriilor agricole de stat 
si gospodăriilor colective țl-au

pentru 
asîgu-

creat nuteraice sectoare zoo
tehnice. au livrat statului mai 
multe animale și produse ani
maliere. încheierea colectivi
zării a creat condiții pentru o 
puternică dezvoltare a produc
ției animale, pentru introdu
cerea pe scară largă în zooteh
nie a metodelor științifice cu 
eficientă economică mare pen
tru ridicarea producției și re
ducerea prețului de cost în 
această importantă ramură de 
producție a agriculturii.

Cu toate progresele însem
nate realizate pînă în prezent 
in dezvoltarea șeptelului, pro
ducția de carne este rămasă în 
urm? față de creșterea consu
mului — creștere determinată 
de mărirea veniturilor oame
nilor muncii, de sporirea nu
merică a populației orășenești, 
de mărirea însemnată a con
sumului de came la sate, pre
cum și de nevoile de materie 
primă ale industriei alimen
tare. Aceasta a creat, în spe
cial In ultlmfi ani, greutăți în 
aprovizionarea cu carne. De 
aceea, pornind de la interesele 
oamenilor muncii, de la nece
sitatea d« a îmbunătăți confi

nuu aprovizionarea cu carne 
a populației, partidul și guver
nul au luat noi măsuri menite 
să asigure o însemnată dezvol
tare a șeptelului și a produc
ției de came. Astfel, analizîn- 
du-se în amănunțime situația 
actuală în domeniul contractă
rii și achizițiilor de animale 
s-a ajuns la concluzia că pre
țurile de cumpărare nu erau 
suficient de stimulatorii, nu 
răsplăteau îndeajuns eforturi
le făcute de producători pen
tru creșterea și îngrășarea de 
animale, și că este necesară 
cointeresarea mai puternică a 
producătorilor agricoli în dez
voltarea șeptelului. în acest 
sens, printr-o Hotărîre a Con
siliului de Miniștri, au fost 
majorate actualele prețuri de 
cumpărare prin contractări și 
achiziții a animalelor.

Noile prețuri de contracta
re și achiziții țin seama de 
schimbările intervenite în con
dițiile de producție a cărnii 
în țara noastră, spre deosebire 
de trecut, cînd carnea era 
obținută în principal pe sea-

(Continuare in pag. a

Petttu livrV.le de bovine 
fala perioada 1 ianuarie- 

Ja apr.be ae irerdă un spor 
da preț de OJO le*, penrru Se
care ac grvutare vie.

La predarea ^ereiler con- 
tratxap n greutate de peste 
M kg v:u *e actrdă urmttra- 
raLe prețuri :

— pentru porcij d*. grlximc 
Hb greutate minimă de 100 
k£ BJO îâkg nu.

— pentru parch de carne 
(In greutate minimă de 90 kg) 
9 leîkg viu*

Producătorilor eare vînd «to
tului porci în perioada 1 mar
tie—30 iunie li ae acordă un 
■por de preț de 1 leu^kg viu.

Prețurile la «Oe contractate 
xlnt:

— calitatea i 5.50 lei/kg viu
— «litotei II 4.50
L« katalii contractați prețu

rile stat;
— calitatea I 8 lei kg viu
— calitatea II 5,50 „
Corespunzi tor cu noile pre

țuri de cnnfrectore au fost sta
bilite prețurile Ia achizițiile de 
animale-

La încheierea contractelor 
producătorii vor putea primi, 
prin Banca de Stat, avansuri 
fără dobîndă, după cum ur
mează :
- pentru tineretul bovin — 

pînă la 1 000 lei pe cap de 
animal:

- pentru bovine adulte — pînă 
la 450 lei pe cap de animal ;

- pentru porci — pînă la 500 
lei pe cap de animal;

- pentru oi — pînă la 
pe cap de animal ;

- pentru batali — pînă 
lei pe cap de animal. 
Ministerul Industriei

mentare va încheia contracte 
pentru creșterea și îngrășarea 
de animale cu termene sca
dente sub 1 an șl pînă la 2 1/2 
ani, în funcție de durata de 
creștere și îngrășate a anima
lelor contractate. Cu gospodă
riile agricole colective contrac
tele se vor putea încheia pe o 
durată pînă la 5 ani, pe baza 
planurilor de dezvoltare zoo
tehnică a fiecărei gospodării 
agricole colective, cu acordul 
Consiliului agricol raional.

Hotărîrea precizează că noile 
prețuri se acordă și pentru a- 
nimalele contractate anterior 
și care au termen de predare 
după data de 15 iulie 1963.

Ministerul Industriei Ali
mentare este autorizat să vîn- 
dă gospodăriilor agricole de 
stat, gospodăriilor agricole co
lective, membrilor gospodării
lor agricole colective și țăra
nilor cu gospodărie individua
lă animale pentru creștere, în
grășare și reproducție, la pre
țul de cumpărare, plus 5 la 
sută.

Hotărîrea mai prevede o 
serie de avantaje ce se acordă 
producătorilor și anume :

— Comitetele executive ale 
sfaturilor populare vor asigu
ra cu prioritate pășuni pentru 
animalele contractate cu sta
tul.

— Pentru a stimula în con
tinuare creșterea animalelor 
în gospodăriile personale ale 
salarlaților și pensionarilor, 
veniturile provenite din creș
terea și îngrășarea animalelor 
nu se iau In considerare în 
plafonul stabilit pentru acor
darea alocației de stat pentru 
copil.

— Se scutesc de plata taxei 
de timbru certificatele de pro
prietate pentru animalele vîn- 
dute statului.

în Hotărîre sînt stabilite, de 
asemenea, condițiile ce trebuie 
respectate de contractanți atît 
în ce privește termenele de 
livrare cit și calitatea anima
lelor.

Ca urmare a creșterii prețu
rilor de contractare și achizi
ții în vederea sporirii mai ra
pide a producției animale și 
îmbunătățirii aprovizionării 
populației, a devenit necesară 
corelarea în mod corespunză
tor a prețurilor de vînzare cu 
amănuntul la carne, preparate 
și conserve de carne, în vede
rea acoperirii sumelor acorda
te producătorilor. în acest 
scop. Consiliul de Miniștri a

aprobat, printr-o Hotărîre, 
prețurile cu amănuntul la 
carnea ce se vinde populației 
prin măcelării, după cum ur
mează : carne de vițel: cali
tatea I-a — 22 lei/kg ; calita
tea Il-a — 16 lei/kg. Came de 
mînzat •_ — mușchi 26 lei/kg : 
calitate superioară (antricot. 
vrăhioară si altele) — 20,50 
lei/kg ; calitatea I-a — 14,50 
lei kg (creștere de 1 leu kg); 
calitatea Il-a — 10 lei/kg 
(creștere de 0,50 lei/kg). Car
ne de porc ; mușchiuleț — 26 
lei kg ; cotlet (antricot fără 
coastă) — 22 lei/kg; calitate 
superioară (antricotul cu coas
tă și altele) — 20 lei/kg; cali
tatea I-a — 14 lei/kg (preț 
neschimbat) ; calitatea II-a —■ 
10 lei kg (preț 
Came de oaie î 
Came de batal:

Corespunzător 
de mai sus au 
prețuri la carnea tranșată 
preambalată. slănină, la orga
ne si subproduse, la mezeluri 
și conserve de carne, precum 
și la preparatele de carne des
făcute prin unitățile de ali
mentație publică.

Manifestînd «rijă față de sa- 
lariații și pensionarii cu veni
turi mai mici si cu greutăți 
familiale, Consiliul Je Miniș
tri a hotărît sa se acorde a- 
cestora, pe timp de un an, 
adică pînă la 1 iulie 1964. o 
compensație bănească menită 
să acopere în parte cheltuie
lile suplimentare determinate 
de noile prețuri cu amănun
tul stabilite ca urmare a mă
surilor de stimulare a produ
cătorilor de animale. Această 
compensație se acordă unor 
categorii de salariați și pen
sionari, diferențiat în funcție 
de situația lor familială. Ast
fel :

— salariații permanenți ai 
organizațiilor socialiste de stat 
situate în orașe, precum și ai 
unor organizații socialiste de 
stat situate în mediul rural 
(industrie, construcții-montaj, 
transporturi, G.A.S. și S.M.T.) 
avînd un salariu tarifar de în
cadrare de pînă la 800 lei lu
nar, primesc o compensație 
bănească de lei 60 trimestrial, 
dacă sînt capi de familie și au 
soții sau soți care nu sînt: sa- 
lariați, pensionari, cooperatori, 
colectiviști.

— pensionarii din cadrul a- 
slgurărilor sociale de stat (de 
bătrînete, de serviciu, de in
validitate și de urmaș) cu do
miciliul în orașe, avînd o pen
sie de pînă la 600 lei lunar, 
primesc o compensație băneas
că de 60 lei trimestrial, dacă 
sînt capi de familie și soțiile 
sau soții lor nu intră în una 
din categoriile prevăzute în 
alineatul de mai sus.

— în afară de aceasta, sa
lariații și pensionarii prevă- 
zuți la alineatele precedente, 
care au copii, primesc în plus 
cîte 30 lei trimestrial pentru 
fiecare copil în vîrstă de pînă 
la 14 ani.

— salariații permanenți din 
întreprinderile socialiste ară
tate mai înainte, avînd un sa
lariu tarifar de pînă la 800 
lei lunar și pensionarii cu do
miciliul la orașe avînd o pen
sie de pînă la 600 lei lunar, 
ai căror soții sau soți sînt sa
lariați, pensionari sau membri 
ai cooperativelor meșteșugă
rești din mediul urban, pri
mesc numai compensația pen
tru copii.

Plata compensației bănești 
se va face trimestrial, o dată 
cu plata salariului sau pensiei 
pe luna a doua a trimestrului 
în curs. La stabilirea dreptu
rilor care se acordă în raport 
cu salariul tarifar sau cîștigul 
realizat, compensația nu se 
cumulează cu salariul, pensia 
sau alte venituri.

'★
Sporirea cointeresării mate

riale a crescătorilor de anima
le va crea condiții pentru 
creșterea în ritm mai rapid, 
în anii următori, a producției 
de carne și totodată pentru re
ducerea prețului de cost, con
diții indispensabile în vederea 
obținerii de cantități sporite 
de carne necesare satisfacerii 
nevoilor mereu în creștere ale 
populației.

Măsurile hotărîte de către 
guvern vor constituit un im
bold puternic pentru producă
tori în creșterea în ritm mai 
susținut a șeptelului și a pro
ducției de carne, ceea ce va 
contribui ]a ridicarea continuă 
a nivelului de trai.

neschimbat). 
— 11 lei/kg. 

12,50 lei/kg. 
cu prețurile 
fost aprobate 

Și
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DIDACTICE UNIVERSITARE

Legătura cu practica
baza cercetărilor științifice

N. Ostrovski

(C

de cercetare ști- 
Si în activitatea

munca facultății
încheiat

rCMFIBL:’!
57 'Rl\

• -f ■ ‘-au terminat de 
curînd cursurile 
universitare — 
prilej de trecere în 
revistă și a activi
tății de cercetare 
științifică desfășu

rată de cadrele didactice din 
institutele de înv&țămînt supe
rior.

In ultimii ani sîntem marto
rii creșterii continue a activi
tății de cercetare științifică 
desfășurată de cadrele didac
tice universitare. In scopul 
creșterii nivelului acestor acti
vități, în institutele de învă- 
țămînt superior au fost elabo
rate planuri de muncă, menite 
aă coordoneze (i să orienteze 
cercetarea spre problemele ac
tuale ale științei, tehnicii, eco
nomiei și culturii naționale.

Continuînd ciclul de articole 
închinate activității științifice 
desfășurate de tinerele cadre 
didactice universitare, publi
căm în numărul de astăzi răs
punsurile primite din partea 
unor decani ai facultăților in
stitutului politehnic din Iași 
care ne prezintă cîteva dintre 
realizările tinerilor asistenți ți 
șefi de lucrări în recentul an 
-universitar.

Intr-o facultate de mecanică, 
cum este a noastră — ne-a 
spus tovarășul CONSTANTIN 
PICOȘ, prodecanul Facultății 
de mecanică — legătura cu 
practica este o coordonată de
finitorie pentru valoarea ac
tivității tinerelor cadre didac
tice. Practica de perfecționare, 
participarea activă la munca 
de pregătire tehnică de spe
cialitate în unitățile produc
tive, s-a dovedit fructuoasă 
sub două aspecte. Tinerii a- 
sistenți, șefi de laborator, șefi 
de lucrări iau contact cu noile 
metode, cu utilajul nou și pro
cesele automatizate din marile 
fabrici și uzine și în aceiași 
timp sînt solicitați să rezolve 
problemele tehnice ale între
prinderii. în felul acesta, con
tinuată în cadrul catedrelor, 
sub îndrumarea unor cerce
tători cu experiență, munca dc 
cercetare științifică este ali
mentată — ca tematică și o- 
rientare —- de problemele ri
dicate de producție. Participa
rea masivă a tinerilor la acti
vitatea de cercetare — nici un 
tînăr nu a răms în afara co
lectivelor formate pe lingă ca
tedre — a adus rezultate in
teresante, soluții noi și origi
nale. Fabrica de scule din 
Rîșnov. de pildă, va folosi la 
cîteva mașini-unelte dispoziti
vul preconizat pe baza studiu
lui unei metode noi de ascu
țire a burghielor de șeful de 
lucrări Belinșor Vitalie. Lu
crarea sa a și foet calificata 
drept invenție. Asistentul Bo- 
hoslevici Cogimir, care face 
parte dintr-un colectiv la IMS 
Roman, studiază — chiar la 
locul practicii de perfecționare 
— tehnologia de grup în con
strucțiile de mașini, iar șeful 
de lucrări Gheorghiu Bogdan 
a contribuit prin activitatea 
sa științifică la perfecționarea 
proceselor de tratament termic 
la Uzinele de reparații.

Această activitate se leagă 
direct de munca de perfecțio
nare a activității didactice, 
între activitatea de cercetare, 
munca de perfecționare in le
gătură cu producția și activi* 
tatea didactică se stabilește o 
legătură permanentă, ale că
rei rezultate sînt vizibile- Cu 
participarea tinerelor cadre 
didactice a 106t elaborată sub 
conducerea prof. Costea Ghe- 
orghe, lucrarea privind deter
minarea parametrilor de aș- 
chiere a oțelurilor roraînești. 
Rezultatele cercetărilor au 
completat cursul de mașini- 
unelte, scule și utilaje ; la fel 
cercetările asupra amestecu
rilor solide noi de cimentare 
conduse de prof. Toma Farcaș.

Trebuie menționat și un 
aspect al problemei. Este vor
ba de activitatea didactică 
propriu-zisă, de lucrările de 
seminar și laborator al căror 
nivel se ridică în urma per
fecționării profesionale a ti
nerelor cadre didactice. Antre
nați într-a muncă permanentă, 
animați de curiozitate științi
fică șl elanul căutătorului, pe
dagogii tineri transmit stu
denților cunoștințele și expe
riența lor.

Desigur că toate aceste rea
lizări nu reprezintă declt un

CONCURS „VERIFICAȚI-VĂ

CUNOȘTINȚELE TEHNICE"
Și la întreprinderea de con

strucții ți montaje side
rurgice din Galați a-a 

acordat în «cest an o deosebiți 
atenție perfecționării cunoștințe
lor profesionale ile muncitorilor. 
Aici au fost organizate diferite 
cursuri de ridicare a calificării, 
de tehnică avansată, țcoll de spe
cializare pentru instalatori de 
gaze și electricieni de Întreținere 
la lucrări de automatizare. Foarte 
mult apreciate de tineri aînt 
concursurile pentru citire® li
teraturii da specialitate „Cine 
țtie meaerie, cfyllgA”- Evident, nu 
au caracterul celot de la Uzina 
„Rulmentul” din Bîrlad — det- 
pre care scria în xlar cu cîtva 
timp in urmă — dar, în cee» ee 
privește organizarea lor, meto- 

punct de pornire în activitatea 
științifică a tinerelor cadre di
dactice. Axarea în tot mai 
mare măsură a activității ști
ințifice pe rezolvarea unor 
probleme ale industriei, va de
termina în viitorul an univer
sitar un nou salt calitativ în 
activitatea tinerilor, salt cu 
profunde consecințe atît în ac
tivitatea ior 
ințifică cit 
didactică.

Există în 
noastre, care și-a 
primul an de activitate în ca
drul Institutului politehnic — 
relatează tov. GH. CIOBANU,

La ancheta noastrâ 
la Institutul politehnic 

din lăți râspund:
Ing. C. Picoș, prodeca
nul Facultății de mecanică 
șl ing. Gh. Ciobanu, deca
nul Facultății ăe hidro

tehnică agricolă

decanul Facultății de hidro
tehnică agricolă, o trăsătură 
definitorie — marea majori
tate a tinerelor cadre didac
tice — șefi de laborator, asis
tenți — sînt la primul lor an 
în învățămîntul superior. Dar 
greutățile începutului au fost 
depășite. Și înainte de a vor
bi de realizările lor științifice 
aș vrea să amintesc contribu
ția entuziastă la amenaja
rea laboratoarelor necesare ac
tivității didactice. Facultatea 
noastră a amenajat în natură 
un laborator complet de hidro
ameliorații, de pildă, unde au 
și avut loc lucrări cu studenții.

Perioada aceasta de început 
a impus și o atenție sporita 
muncii de organizare, de în
drumare și control. In cadrul 
celor două catedre de apecia- 
Iitate s-au întocmit planuri de 
cercetare științifică; în colec
tivele de cercetare formate au 
intrat și tineri la prima lor 
experiență de cercetare ală
turi de cercetători încercați, 
îndrumarea concretă, contro
lul activității se fac chiar în 
sinul catedrelor, în colectivele 
de cercetare. Astfel, au putut 
fi abordate teme importante, 
de perspectivă, prezentind un 
interes pentru unitățile pro
ductive și institutele de proiec
tare. Iată, de pildă, la catedra 
de hidroameliorații condusă de 
prof. Valerru Blidaru, forma
rea unor colective mari 3 des
chis poaibiiitatea aUcării ii/r -r 
probleme de importanță pztra

Limba fi literatura to-

AVIATORII SPORTIVI LA START ODIHNĂ

I •*

CE VARĂ
eele 46 de tabere de 
deschise în raionul Is-

fPORWPOftMPOftT
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▼1OUX TONCXANU

Brarețtitin mi câmpioână a țării Doctor în filozofie

tai Gm- 
tk » Ut-

Parațutițti sportivi ta 
unei coborfri

dele sînt «semăniloire. Tnaitica 
este întocmit! de un ealcctiv de 
ingineri ți difuzată tuturor p«r- 
ticipanțitor la concura prin «iarnl 
șantierului „Constructorul «ide- 
riirgist”, prin gazelele de perele 
etc. De fiecare dată este reco
mandată și bibliografia necesari. 
Concursul ie desfășoară în mai 
multe etape, pe aceeași tem!, 
astfel că în faza finală ramîn în 
concnra, întT-adevir, cei mai bine 
pregătiți.

La un astfel de concura ținut 
de curînd cu tema ,,Instalații de 
abur și apă supraîncălzită”, din 
cei 76 de instalatori care s-au 
prezentat în prima etapă, an ră
mas în „finală*1 18 eoncnrenți. 
Concursul s-a desfășurat In fața 
spectatorilor, ei înșiși instalatori. 

cipială ; alături de asistenții 
Maria Gobjilă și Chirilă Ale
xandru, care au o experiență 
de cîțiva ani în cercetate, șe
fii de laborator Ion Dragoș și 
Cismaru Cornel fac cercetări 
asupra folosirii optime a fon
dului funciar. Lucrarea, am
plă și interesantă, se face în 
colaborare cu Comitetul de 
stat al apelor și Institutul a- 
gronomic din București. Se a- 
nunță interesantă lucrarea în
cepută de asistentul Nicolau 
și șeful de laborator Tudorel 
Dragomir La catedra de com
batere a eroziunii solului, des
pre amenajarea torentilor pe 
teritoriile agricole. Cercetă
torii fac deplasări pe teren, 
cercetări la fața locului; lu
crarea urmărește îmbunătăți
rea proiectării și executării 
lucrărilor de fundații pe to- 
rențil de pe terenurile agri
cole.

Colaborarea strinsă cu In
stitutele de proiectare, depla
sările și cunoașterea proble
melor concrete au introdus în 
planurile de cercetare proble
me actuale, cu caracter origi
nal. Interesant se anunță stu
diul Iui Mihai Ioan despre am
plasarea și sistematizarea cen
trelor de producție în între
prinderile agricole socialiste, 
in colaborare cu Comitetul de 
Stat al Apelor, asistentul Ion 
Dobrică efectuează un studiu 
asupra apelor subterane și a- 
limentarea cu apă a sectoru
lui agricol, pe baza căruia se 
vor elabora recomandări teh
nice asupra folosirii apelor 
subterane.

Organizarea muncii științi
fice a tinerelor cadre didacti
ce a urmărit formarea tineri
lor în spiritul căutării crea
toare atente. O specializare 
prea Îngustă și practicată de 
la începutul activității didac
tice ar dăuna formării tineri
lor tehnicieni cu un orizont 
larg, multilateral pregătiți, cu 
o temeinică practică. Și este 
limpede, că participarea la 
munca de cercetare — care in
clude aspecte variate, de la 
documentare, la cercetări pe 
teren și încercări experimen
tale, iar apoi la elaborarea 
concluziilor științifice — e®te 
un ajutor prețios în formarea 
tinerilor. De altfel, interesul 
științific, aspirația spre com
pletarea cunoștințelor, conști
inciozitatea profesională s-au 
vădit In nivelul lucrărilor cu 
studenții, chiar la cadrele ti
nere, care și-au indesfeait, sub 
Îndrumarea noastră, primele 

Șt

Vi-i'A r=*.-;.jjL_-.±a rik îâ «a* 
văâar- aTțs* S3#=r?3 va spor, 
mereu.

(O

■acnnacL Mtralae. Dopa ftsM 
ia care aa riipMt la iatreâari. 
cei aaai snip dintre 
aa davodil ea mat faina pr««âti(a. 
aatfal ei |i ed din aalâ aa ml 
prilefaj ad-fi infaaaiteaacâ tuna 
(tiațcle prefeaaoaalc-

Iata ai a venit «■ wiidaaj între
bare : „Qte tipări da redacta 
aiat falaaiic la iaitaiafnie aaav- 
tare |» deeoehîrilc diatre el* Aia 
punct de Yedere al tracerii flui
delor T9 Ia cencun aa aa> risnaa 
trei confereați tare au riapana 
la fel de faine plai aid : dai 
tineri, loa Siva ți Mircea Ape- 
trei — evidențiați in ia trocar ea 
■ ocillitli |i Ian Oaaaan. an aaa- 
cîtor ea a eaperianfi mai lado- 
lungati. Șî, ca la orice coneari, 
aa armat întrebări)a de baraj.

R. Ghircoiașiu:
„Contribuții 
la istoria 

muzicii rominești

Intr-o rewntâ rocniml- 
care prezentată in ca
drul sesiunii a

Conservatorului -Gh. Dima", 
profesorul clujean Bo=:eo 
Ghircoiașiu aducea o serie de 
idei de mare interes cu privirș 
la periodizarea artei
muzicale rominești.

Zilele acestea. Editară mu
zicală a tipărit prima parte 
a unei ample lucrări -Contri
buții la istoria muncii roml- 
nești" în care cunoscutul 
muzicolog clujean încearcă să 
concretizeze idade sale cu 
privire la periodizare, dăru- 
indu-ne o serie :r.treagă de 
detalii cu privire la talerii mu
zicii de pe teritoriul țArh noa
stre din cele mai vechi vre
muri.

La (Foto: AGERPRES)

• 4* 19.71® m

t—« r
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A MștafU Im Sara, imn d« Im 
Os=l-s |i Mima Apclrci.

A leat pMta aal nai atractiv 
tuevn — prta daritaararaa iui
— și cal «ai natal dia puct 
da vedere ai argaaiiârii. El a 
avat wa larg acea ia riadarila 
■sadurilor aaftri. Dovada ? 
raautetai t.T.M. (i la camiletul 
li adj ea ta lai ■■ vanii Halfi tineri 
•ă rintaiâ eara tu mlicita t ai 
fia caatiaaatâ ac cat ti aețiaaa 
yiiai la deachidcrci — ia taaaai
— a altor cnrauri da ridicate a 
calificării.

la preaeat, la cabiaetal tehoia 
ac pregitcfta a aaai taaaă de 
ceneara.

ALEXANDRU CREHANA 
— uutalater — 
ULMI. GaUți

Folosind datele pe care ni 
le pun La dispoziție o serie În
treagă de științe — de la ar
heologie ți lingvistică la fol
cloristică și etnomuzicologie 
— studiind eu atenție zeci 
de izvoare muzicale, R_ 
Ghircoiașiu reușește să pre
zinte — intr-un limbaj acce
sibil nu numai specialiștilor 
ci și celor mai largi mase de 
cititori — o profundă privire 
de ansamblu asupra muzicii 
antice pe teritoriul țării noa
stre și asupra culturii muzi
cale feudale.

Sinteză a căutărilor între
prinse pînă în prezent de zeci 
de cercetători, lucrarea proL 
Ghircoiașiu reprezintă nu nu
mai un pas important pe linia 
întocmirii unei atît de aștep
tate istorii complete a muzi
cii rominețti, ci ți o carte de 
inițiere pentru toți cei dor
nici să cunoască arta făurită 
de-a lungul veacurilor de po
porul nostru.

I. SAVA

U
■ As caiu m

ArW O FarW Cm-

SCURT

u *>

P E
talr-na meri can

tină pentru cea 
de-a 3-a ediție a 
ta racul mi bolea a ic 
de fotboi Levski 
Sofia și Dinamo Ti- 
roM au termiaat la 
egalitate : (1—1)
(1—$1 Returul ea 
avea loc La Tirana.

*
Echipa selecțio

nată de fotbal a a- 
raștihd Hanoi (R. D.

Vîrtiuxm) ■ nLCțisut 
dvMrnici ta Tg. 
Mureș cel de-al pa
trulea joc dc ta so
sirea ta țarc noas
tră, IntUnind echi
pa Mureșul. Gaz
dele au terminat in- 
vingătoare cu sco
rul dc 3—2 (2—2).

*
In runda a 7-a a 

tarneidM! interna-

„Așa s-a câlit

Edituri tineretului 
zintft cititorului c*i de a 
VII-a ediție a minunatei 

cărți «crixe de Ostroviki. Viața 
lui Pavel Korceaghin, în fond 
a scriitorului însuși, cu întîm- 
plările ei deosebit de semnifi
cative pentru romantismul re
voluționar al eroului, este o 
pildă merey vie. Iată ce spune 
Ostrovski despre menirea no
bilă a revoluționarului : „Cel 
mai minunat lucru pentru 
tine, ca om. este să-1 slujești 
pe oameni din toată ființa ta, 
chiar si atunci cînd vei înceta 
de a mai exista”, caracteriza
rea aceasta tulburătoare este 
foarte potrivită atît eroului 
cit șî scriitorului care, la urma 
urmei, se oontopesc în aceeași 
persoană. Patosul creator ca-

M tax

cu 
la 
l-a

țional de șah de la 
Miscolkc, Tal a cîș- 
tipat 
negre 
Fuchs 
pe Bilek. S-au ter
minat remiză par
tidele Bronstein — 
Flesch, Ghițescu — 
Forintos, Szabo — 
Lengyel. 

piesele 
Barczai, 

învins

(Aflerprea)

re-1 animă pe Korceaghln, fru
musețea dăruirii lui cauzei po
porului, sînt înalte calități 
omenești care fac din această 
carte o piesă de rezistență a 
tezaurului literaturii sovietice.

I.’. A. Gonceaiov; 
„m mai

LA PETERSBURG"

Această nouă culegere din 
opera scriitorului rus 
cuprinde lucrări mai pu

țin cunoscute cititorului de la 
noi, scrise de-a lungul între
gului drum al creației artistice 
a lui Goncearov, între anii 
1839—1891 : nuvele, schițe, a- 
mintîri. Nuvela „Ivan Savici 
Podjâbrin” este o „schiță fi*

Absolvenți
ai claselor a Xl-a!

superior

în librării a apătut broșura 
„ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂ
MÂNTUL SUPERIOR' editată 
de Ministerul Învățământului. 
Broșura cuprinde;

I. Dezvoltarea învățământu
lui superior tn Republica Popu
lară Română.

II. Rețeaua instituțiilor de 
învățământ superior la care sfl 
va da concurs de admitere în 
anul universitar 1963/1964.

1. învățământul universitar
și pedagogie superior N

a) Universitățile
b) Institutele pedagogice
2. învățământul 

tehnic
3. Învățămîntul 

gronomic
4. Învățămîntul 

economie
5. învățământul 

medico-farmaceutic de edu
cație fizică

6. învățămîntul lupenar d< 
artă

III. instituțiile de învăță
mânt superior din Republica 
Populară Română repartizate 
pe centre universitare.

IV. Condițiile de admitere tn 
instituțiile de învățământ su
perior universitar 1963'1964

Obiectele de concurs
V. Programele obiectelor de 

La concursul de admitere.
1.

mină

superior a-

superior

superior.

In
curte
tria, 11X100 de elevi se odih
nesc și desfășoară o activitate 
instructivi plăcuți. Multe ta
bere și-au definitivat planul 
de activități. Vor fi vizitate 
cetățile Histria și He raci ia și 
fabricile de la Medgidia și Nă
vodari. vor petrece are plăcu
te pr.ntre colectiviștii de la 
Portița p Dobogmam. Se vor

CONST. DOBR1CEANU 
corespondent

EieM din Troia — cinema
scop : Patria (9; 11.30; 14;
16J0 19; 21.15), E Pavel (0; 
11J0; 14; 16^0; 19; 21,30 —
grădină 20; 22.15), 1 Mai (9; 
11.15; 13.30; 16,15; 18,45; 21,15), 
Gh. Doja (8; 10.15; 12J0; 15; 
17,30; 20; 22,30), Stadionul Di
namo (20,15). Grădina 13 Sep
tembrie (20,45; 23), Stadionul 
Giulești (20,30). Concertul mult 
visat: rulează la cinematogra
fele Republica (10; 12; 15; 
17; 19; 21), București (9,45; 
11,45; 13,45; 17; 19; 21), Grivița 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). O
perlă de mamă: rulează la ci-

nematografele Magheru (10; 
12; 15; 17; 19; 21), I. C. Frimu 
(10; 12; 14; 16,15; 18,45; 21 — 
grădină 20,30), Luceafărul (15; 
17; 19 — grădină 20,30), Gră
dina Progresul (20,30). Mistere
le Parisului — cinemascop : 
rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (11; 13; 15,15; 17,30; 
20), Victoria 
16,30; 18,45;
între popoare (10;
20.30) , V. Roaită (9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30; 22 — grădină
21.30) . Tăunul: rulează la 
cinematograful Tineretului 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Pe urmele bandei: Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30), I. Pintille (16; 18; 
20 — grădină 20,30), Volga (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Clubul 
cavalerilor — cinemascop :

(10; 12; 14,15;
21), înfrățirea 

16; 18,15;

seară Ut®-

amintirilor, 
și „Pe rne- 
caracter de

zloldgica* de un realism cati- 
ric remarcabil, descriind viața 
imorală a „Societății înalte". 
Aceeași preocupare pentru sa
tirizarea faunei exploatatorilor 
o întîlnim In ,,O 
rară".

Din categoria 
„La Universitate” 
leagurl natale" au 
însemnări, cuprinzîntf observa
țiile curente ale scriitorului a- 
supra mediului acelei epocL

Mai mult decît un obișnuit 
jurnal de călătorie. însemnă
rile ,jPrin Siberia orientală" 
fixează imagini de neuitat. In 
sfîrșit, cititorul va avea prile
jul să citească în această cu
legere unica lucrare acriafi de 
Gone ear o v pentru copil: 
„Două întîmplfirl din viața 
marinărească".

2. Socialism științific
3. Economie politică
4. Matematici
5. Fizică
6. Chimie
7. Științe naturala
8. Geografie
9. Geologie

10. Istoria Romîniei
11. Istoria universali
12. Psihologia
13. Limba fi literatura ma

ghiară
14. Limbi modeme — rusa, 

franceza, engleza, germana
15. Limba lățind
Costul broșurii este 4,50 IM

în trece în concursuri de atle
tism, în cîntece și poezii. S-au 
înființat cercuri de culegere a 
folclorului nou din raion, 
cercul micilor naturaliști șî al 
mieilor turiști.

Bineînțeles că traseele celor 
mai multe dintre excursii au 
ca punct terminus litoralul.

Lumina (de la orele 10 la orele 
14 în continuare ; 16; 18,15;
20,30),  Ștefan cel Mare (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Program 
pentru copii: 13 Septembrie
(orele 10). Noaptea pe autostra
dă : 13 Septembrie (11,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Ba
lada Husarilor: Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 21 în 
continuare). Fantomele din 
Spessart : rulează Ia cinema
tograful Maxim Gorki (15; 17; 
19; 21). “ ......................
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30),  8 Martie (16; 18 — gră
dină 20,30), Arta (16; 18; 20
— grădină 20,30). Camelia:
Cultural (15; 17; 19; 21). Lumi
nă de iulie : rulează la cine
matograful Alex. Popov (de ia 
orele 9,30 la orele 21 în conti
nuare). Noua prietenă a tatii: 
rulează la cinematografele 
Constantin David (16; 18,15;
20,30),  G. Bacovia (15; 17; 19; 
21). Cumpără-țl un balon — 
cinemascop : Unirea (11; 15; 
17; 19 — grădină 20,30). Moște
nire cu bucluc : rulează la ci
nematografele Alex. Sahia (10; 
12; 15; 17; 19; 21 — .........
20,30),  Libertății (10; 
16,15; 18,30; 20,45 —
20,30),  Drumul Serii
20) . Tu e$ti minunată : rulează 
la cinematografele Flacăra 
(10; 16; 18,15; 20,30), B. Dela- 
vrancea (11; 16; 18,15; 20,15), 
Grădina T. Vladimirescu (21). 
Ordinul Anna : rulează la cine
matografele T. Vladimirescu 
(16; 18; 20), Floreasca (16,30; 
18,30; 20,30). Estradă, estrada : 
Miorița (10,15; 12; 15; 17; 19;
21) , 23 August (10; 12; 15; 17; 19
— grădină 20,19), G. Coșbuc 
(10; 12; 14; 16; 18; 20), Grădi
na Moșilor (20,15), Arenele Li
bertății (20,30).

grădina 
12; 14; 
gradină 
(16; 18;



Măsuri de mare importanță pentru 
dezvoltarea șeptelului și îmbunătățirea continuă

Recoltarea grîulu1 
în regiunea 

București

a aprovizionării populației cu carne
(Urmare dirt pafl. I-d)

ma tăierii vitelor de muncă, 
în prezent cînd muncile agri
cole se efectuează intr-o pro
porție tot mai mare cu mij
loace mecanizate, ponderea 
cea mai mare în aproviziona
rea populației cu came de 
vită trebuie să fie asigurată 
prin creșterea si îngrășarea de 
tineret bovin. In acest scop 
Hotărîrea prevede stimulente 
importante pentru producă
tori ; prețul mediu de cumpă
rare, la tineretul bovin, crește 
cu circa 50 la sută. Prețurile 
Hporesc în raport cu greuta
tea șl calitatea animalelor li
vrate, stimulînd astfel pe pro
ducători să crească animale la 
o greutate eît mai mare și de 
o calitate superioară. De pil
dă, un producător primește, fn 
conformitate cu noile prețuri, 
pentru un mînzat în greutate 
vie de 200 kg suma de 1 600 
lei (calitatea I) și 1 500 lei (ca
litatea a II-a) față de 1 200 lei 
pentru calitatea I și 1 000 lei 
la calitatea a II-a cît primea 
pînă acum. Pentru un mînzat 
de greutate sporită, cîntărind 
275 kg, producătorul primește 
9 lei pe kilogram (calitatea I) 
și 8,40 lei pe kilogram (calita
tea a II-a), iar pentru unul 
de 420 kg primește 9,80 lei 
pe kilogram (calitatea I) și 
9,30 lei pe kilogram (calitatea 
a II-a). La aceeași greutate de 
420 kg, dupfi vechile prețuri 
primea 7 lei pe kilogram la 
calitatea I, Iar pentru calita
tea a II-a primea 6 lei pe ki
logram.

Hotărîrea prevede avantaje 
șl pentru contractarea de vite 
adulte. Astfel pentru o vită 
adultă în greutate de 550 kg 
calitatea I producătorul pri
mește 6,30 lei pe kilogram re
venind în total 3 465 lei, față 
de 5,50 lei pe kilogram, sau 
3 025 lei în total, cît primea 
după vechile prețuri. Pentru 
vitele adulte de calitatea a 
II-a, producătorul primește pe 
un kilogram greutate vie 5,60 
lei, față de 4,70 lei cît se plătea 
înainte. In afară de aceste sti
mulente importante, producă
torii care livrează tineret bo
vin și vite adulte în perioada 
1 ianuarie—30 aprilie primesc 
în plus 0,50 lei pentru fiecare 
kilogram greutate vie.

Oile si bătălii constituie, de 
asemenea, o sursă importantă 
de carne. Datorită calităților 
sale nutritive superioare, car
nea de oaie și în special de 
batal constituie un aliment 
valoros pentru hrana popu
lației — în multe țări ea fiind 
mai căutată și mai scumpă 
chiar decît carnea de pasăre. 
Potrivit noilor prețuri de con
tractare, un producător poate 
primi pentru un batal de 50 
kg — 300 lei (calitatea I) și 
275 lei (calitatea a II-a), iar 
pentru o oaie în greutate vie 
de 40 kg poate primi suma de 
220 lei (calitatea I) și 180 lei 
(calitatea a II-a). Crescătorii 
de ovine obțin, de asemenea, 
mari avantaje prin valorifica
rea mieilor si a linei pentru 
care se plătesc prețuri stimu
latorii.

Agricultura noastră dispune 
de condiții din cele mai bune 
pentru creșterea și îngrășarea 
porcilor, a căror hrană o con
stituie în principal porumbul. 
In ce privește contractarea 
porcilor, pentru o și mai mare 
cointeresare a producătorilor 
s-a stabilit Ca. pe lingă pre
țurile de pînă acum, stimula
tor ii, să ge acorde în perioada 
1 martie—30 iunie un plus de 
1 leu pentru fiecare kilogram 
greutate vie. dacă animalele 
stnt livrate la o greutate de 
peste 90 kg.

Deosebit de importantă este 
prevederea după care și pen
tru contractele în curs, înche
iate după vechile prețuri, și 
scadente după 15 iulie a.c., 
producătorii vor beneficia de 
noile prețuri majorate. Aceas
tă prevedere evidențiază încă 
o dată caracterul deosebit de 
avantajos al relațiilor produ
cătorilor cu statul, grija cu 
care sînt respectate obligațiile 
asumate prin contracte.

Hotărîrea cuprinde diferite 
alte înlesniri în legătură cu 
pășunatul, cu producția de fu
raje de către producătorii care 
contractează animale, acorda
rea de avansuri bănești fără 
dobînzi, anumite scutiri șl re
duceri de taxe etc. Se preve
de, printre altele, ca sfaturile 
populare să acorde prioritate 
la pășunat atît pentru anima
lele contractate de către gos
podăriile agricole colective cît 
și pentru cele proprietate per
sonală ale colectiviștilor și 
producătorilor individuali ; se 
prevede, de asemenea, ca la 
acordarea de alocații de stat 
pentru copiii salariatelor și 
pensionarilor să nu se la în 
calcul veniturile obținute din 
creșterea animalelor.

Este în interesul gospodării
lor agricole socialiste, al co
lectiviștilor. al celorlalți pro
ducători ca, folosind avanta
jele și condițiile create, să 
crească și să contracteze cît 
mai multe animale, bine în
grășate, de calitate superioară, 
să aplice metode înaintate, 
eficace, pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic, sporirea 
producției de came și alte 
produse animaliere. Alături de 
unitățile agricole socialiste, 
țăranii colectiviști și producă
torii individuali — îndeosebi 
cei din raioanele de munte — 
cărora li s-au acordat impor
tante stimulente, sînt chemați 
să mărească cît mai mult nu- | 

mărul de animale și producția 
acestora.

Pentru toți oamenii muncii 
din agricultură, gospodării de 
stat și gospodării colective, 
colectiviști, pentru toți cres
cătorii de animale este o da
torie de cinste de a răspunde 
noilor eforturi făcute de stat, 
de oamenii muncii de la orașe 
— care le dau un puternic 
sprijin trimițînd la sate trac
toare și mașini moderne, în
grășăminte chimice, produse 
industriale de larg consum 
etc. Muncind cu pricepere și 
energie, ei trebuie să asigure 
sporirea efectivelor de bovine, 
porcine, oi, batali, păsări, a 
numărului de animale contrac
tate la o greutate cît mai mare 
și cu respectarea strictă a 
termenelor de livrare si a 
condițiilor de calitate, mărin- 
du-și contribuția la creșterea 
producției și a volumului de 
contractări, a livrărilor către 
stat și prin aceasta la îmbu
nătățirea continuă a aprovi
zionării oamenilor muncii. 
Gospodăriile de stat trebuie să 
folosească din plin posibilită
țile pe care le au pentru a 
obține producții tot mai mari 
de carne 9i alte produse, da 
a-și apori contribuția la asi
gurarea fondului central al 
statului.

O mare atenție trebuie să 
«o acorde dezvoltării creșterii 
porcilor și păsărilor — specii 
care se înmulțesc ușor, ajung 
Intr-un timp mai scurt la ma
turitate, asigurînd astfel can
tități importante de carne 
pentru consumul populației. în 
ultimii ani s-au luat un șir de 
măsuri pentru crearea unor 
ferme industriale de creștere 
a porcilor gi păsărilor în 
G.A.S. cu car? scop s-au în
vestit însemnate fonduri, li
nele dintre acestea se află în 
curs de construcție. Este deo
sebit de important ca comite
tele regionale de partid, con
siliile agricole si trusturile 
gostat să sprijine și să accele
reze punerea în funcțiune n 
acestor mari unități producă
toare de carne și ouă, să asi
gure popularea lor cu efective 
matcă din cele mai productive 
rase. La fel, este necesar să se 
acorde un sprijin eficient gos
podăriilor colective, ca acestea 
să dezvolte tot mai mult fer
mele de păsări. Are o mare 
însemnătate aplicarea întoc
mai și într-un termen eît mai 
scurt a indicațiilor date de 
partid și guvern privind ex
tinderea suprafețelor cultiva
te cu porumb, ceea ce va asi
gura posibilități pentru hră- 
nirea unui număr sporit de 
porci și păsări.

In ansamblul măsurilor lu
ate pentru dezvoltarea secto
rului zootehnic un rol hotâfî- 
tor ți are asigurarea bazei 
furajere. lată de ce organele 
și organizațiile de partid, sfa
turile populare, consiliile agri
cole, conducerile unităților so
cialiste din agricultură sînt 
chemate să ia fără întîrziere 
măsuri practice, concrete, pen
tru valorificarea tuturor re
surselor și posibilităților exis
tente în fiecare regiune, raion, 
sat și gospodărie, în vederea 
măririi producției de furaje. 
Aceste măsuri trebuie să asi
gure folosirea cît mai raționa
lă a tuturor suprafețelor de 
pășune, inclusiv a celor din 
golurile de munte, fitrîngerea 
șl depozitarea cu grijă a varia
telor resurse de nutrețuri atît 
pentru fin cît și pentru siloz. 
Trebuie spus că în unele re
giuni ca ploiești, Bacău, Ma
ramureș pășunile și alte surse 
de furaje sînt departe de a fi 
folosite pe deplin. Posibilități 
însemnate pentru asigurarea 
hranei animalelor aflate in 
proprietatea colectiviștilor pot 
fi puse In valoare prin folosi
rea chibzuită, gospodărească a 
loturilor personale ; colectiviș
tii trebuie îndrumați să culti
ve în mai mare măsură aces
te loturi cu plante furajere 
valoroase.

Concomitent cu măsurile 
pentru sporirea producției de 
furaje este necesar ca In fie
care unitate agricolă iocialiată 
să se urmărească în perma
nență, pe toate căile, reduce
rea sistematică a prețului de 
cost în sectorul zootehnic.

Noile sporuri de prețuri fi 
celelalte avantaje acordate de 
stat gospodăriilor agricole co
lective si celorlalți producători 
Ia contractarea fi livrarea de 
animale se ridică la sume în
semnate. De unde pot fi pro
curate asemenea fonduri ? In
teresele generale ale dezvoltă
rii continue a economiei na
ționale impun ca cheltuirea 
acestor fonduri să nu ducă in 
nici un caz la r^stringerea su
melor investite pentru înălța
rea de noi fabrici și uzine, 
pentru construcții d® locuin
țe, pentru pensii, Invățămlnt 
și sănătate și alte acțiuni so- 
cia l-culturale. Reducerea ■- 
cestor fonduri ar micșora rit
mul dezvoltării economiei na
ționale — temelia creșterii 
bunăstării întregului popor. In

Reduceri de prețuri

la unele bunuri de consum
Consiliul de Miniștri a apro

bat, printr-o hotărire, reduce
rea prețurilor de vinzare cu 
amănuntul la unele bunuri de 
consum, printre care : aparate 
de radio din producția internă 
cu lămpi electronice, stabiliza
tori de tensiune pentru tele
vizoare, țesături si confecții 
din fire artificiale tip bumbac, 
unele tipuri de ceasuri de 

același timp, dacă concomi
tent cu majorarea prețurilor 
de cumpărare la animale, s-ar 
menține actualele prețuri de 
vinzare cu amănuntul, ar în
semna ca vînzarea cărnii să 
se facă în pierdere. Iată de ce 
hotărîrea stabilește ca o parte 
a acestor mijloace bănești ne
cesare acoperirii sporului de 
prețuri la contractări și achi
ziții de animale gă fie obți
nută prin majorarea cores
punzătoare a prețurilor de 
vînzare în comerț a cărnii, a 
conservelor și preparatelor de 
carne. în țara noastră, în ra
port cu alte produse alimen
tare, cu veniturile realizate de 
oamenii muncii, prețul de vîn
zare a cărnii era mai scăzut 
decît în alte țări, chiar în a- 
celea unde există mai puține 
posibilități pentru populație 
de a consuma alte produse 
mai ieftine — legume, fructe 
etc. Ansamblul de măsuri lua
te prezintă o deosebită impor
tanță pentru mărirea produc
ției de carne la nivelul cerin
țelor de consum, în continuă 
creștere, ale populației.

Pentru a veni în sprijinul 
celor care realizează venituri 
mai mici $1 au greutăți fami
liale, Consiliul de Miniștri a 
stabilit, printr-o hotărire, să 
se acorde pe timp de un an. 
de la 1 iulie 1963 — la 1 iulie 
1964, unor categorii de ssla- 
riați al căror salariu tarifar 
este pînă la 800 lei și pensio
narilor cu o pensie pînă la 600 
lei, o compensație bănească, 
diferențiată, după situația fa
milială a fiecăruia. De exem
plu , potrivit acestor măsuri, 
un salariat cu un salariu tari
far pînă la 800 lei, avînd «oțla 
nesalariată și 2 copii pi.nă 
la 14 ani, va primi o compen
sație bănească de 120 lei tri
mestrial, iar daci are 4 copii 
— de 180 lei trimestrial ; 
un pensionar cu pensia 
pînă la 800 lei. a\lnd aoția 
nCsalariL.ă. va primi 60 lei tri
mestrial, și per.îru fiecare co“ 
pil sub 14 ani cite 30 lei tri
mestrial. Pentru acordarea 
compensațiilor bănești fami
liilor cu venituri mici statul va 
cheltui fonduri însemnate. A- 
ceste măsuri de compensație 
vin în sprijinul celor care au 
venituri mici, pentru a face 
față cheltuielilor suplimen
tare.

Statul nostru se preocupă cu 
toată grija de ridicarea nive
lului de trai al oamenilor 
muncii. După cum se știe, In 
ultimii ani. pe baza prevede
rilor înscrise în Directivele 
Congresului al IlI-lea al 
P. M. B- au fost puse în 
aplicare un șir de hotărîri 
care au făcut să crească con
tinuu veniturile reale ale celor 
ce muncesc. Dintre acestea 
amintim: majorarea salariilor 
în perioada i960—1902 la toate 
categoriile de salariați ceea ce 
le-a adus un spor de venituri 
de peste 4 miliarde de lei a- 
nual ; reducerea în repetate 
rinduri a prețurilor de vinzare 
la numeroase articole desti
nate consumului larg ; micșo
rarea tarifelor pentru presta
rea unor servicii ; desfășurarea 
în ritm intens a construcțiilor 
de locuințe ; lărgirea continuă 
a acțiunilor cu caracter social- 
cultural etc. Statul nostru 
cheltuiește sume însemnate 
pentru întreținerea elevilor și 
studenților în școli și facultăți; 
acordă anual alocații de stat 
pentru aproximativ 2 100 000 
copii, plătește circa 900 000 
pensii ; în spitalele și sanato
riile din țara noastră se acordă 
îngrijire medicală gratuită. în 
bugetul salariatilor cheltuielile 
pentru chirie, întreținerea co“ 
piilor In școlt îngrijirea sănă
tății, odihnă etc, reprezintă 
doar un mic nrocent, creln- 
du-ie astfel condiții ca fiecare 
familie «ă folosească cM mai 
mare parte a veniturilor «ale 
pentru a se hrăni fi îmbrăca 
mai bine, pentru a-și asigura 
un grad mai ridicat de confort 
. Organizațiile de partid, 
■indicatele, organiza țiiie d* 
U.TJL sînt chemate să explice 
temeini** oamenilor muncii 
conținutul și urmările pe care 
măsurile luate le vor avea te 
asigurarea cantităților d® car
ne necesare acoperirii consu
mului in continuă O^ștera, 
pentru aprovirrsiarea din ca 
in ce mai bună a populației. 
Nu încape îndoLilă că oamexui 
muncii din agriculturi, tnțel®- 
gind importanta decorhită a 
hotănrilor luate, Isi vor aduce 
întreaga contribute la Înfăp
tuirea lor. vor ră^Țunde «can
tor măguri prin eforturi «uo- 
ținute în vederea sporirii la 
ritm mai rapid ■ efectivelor 
de animale c atșteru pro
ducției acestora-

Noile măsuri neetru mări
rea șeptelului, a da
carne, ae adaură ceâcrtalte ac
țiuni întreprins- m de an 
partid fi gu'.vrn In vsderea 
dezvoltării tuturor ramurilor 
economiei naționale, a aaign- 
rării creștem ecntzaue, pe 
baze trainice, a sivf*2-îl da 
trai al intrerui.u popor.

mînă, unele aortiminte de ca
fea, ceai, r^mu.-l Lcnioruri 
din import, unei® articole de 
toaletă etc

Reducerea de prețuri Intră 
In vigoare la data de 15 iulie, 
eu exceda țesăturilor j: con
fecțiilor din fire artificiale tip 
bumbac, pentru care noile 
prețuri se aplică la data de 
1 august.

Baco Ita tal grialoi la G-AC. _Vo«qa“ daa Corabia Foto : Ager preș

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE -

LA TIMPUL OPTIM!
Paralel 

cu secerișul — 
prașilele

CLUJ (de la oo rea pan den tul 
nostru).

Paralel cu secerișul, în nu
meroase gospodării colective 
din raionul Birtrița ie desfă
șoară o muncă intensă la în
treținerea culturilor. în G.A.C. 
din Țagu, Jelea, Iad, Micești 
etc. i-a terminat prașila a 
n-a la porumb și a Început 
prașila a III-«. Paralel cu 
efectuarea acestor lucrări la 
porumb se face prașila a III-a 
la floarea-soarelui șl cartofi, 
iar la sfecla de zahăr prașila 
a rv-a.

In gospodăriile colective din 
$ in tereag-Bistrița, Jeica, Șieu- 
Odorhei, prașila a III-a la 
floarea-soarelui și la cartofi a 
fost terminată.

Colectiviștii ieșeni 
grăbesc recoltarea 

finului
Coleetiviftii din regiunea 

Iași grăbesc recoltarea șâ de
pozitarea fînurilor naturale. 
In raionul Hîrlău s-a terminat 
această lucrare, iar în raioa
nele Huși și Vaslui cositul și 
depozitarea fînurilor naturale 
a-au executat în proporție de 
75 și respectiv 80 la sută. De 
asemenea, au terminat recol
tarea fînurilor și colectiviștii 
din 10 comune din raionul 
Huși și din alte 11 comune din 
raionul Vaslui. In întreaga re
giune. flnurlle naturale au fost 
recoltate pînă în prezent de 
pe aproape 60 la sută din su
prafețe. Nutrețul a fost depo
zitat în apropierea adăposturi
lor pentru animale.

închiderea cursurilor 
Universității populare 

din lăți
La Casa de cultură ■ linere- 

tului din lăți a avui loc luni în
chiderea fettivă a curturilar Uni- 
vertiiăfii populara din localitate.

Primul an de activitate al a- 
Mtei univerailăți s-a dovedit 
rodnic. Ciclurile : astronomia- 
cosmonautici, medicină-bialogia, 
geografia economică, teatru, lite
ratură romină ți Universală, limbi 
străine au fost urmate de nu
meroși oameni ai muncii. Au pre
dat lecții academicieni, cadre di
dactice de la institutele de încă- 
țimi/tt superior din Iași, cerce- 
tâlori științifici.

î» «sud da (nc4|dmlnt tnche- 
sm cnrmrila anirersitiților popu
lare și utenciinrești din orașttl și 
rtginjsea Iași a fast frecventate 
da pesta 2 700 da persoana.

(Agerprea)

to poalele CmcwuJuj. pe Valea Teleajeauiui ne and ato-
Itaaea da adiJtnd CData

liaaal Fauna Mia 
i|eut te partea Ja 
aard a regiunii Ca
lați, l« paaJele biii- 
țiler Vraaeeî. De 
aceea și Ivcririle ■- 
gri ce le lint latot- 

deanna pația mai ialirxiala de
cît ia raiaiaele din Birigia. Ca 
toate acMtea. datarîtl tunpalni 
deoiabit de favorabil, ei 1 duri lor 
din ultima nene, griul a-a copt. 
In malta goapodirii colective dia 
acest raioa colectiviștii au trecut 
cu toata forțele la recoltat. La 
Moviliți. Ficbioae|ti ■■■ Tifești 
munca de atrinșere a recoltei a 
foit biue ar^aniiali, caa&binele 
și atelajele lurreail din pliu. 
La Movilești. îa aiua de 11 
iulie, dm cele 300 de ba cu 
griu, recolta «ra alrlnii da pe 
mal bina de 70 Ia iuti din a- 
ceaatl anprafațl, urmînd ca a 
doua zi iccrrișnl ai fie iaprlvit. 
în același timp a-a acordat aten
ția cuvenit! deafifurirli, în bune 
condiții |i Intr-un ritm intern, 
a treierișului. O batoai bate sil
nic peste 8 000 kg de grin. Griul 
este transportat imediat in ma
gazii. De asemenea, colectiviștii

TELEGRAMA
Tovarășul Corneliu Mănes- 

cu, ministru) afacerilor exter
ne al R. P. Romîne, a trimis o 
telegramă de felicitare tova

INFORMAȚII
Ambasadorul Republicii Cuba 

la București, Manuel Yepe 
Menendez, a oferit luni seara 
un cocteil cu prilejul vizitei 
în țara noastră a delegației 
cubaneze condusă dg dr. An
tonio Nunez Jimenez, președin
tele Comisiei de organizare a 
Academiei de Științe din Cuba.

Au participat tovarășii : 
Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior, Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, acad. Mihail 
Ralea, președintele Institutului 
romîn pentru relații culturale 
cu străinătatea, acad. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, membri 
ai Prezidiului Academiei R. P. 
Romîne, alți oameni da știință, 
funcționari superiori din Mini
sterul Afacerilor Externe.

Cocteilul i-a desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

★

Ministrul Franței In R. P. Ro- 
mlnă. Pierre Paul Boufianais, a 
oferit luzu dupl-amiaxl ua 
cocteil cu prilejul Urbltorii 
Mpoaala a Franței

Au teat porte acad. S. Ns* 

»« traaapertat le basa da recep
ție, te Metil plăți] ar pentru 
mucila SJLT. «t te cantul con
tractelor tecbciata oi autaL, pe
cia 3 vagaaBO de gris.

Na aceeași preocupare pentru 
in te di if ica rea ritmului la aeceriș, 
pentru string ere a recoltei firi 
pierderi am firii in gospodina

In raionul Panciu

RITMUL SECERIȘULUI 
TREBUIE INTENSIFICAT

colectivi „Alexandru loan Cura" 
din Savcja, la colectiviștii din 
Irești. In aceite gospodării, da
torită unei slabe munci organi- 
aatorice. ritmul la recoltat este 
acăzut. Mijloacele proprii nu 
aînt foloiite dup! posibili tați. 
Tot în iina de 11 iulie, de pildă, 
pe ogoarele gospodinei colective

rășului Mangalîn Dughsrsu- 
ren, ministru al afacerilor ex
terne al R. P. Mongole, cu 0- 
cazia numirii sale în această 
funcție.

colau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, președin
tele grupului parlamentar ro
mîn pentru relații de prietenie 
Rominia-Franța, deputați în 
Marea Adunare națională, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
din alte ministere, academi
cieni și alți oameni de știință, 
artă și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi al mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romîn* și alți membri 
oi corpului diplomatic.

★
Cu prilejul săptămânii de 

luptă pentru reunificarea paș
nică a Vietnamului, luni la a- 
miază a avut loc la Ambasada 
R. D. Vietnam o conferință de 
presă In cadrul căreia amba
sadorul R. D. Vietnam la 
București, Dinh Van Duc. a 
vorbit despre lupta de elibe
rare dusă de poporul din Viet
namul de xud, sub conducerea 
Frontului Național de Elibe
rare.

*
Tjinl «teninMțB a părăsit 

Capitala a driefaye ■ U-AJ51L, 
eare va partiapa la karrtrfla 

mtemațiooal «tu
dențeac .Universitatea Ari’, 
organizat la Dubromfk între 
15-S iuda ae- do către Uniu
nea fevtentflor dte B.S F. lu- 
pnctevta.

Detecatia sate r ■dial da 
tov. Hie XrțA, membra al Co* 
mitetxilai Executiv al U_A^SJL

•
1- «au inri—ia I P Ro- 

mîne au toca, put bxai haeririle 
^risnațomal or- 

gantZ2t do Oasitetul editorial 
ai -Florei En-cpeea* din Li
verpool tn mi mmm a: e ea Aee- 
de-r. -i Bețvbs.; J Populare Bo-

Io îaadrOo «nporăoauhu 
lay pane specajisu dxa mai 
Exztîe țan eui jpeue — Aoflia, 
Axîzia. IL P. Bulgaria. H. S. 
Ceikoaăoracă. Danemarca. Fto- 
ianda. F: au ța. R. D. Germană. 
IL F. B_S_F. Iufosla-
na. ItaLa, R P. Potonâ. R. P. 
Ramlni. Suedia, pcee-j^n |1 din 
Canada.

♦
L» 15 *tea xc. a ptrăszt 

AlfMHii iaca aoastră Katnei 
F îilw~ tma axzraardmai 
«i ■MMtra piearpntEUtr al 
In ta1 ui» ia Raeuhbca Popu-

La piacaxa d a fact sahxLit 
di (^aorgfae Loca, directorul 
Protocoiaiai din kGausterol 
AfacorUcr Exteree.

Ao loot do teU Le-
gapei Lxraeîtiltn. șefii unor 
nu:uni diplomatice acreditați 
In RFJL ii alți aietabri ai 
eorpehri diplomatic. 

din Ireșd dani combine mal 
mult atiteau decît lucrau, iar 
colectiviștii prexențî la lucru, nu 
depăieau numărul de 30. Intre 
aceștia eraa foarte puțini tineri.
Aceasta dovedește • «labă preo

cupare din partea conducerii gos
podinei pentru mobilizarea tu
turor forțelor de care dispune 

gospodăria, la lucru. Din păcate, 
nici organizația U.T.M. nu ae 
■chit! de sarcinile ce-i revin.

La gospodăria colectivă din 
Soveja, în ziua de 10 iulie, cinci 
combine recoltau fără saltele 
pentru pleavă. Oare tovarășii din 
conducerea gospodăriei nu a-au 
gîndit că ae pierde un nutreț

La G-AJS. Viteozu*. regiunea București, ie culeg
caisele

Foto : Agerpres

Fabrica de țigarete Tg. Jiu
ANGAJEAZĂ

— Un țef serviciu mecanic-inveslijii
— Un țef serv. C. T. C.
— Un inginer tehnolog

r—JijHl, peatra acapana primelor două posturi — ingl- 
bct la specialitate sau înrudite ra o vechime in producție 

• aal ta funcții tehnice de specialitate, iar pentru postul 
de iasiner tehnolog, acelea,! condiții eu o vechime de un an. 

reatra ariee relații vi veți adresa la Fabrica de țigarete 
Serv. Organixiril ,1 Narmlrii MunclL

VIZITAȚI

Muzeul regional „CRIȘANA"
din Oradea, str. Etvfis nr. 4 

precum ți Muzeul memorial 
„ADY ENDRE" - Oradea

Muzeul memorial „ĂRANY 
JANOS" — Salonta

muzeele din Beiuț, Băile 
Tlnca țl Sâcueni

■MBBHBraBHK^gmilliiniiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiniiiiii(iniiiiiiiiiitnniiin:<ii.'i>nimiim'

Datorită bunei organizări a 
muncii și folosirii Ia întreaga 
capacitate a combinelor și a 
altor mijloace, pe cuprinsul 
regiunii București au mai ră
mas de recoltat circa 70 000 ha 
cultivate cu griu, Ceea ce re
prezintă aproximativ 15 la 
sută din întreaga suprafață. 
Pînă în prezent au terminat 
recoltatul griului colectiviștii 
din raionul Zlmnicea și lucră
torii din gospodăriile agricole 
de stat, aparținînd trustului 
Călărași. Foarte avansați sînt 
și colectiviștii din raionul Fe
tești care mal au de recoltat 
numai 1 000 de ha în majori
tatea G.A.C. această lucrare 
fiind terminată.

In prezent, se lucrează eu 
forțe sporite la arături și însă- 
mînțarea în miriști a plantelor 
furajere.

(Agerpres)

oare ■*■ dovedit, In Iernile tre
cute, foarte valoroa ?

Lipsa de Inițiativă In organi
zarea muncii colectiviștilor, ne- 
foloairea tuturor mijloacelor de 
care dispun gospodăriile colecti
ve, efectuarea unor reparații de 
mintuialfi la combinele S. M. T. 
Mărășești, fac ea muncile de re
coltare In raionul Panciu al ie 
deifajoare anevoios.

Din suprafața de 4 284 ba cul
tivata cu griu, în raionul Panciu, 
pînă în ziua de 11 înlie, în a- 
ceat raion nu ae recoltase griul 
decît numai de pe 767 ha.

Organi zațiile de baza U.T.M. 
din gospodăriile colective trebuie 
să mohilizrze toate forțele tine
retului pentru a aduce un aport 
mult maî mare la urgentarea In- 
crărilor agricole. Ele au datoria 
aă ajute consiliile de conducere 
prin mobilizarea tinerilor colec
tiviști Ia lucru astfel ca să folo
sească din plin toate mijloacele 
proprii.

T. OANCEA 
corespondentul 

„Scînteiî tineretului" 
pentru regiunea Galați

1



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
La Moscova au început

Convorbirile in problema 

încetării experiențelor nucleare
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

La 15 iulie N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a avut o în
trevedere cu Averell Harri
man, locțiitor al secretarului 
de Stat al S.U.A., și cu lordul 
Hailsham, ministru pentru 
problemele științei și tehnicii 
al Marii Britanii. In timpul 
convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri în probleme
le legate de încetarea expe-

Noi mitinguri 
și demonstrații 

ale țăranilor francezi
PARIS 14 (Agerpres). — La 

Cavaillon, Meyrargue și Bolle- 
ne (Departamentul Vaucluse) 
au avut loc mitinguri și de
monstrații în cadrul cărora ță
ranii au protestat împotriva 
faptului că, în ciuda marilor 
greutăți pe care le întîmpină 
ei în desfacerea produselor a- 
gricole, guvernul nu ia nici un 
fel de măsuri pentru limitarea 
importului de produse agrico
le din alte țări.

La Cavaillon țăranii, după 
cum anunță agenția Union 
Francaise d’Information, au 
descărcat demonstrativ în fața 
clădirii administrației finan
ciare aproximativ 30 tone de 
legume.

La Meyrargue, participants 
la miting au cerut ca guver
nul să nu importe pînă la 15 
septembrie mărfuri agricole a 
căror producție este exceden
tară in Franța. Țăranii au ce
rut să înceteze importul de 
fructe și legume din țările Pie
ței comune.

------ e------

riențelor nucleare și în alte 
probleme de interes reciproc.

Discuțiile vor continua la 16 
iulie cu Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

La convorbirea lui N. S. 
Hrușciov cu Averell Harriman 
și cu lordul Hailsham au parti, 
cîpat : din partea sovietică — 
Andrei Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., 
Valerian Zorin, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., S. Țarapkin, membru 
în colegiul Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

Din partea americană au 
participat -— Foy Kohler, am
basadorul S.U.A. în U.R.S.S., 
A. Fischer, director adjunct al 
Agenției pentru controlul a- 
supra armamentului și pentru 
dezarmare, C. Kaysen, consi
lier special adjunct al pre
ședintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, și 
A. Akalovski, colaborator al 
Departamentului de Stat al 
S.U.A.

Din partea engleză au parti
cipat : H. Trevelyan, ambasa
dorul Marii Britanii
U.R.S.S., Wilson, secretar de 
stat adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Zuckermann, 
consilier științific principal al 
Ministerului de Război.

în

Evenimentele din Guyana Britanică
GEORGETOWN 15 (Ager

pres). — Agenția Reuter a- 
nunță că la 14 iulie Duncan 
Sandys, ministrul pentru rela
țiile cu Commonwealthul și al 
coloniilor Angliei, și-a înche
iat vizita de 5 zile în Guyana 
Britanică.

După cum se știe, ministrul 
britanic a sosit în Guyana Bri
tanică pentru a „reglementa" 
situația din această țară, cre
ata în urma acțiunilor anti
guvernamentale puse la cale 
de către elementele procolo
nialiste. — “
însă, din relatările agențiilor 
de presă, Sandys, care a 
tratative la _ 
conducătorii principalelor par
tide politice, folosind situația 
încordată din țară și divergen
țele politice dintre partide, a 
căutat în mod vădit să obțină 
slăbirea poziției partidului gu
vernamental popular progre
sist, cerind includerea în gu
vern a unor reprezentanți ai 
partidelor de opoziție, între 
care ai Partidului congresului 
național al poporului. Liderul 
acestui partid de opoziție. 
Burnham. deși a fost declarat 
de către oficialitățile britanice 
ca fiind „mai conciliant", se 
pare că nu este mulțumit de 
cererile Iul Sandys

Părăsind Guyana Britanică, 
Duncan Sandys a declarat cu 
prilejul unei conferințe de 
presă că guvernul britanic ce
re acestei colonii să pună ca-

După cum reiese,

dus 
Georgetown cu

păt atît tulburărilor rasiale 
(dezlănțuite, de altfel, de ele
mentele procolonialiste) cît și 
fricțiunilor dintre partidele 
politice. După cum menționea
ză agenția Reuter, Sandys a 
declarat ziariștilor că „dacă 
politicienii nu-și vor soluționa 
divergențele, cred că guvernul 
britanic va trebui să ia el în
suși măsuri", referindu-se în 
mod voalat la o intervenție 
directă împotriva guvernului 
lui Cheddi Jagan.

Agenția France Presse rela
tează, însă, că Cheddi Jagan 
a atras atenția lui Duncan 
Sandys înainte ca acesta să 
părăsească Guyana Britanică, 
că o hotărîre a guvernului 
britanic cu privire Ia am în a - 
rea „sine-die" a acordării in
dependenței acestei colonii „nu 
va face decît să prelungească

vărsarea de sînge, iar răspun
derea pentru această situație 
va reveni Marii Britanii".

Potrivit cererilor formulate 
de ministrul britanic, la 14 iu
lie a avut loc prima întreve
dere dintre primul ministru al 
Guyanei Britanice, Cheddi Ja
gan, și liderul opoziției — 
Burnham — în scopul încer
cării de a se crea un guvern 
de coaliție. Agenția Reuter re
latează că întrevederea a luat 
sfîrșit fără a se anunța nimic 
altceva decît că cei doi se vor 
întîlni din nou la 18 iulie. Ob
servatorii politici din George
town sînt de părere că cei doi 
lideri de partide „au poziții cu 
totul opuse și va fi necesar un 
timp îndelungat — dacă aceas
ta se va întîmpla vreodată — 

opînă ce ei vor ajunge la 
înțelegere".

S. U. A.: Continua acțiunile
împotriva segregației rasiale
WASHINGTON 15 (Ager

pres). — fn diverse localități 
din sudul Statelor Unite con
tinuă aețiunile de protest ale 
populației de culoare împo
triva segregației rasiale. Agen
ția United Press International 
relatează că mai multe sute de 
oameni s-au adunat la 14 iulie

Scrisoare deschisă 
a C.C. al P C.U.S.
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

Ziarul „Pravda” din 14 iulie 
a publicat scrisoarea deschisă 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice către organizațiile de 
partid, către toți comuniștii 
din Uniunea Sovietică, în le
gătură cu scrisoarea Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Chinez, din 14 iunie 
1963, adresată C.C. al P.C.U.S. 
In același număr al ziarului 
se publică textul acestei scri
sori a C.C. al P.C. Chinez.

★
Textul integral al celor două 

scrisori va fi publicat în zia
rul „Scînteia”.

Coreea de sud. Imagine des lntilnltă pe străzile Seulului: poliția postată pe străzi, est0 
gata să intervină pentru a împrăștia o demonstrație antiguvernamentală

nraspmȚTi .1 PE SCURT
GENEVA — Consiliu] econo

mic si social al O.N.U. a adop
tat un proiect de declarație în 
legătură cu eliminarea tuturor 
formelor de discriminare ra
sială. Consiliul își exprimă ne
liniștea în fata „manifestărilor 
de discriminare rasială ce se 
constată în lume... în special 
sub forma apartheidului" și de
clară că este convins câ discri
minarea rasială constituie un 
pericol international. Consiliul 
economic și social a adoptat, de 
asemenea, propuneri în legă
tură cu drepturile copilului și 
un proiect de rezoluție în le
gătură cu reprimarea practicilor 
sclavagiste.

C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Uzbekistan.

CAIRO. — In urma trata
tivelor care au avut loc între 
Hophouet Boigni, președintele 
Republicii Coasta de Fildeș, și 
președintele R.A.U., Nasser, la 
14 iulie s-a ajuns la un acord 
cu privire la schimbul de re
prezentanțe diplomatice și mi
siuni comerciale. In cursul tra
tativelor s-au discutat, de ase
menea, unele probleme afri
cane, printre care căile de con
solidare a independenței eco
nomice.

pentru a protesta împotriva 
„tratatului de securitate japo- 
no-american", împotriva re
vizuirii constituției japoneze, 
pentru prietenie cu tineretul 
din întreaga lume. Ei au ce
rut, de asemenea, amînarea 
vizitei submarinelor atomice 
americane în porturile Japo
niei. Reprezentanții tineretului 
din Okinawa au cerut elibe
rarea Okinawei de sub domi
nația americană yi realipirea 
ei la Japonia.

de Quay, agenția Aaiociated 
Prea» îl caracterizează ca pe un 
nou faliment înregiitrat la mij
locul drumului de Partidul popu
lar catolic în încercarea de a 
forma guvernul, după ețecul din 
luna innie al lui Wiliam Kort, 
alt reprezentant al partidului.

ROMA. — Corespondentul din 
Roma al agenției United Presa In
ternational relatează că la 14 iulie 
In Partidul democrat-creșlin din 
Italia s-a proaus o sciziune. Aripa 
de stingă a partidului condusă de 
logtul premier Amintore Fanlani 
s-a pronunțat împotriva oricărei 
colaborări cu aripa de dreapta.

Unii observatori politici, preci
zează U.P.I., consideră că actuala 
sciziune ar putea periclita șansele 
formării unui viilor guvern de 
cenlru-atlnga atunci cînd actualul 
guvern de tranziție prezidat de 
Giovanni Leone va ceda locui în 
cursul lunii octombrie.

Intr-o scrisoare adresată de se
cretarul general adjunct, Forlani, 
secretarului generai al partidului 
Aldo Moro, se arată câ sprijinitorii 
lut Fanlani consideră că acordul 
realizat Intre fracțiunile adverse 
ale Partidului democrat-creștin anul 
trecut la Neapole, nu mai este in 
vigoare.

HANOI. — La 15 iulie, cu 
prilejul împlinirii a 9 ani de la 
semnarea acordurilor de la 
Geneva cu privire la Indochina, 
Ministerul de Externe al R.D. 
Vietnam a dat publicității o 
declarație în care cere copre
ședinților și participanților la 
conferința de la Geneva din 
1954, precum și țărilor care fac 
parte din Comisia internațio
nală de supraveghere și con
trol din Vietnam să ia măsuri 
eficiente pentru a pune capăt 
războiului dus de Statele Unite 
în Vietnamul de Sud și pentru 
a asigura îndeplinirea strictă 
a acordurilor de la Geneva. 
In declarație se subliniază că 
guvernul R. D. Vietnam va 
continua să lupte cu hotărîre 
pentru reunificarea pașnică a 
țării pe baza acordurilor de la 
Geneva.

TAȘKENT. — La 15 iulie, 
la Tașkent a avut loc un mi
ting cu prilejul vizitei pe care 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Ungare o întreprinde prin 
U.R.S.S. La miting au luat 
cuvîntul Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revo
luționar muncitoresc-țărănesc 
ungar, și Șaraf Rașidov. mem
bru supleant al Prezidiului

TOKIO 15 (Agerpres). — 
De trei zile, în apropierea o- 
rașului Tokio, la poalele mun
ților Fuji, are loc cel de-al 
5-lea Festival național al ti
neretului și studenților japo
nezi pentru pace și prietenie. 
El a reunit mai bine de 10 000 
de tineri din întreaga Japonie.

în cadrul festivalului, la 14 
iulie, lîngă lacul Yamanaka, a 
avut loc un mare miting la 
care au luat parte 5 000 de 
tineri muncitori și studenți

MEXICO. — Ministerul învătă- 
mîntuliil din Mexic a dat publici
tății un raport cu privire la situa
ția din institutele de Invdfdmlnt 
superior din țară. Tn raport se a- 
rată. printre altele, că cei mal 
mul țl dintre studenții proveni ți 
din păturile nelnstârite ale popu
lației sînt lipsiți atll de mate
rialul didactic necesar pentru stu
dii cit și de mijloacele de exis
tență.

PARIS. — Poliția a închis expo
ziția de tablouri a cunoscutului 
pictor fancez Bernard Lorjou. Pic
torul. care a declarat război ab
straction! știlor. »i-a expus tablou
rile pe un cuter care naviga pe 
Sena. Cele citeva pînze uriașe ex
puse la bordul cuterului sa ve
deau perfect de pe mal. O impre
sie deosebită _ , 
„Singele lui Julian Grimau". 
cercurile artistice ia crede 
acest tablou a determinat 
altfel Interzicerea expoziției-

HAGA. — Agenți, France 
Prene anunță câ după 10 zile de 
convorbiri |i încercări nereușite, 
M. Jan de Quay a refuzat să for
meze noul guvern a] Olandei. în 
dimineața zilei de 15 iulie, re
latează agenția, de Quay ■-> pre
zentat la palatul regal pentru a 
informa pe regina luliana nn 
a reușit formeze un guvern. 
După acest eșec, criza de guvern 
din Olanda, care a intrat în cea 
de-a treia lani’ 11 «gravat. 
Quay este al doilea om politic 
olandez care a înregistrat un 
eșec în încercarea de a forma 
guvernul în această perioadă. 
Fâcînd cunoicnt itaiaccesul lui

MANILA. — Corespondentul a- 
genpel Associated Press la Ma
nila anunță că președintele Pili- 
pinelor, D. Macapagal, a adresat 
președintelui Indoneziei, Sukarno, 
și primului ministru malayez ’Ab
dul Rahman, un apel tn care 11 
invită la o tnlllnire la nivel Înalt 
care să aibă Joc Ia 30 iulie la 
Manila. In apelul adu, președin
tele Macapagal aiirmă că ar 11 
necesar ca cei trei șefi de stat 
să aibă un schimb de vederi asu
pra divergențelor ce au apdrut In 
legătură cu crearea Federației 
Malayeze. După cum se știe, re
cent, la Londra, a fost semnat 
acordul cu privire la crearea fede
rației, care ar urma să-și Înceapă 
existența la 31 august. Încă de la 
anunțarea planului cu privire la 
crearea federației, afli Indonezia 
cil șj Fiiipinele s-au pronunțat 
Împotriva acestui proiect de inspi
rație engleză.

a produs tabloul 
"In 

că 
da

Don Manuel „lichidează" șomajuf

RIGA 14 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 14 iulie a avut 
loc la Riga Ziua comemorării 
victimelor fascismului. Cu a- 
cest prilej s-a organizat un 
mare miting în suburbia ora
șului Riga — Salaspils, unde 
ocupanții hitleriști au extermi
nat peste 100 000 de cetățeni 
ai Uniunii Sovietice, Poloniei, 
Cehoslovaciei, Austriei, Olan
dei, Franței.

„Ororile petrecute la Sala
spils, soarta martirilor lui vor 
rămine întotdeauna în memo
ria poporului, și pe mormin
tele fraților și surorilor noa
stre jurăm că nu vom admite 
ca acest trecut groaznic să se 
repete vreodată”, a spus scrii
torul leton Miervaldis Birze, 
fost deținut al lagărului morții 
din această localitate. El a 
subliniat că „toți oamenii de 
bună credință sînt chemați să 
bareze calea urmașilor spiri
tuali ai fascismului, care se 
străduiesc să declanșeze un 
nou război mondial”.

„Recomand insistent celor 
care lucrează în presă, ra
dio, televiziune, tuturor ce
tățenilor, să adopte o atitu
dine sănătoasă față de situa
ția economică și să sisteze 
folosirea cuvîntului șomaj. 
Acest termen trebuie înlă
turat, șters din vocabular, 
uitat, smuls din rădăcini, 
zvîrlit Ia gunoi, ars, iar ce
nușa spulberată în vînt. Nici 
un mijloc de informare sau 
dezbatere nu trebuie să-l 
mai folosească*.

Glumă ? Nicidecum I Am

transcria un lragment din- 
tr-o cuvîntare cu caracter 
de dispoziție oficială, rosti
tă de ministrul spaniol al 
informațiilor Don Manuel 
Fraga Iribarne.

Rămine să adăugăm că 
geniala descoperire a auto
rităților spaniole în materie 
de „lichidare" a șomajului a 
fost eternizată în oficiosul 
falangei, „ARIBA", care a 
calificat recomandările lui 
Don Manuel drept „o iniția
tivă oportună și valoroasă*.

Ar fi interesant să aflăm

ce părere au despre „iniția
tiva" lui Don Manuel cei 
1 600 000 șomeri din Spania 
sau cei 400 000 de muncitori 
spanioli care au fost nevoifi 
să-și părăsească anul trecut 
patria, în căutare de lucru. 
Pentru că sîntem înclinați sd 
credem că după smulgerea 
din rădăcini, aruncarea la 
gunoi și arderea cuvîntului 
„șomaj", numărul șomerilor 
din Spania nu se va micșora 
cu nimic.

E. R.

PARIS. — La 14 Iulie, milioane 
dP cetățeni francezi au sărbătorit 
cea de-a 174-a aniversare a că
derii Rastiliei — odinioară simbo
lul despotismului regilor Franței. 
Pe Champs Elysees a avut loc o 
mare paradă militară care a durat 
două ore. ți a fost primită de 
președintele de Gaulle. Toate 
uniunile sindicale mari din tară, 
numeroase organizații democratice 
și obștești, partidele comunist ți 
socialist ți alte partide republi
cane an Intîmpinat sărbătoarea 
națională a Franței printr-o uni
tate tot mal stiinsă a tuturor for
țelor progresiste în lupta pentru 
menținerea drepturilor ți libertă
ților democratice cucerit* dd 
poporal francez, pentru pace.

în parcul public din Savannah 
(statul Georgia), unde au pro
testat împotriva segregației ra
siale. Ei au intonat cîntece de 
libertate yi au cinstit memoria 
celor căzuți în războiul de eli
berare a sclavilor. O adunare 
antisegregaționistă a avut loc 
Și la Cleveland (statul Ohio), 
unde în fața a 12 000 de oa
meni a luat cuvîntul unul din 
conducătorii Asociației națio
nale pentru propășirea popu
lației de culoare, Roy WHkins.

Autoritățile rasiste continuă 
în același timp prigoana îm
potriva participanților la miș
carea de protest a populației 
de culoare. La 14 iulie, poliția 
din orașul Humboldt (statul 
Tennessee) a arestat 35 de ne
gri care au încercat să pă
trundă în parcul rezervat 
numai pentru albi. 17 negri 
au fost arestați cu o zi înainte 
la Americus, țn timp ca încer
cau să pătrundă intr-un tea
tru rezervat numai pentru 
albi. Arestărț similare s-au 
produs yi tn alte localități.

Prezentarea filmului 
rominesc „Lupeni 29“ 

la Festivalul 
de la Moscova

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Luni seara, în cadrul Festiva
lului internațional al filmului 
de la Moscova a fost prezentat 
filmul rominesc „Lupeni 29". 
In imensa sală a Congreselor 
din Kremlin se aflau membrii 
delegațiilor de cineaști de 
peste hotare prezente la festi
val, cinefili moscoviți. La vi
zionarea filmului au asistat 
A. V. Romanov, președintele 
Comitetului de stat pentru ci
nematografie al U.R.S.S., re
gizorii Grigori Ciuhrai și A. G. 
Zahri yt alți cunoscuți cineaști 
sovietici, regizorii Stanley 
Kramer și Joris Ivens, actorul 
Jean Marais și alte personali
tăți din lumea filmului. Parti- 
cipanțiî au salutat călduros 
delegația cineaștilor romîni, pe 
realizatorii filmului.

In fața spectatorilor a luat 
cuvîntul Mihnea Gheorghiu, 
președintele Consiliului cine
matografiei din Comitetul pen
tru Cultură și Artă, care a 
făcut o scurtă prezentare a fil
mului „Lupeni 29".

Producția rominească a fost 
îndelung aplaudată. De aseme
nea, în timpul rulării, nu
meroase secvențe au fost 
subliniate de spectatori prin 
aplauze.

Olimpiada internațională 
de matematică a elevilor

VARȘOVIA. ■—■ După cum 
anunță agenția P.A.P., în orașul 
Wroclaw s-a încheiat olim
piada internațională de mate
matică la care au luat parte 
elevi din clasele superioare ale 
școlilor medii din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Romînia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

Au fost acordate 7 premii 
întîi. Patru dintre ele au fost 
obținute de tineri matemati
cieni din U.R.S.S., cite unul de 
elevii din Romînia, Cehoslova
cia și Iugoslavia. Au mai fost 
acordate 11 premii II și 14 
premii III.

Ciocniri violente în Vietnamul de sud
SAIGON 15 (Agerpres). — 

După cum anunți corespon
dentul agenției Associated 
Press, în apropierea Sal gonii- 
lui a avut loc O nouă ciocnire 
violentă între detașamentele 
de partizani și trupele ngo- 
dinhdiemiste. Din surse mili
tare s-a aflat că trupele gu
vernamentale au suferit gre
le pierderi In oameni. 26 de 
soldați, printre care și 2 ame
ricani, au fost uciși, iar alți 
55 au fost răniți. Tot din sur
se militare se anunță că lupta 
a început în urma atacului 
lansat de trupele guverna
mentale sprijinite de elicopte
rele americane împotriva deta
șamentelor de patzrioți. Aceș
tia din urmă au organizat 
însă la 20 de mile sud-vest de 
Saigon o puternică rezistență, 
provocînd pierderi trupelor 
diemiste.

Corespondentul agenției As
sociated Press relatează, de a- 
semenea, că în ultimele zile 
conflictul religios între guver
nul dlemist șl credincioșii 
budiștl s-a agravat din nou.

Președintele Asociației bu- 
diștilor i-a adresat din nou 
în ultimele zile o scrisoare 
Iul Ngo Dinh Diem în care îi

cere respectarea acordului din 
16 iunie și îl avertizează că în 
caz contrar budiștii vor începe 
un nou val de demonstrații de 
protest în cadrul campaniei 
antiguvernamentale, se spune 
în scrisoare, vor fi organizate 
greve ale foamei, demonstrații 
și sinucideri rituale.

w-
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Ministrul R.P. Romine în Uruguay 
și-a prezentat scrisorile de acreditare
MONTEVIDEO 15 (Ager

pres). — Dumitru Fara, trimis 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al R.P. Romîne în 
Republica Orientală a Urugua- 
yului, a prezentat la 12 iulie 
scrisorile de acreditare pre
ședintelui Consiliului Național 
de Guvern, dr. Daniel Fernan
dez Crespo.

După ce a transmis urări de 
pace și prosperitate poporului 
uruguyan și președintelui Fer
nandez Crespo, din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Dumitru Fara 
a declarat că guvernul romîn 
promovează o politică de pace 
și de dezvoltare a legăturilor 
economice cu toate țările din 
lume pe baza avantajului re
ciproc. El a arătat că guver
nul romîn este animat de do
rința de a dezvolta și adînci 
pe această bază relațiile între

R.P. Romînă și Republica O- 
rientală a Uruguayului.

Președintele Fernandez Cres
po, mulțumind ministrului 
R.P. Romîne pentru urările a- 
dresate, a declarat că guver
nul și poporul Uruguayan pre
țuiește mult prietenia cu gu« 
vernul și poporul romîn și îm
părtășește pe deplin ideea dez
voltării și lărgirii relațiilor 
dintre cele două țări.

Din partea uruguayanfi la 
prezentarea scrisorilor de a- 
creditare au participat dr. Ale
jandro Zorrilla de San Martin, 
ministrul afacerilor externe, 
precum și alți demnitari și 
funcționari superiori de la 
Președinția Consiliului Națio
nal de Guvern și Ministerul 
Afacerilor Externe.

Ministrul Republicii Popu
lare Romîne a fost însoțit de 
Traian Moraru, consilier, și 
Nicolae Turturea, secretar II 
de legație.

Conferință pentru acordarea 
independenței Maltei

LONDRA 15 (Agerpres). — 
La 16 iulie începe la Londra 
o conferință în vederea acor
dării independentei coloniei 
britanice Malta.

La conferință urmează să 
participe reprezentanți ai celor 
cinci partide politice din Malta 
și reprezentanți ai guvernului 
englez. Guvernul Maltei a al
cătuit un proiect de constitu
ție care se întemeiază pe prin
cipiul independenței și care va 
constitui obiectul discuțiilor 
participanților la conferință. 
Sosind la 13 iulie la Londra 
pentru a participa la confe
rință, primul ministru al Mal
tei, Borg Olivier, și-a exprimat 
speranța că Malta își va putea 
cuceri independența pînă la 
sfîrșitul acestui an.

Definind poziția Partidului 
laburist din Malta, principalul 
partid de opoziție al insulei 
Mintoff, liderul acestui partid 
a declarat că Malta trebuie 
să-și cucerească neîntîrziat in
dependența în condițiile unei 
depline libertăți. El s-a pro
nunțat pentru organizarea îna
inte de proclamarea indepen
denței a unor alegeri generale 
pentru desemnarea unui gu
vern democratic.

Presa engleză relevă că a“ 
propiata conferință va fi domi
nată de problemele militare 
legate de acordarea Indepen
denței Maltei și în special de 
pretențiile britanice de a-Și 
menține marea bază militară 
din acest teritoriu.

Condamnarea liderului 
fasciștilor japonezi

TOKIO 14 (Agerpres). — 
Tribunalul Suprem al Japoniei 
a încheiat procesul în cadrul 
căruia au fost dezbătute nele
giuirile săvîrșite de organiza
țiile de dreapta în frunte cu 
liderul lor Bin Akao și a pro
nunțat sentința definitivă. 
Curtea supremă a respins ape
lul lui Bin Akao, fascist înve- 
terat, și a confirmat sentința 
anterioară a unul tribunal ja
ponez prin care șeful fasciști
lor japonezi a fosr condamnat 
la închisoare pe termen de 
numai opt luni.

In concluzia Curții supreme

se menționează că Bin Akao 
este acuzat „de organizarea ac
țiunilor huliganice de la mi
tingul electoral din parcul 
Hibya la 12 octombrie i960, 
în urma cărora a fost asasi
nat Asanuma, președintele 
partidului socialist, de organi
zarea atacului savîrșit de un 
grup de elemente de dreapta 
împotriva delegaților la Con
gresul Partidului socialist de
mocratic din 24 ianuarie 1960 
$i de dezlănțuirea unei cam
panii de amenințări împotriva 
președintelui editurii revistei 
„Tyo Koron*. dl. Simanaka*.

INTERVIUIW^
Un deputat columbian 

despre țara noastră

BAGDAD 15 (Agerpres). — 
Guvernul irakian, relatează 

agenția Associated Press, a a- 
dresat la 15 iulie trupelor gu
vernamentale un apel în care 
le cere să continue înaintarea 
în teritoriile kurzilor. Postul 
de radio Bagdad a transmis, 
de asemenea, un bilanț al ce
lor 45 de zile de război împo
triva poporului kurd, în care 
se vorbește despre „victoriile 
zdrobitoare" ale trupelor gu
vernamentale.

In ciuda pretențiilor că ar fi 
înregistrate asemenea „victo
rii", scrie corespondentul a- 
genției Associated Press la 
Beirut, kurzii organizează o 
rezistență dirză împotriva ar
matei irakiene. Există indica
ții, potrivit cărora, comunica
tele cu privire la uciderea 
multor sute de rebeli kurzi 
sînt mai curînd speranțe de
cît fapte. In mai multe rîn- 
duri, relatează în continuare 
corespondentul, oficialitățile 
guvernamentale irakiene au a- 
firmat la postul de radio Bag
dad că războiul nu mai este 
altceva decît „o operațiune de 
curățire". După cum se consta
tă însă, luptele continuă. Ob
servatorii din Orientul Mijlo
ciu și unele guverne arabe, 
scrie corespondentul agenției 
Associated Press, iau în con
siderare cu rezervă 
țiile postului de radio Bagdad.

Cenzura severă instituită la 
Bagdad împiedică pe cores
pondenți să comunice păreri
le neoficiale în legătură cu 
luptele. Există îndoieli, subli
niază corespondentul, că ar
mata irakiană ar da lovituri 
serioase kurzilor ți ar fi reali
zat înaintări însemnate pe te
ritoriul lor.

afirma-
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ntre o recepție și o 
proiectată vizită la 
Galeria Națională 
— un scurt inter
viu. Dar mai întîi 
să prezentăm pe 
interlocutorul nos

tru : dl. Ciro Rios Nieto, depu
tat în Camera reprezentanților 
din Columbia din partea parti
dului „Mișcarea revoluționară 
liberală".

Dialogul se Încheagă Imediat, 
fără dificultate.

Reporterul : O călătorie In 
străinătate este totdeauna o 
experiență interesantă. Mai ales 
cind veniți intr-o țară situată 
la mii de kilometri depărtare 
de pămînturile natale...

Ciro Rios Nieto : Aveți drep
tate. A voiaja peste hotarele 
propriei țări înseamnă a avea 
prilejul cunoașterii unor reali
tăți despre care, cel mult, ai 
citit în ziare și în cărți. In ca
zul de față vizita în Romînia 
este cu mult mai interesantă. 
Ea ne-a permis să cunoaștem 
realitatea unei țări socialiste. 
Călătoria a fost folositoare prin 
experiența dobîndită. Este, fi
rește, opinia mea personală, dar 
vreau să spun că si colegii mei 
din delegația parlamentară co- 
lumbiană au impresii favorabile 
de pe urma călătoriei în Ro
mînia.

Reporterul : Poale ne relatați 
ceva despre aceste impresii...

Ciro Rios Nieto: Cu multă 
plăcere. Ceea ce ne-a impresio
nat în primul rînd este dezvol
tarea largă, vizibilă, a țării 
dumneavoastră. Ne referim cu 
deosebire la Industrie. Nu sînt 
specialist în materie, însă 
orele petrecute Ia uzinele de 
tractoare din Brașov, la uzina 
din Ploiești care fabrică utilaj 
petrolier, șl nu numai la aceste

Uzine, ne-au vădit un remarca
bil efort — încununat da succes 
— de dezvoltare Industrială. 
Progresele obținute în ramurile 
de producție industrială impre
sionează puternic. Acest pto“ 
grea este conjugat cu strădania 
de a amplifica construcția de 
locuințe, de instituții de uz so
cial. Ne-au plăcut noile cartiere 
ale Bucureșțiului, după cum 
ne-au plăcut Constanța și Ma
maia. Progresele nu se limitează 
la industrie. Ele slut evidente 
și în agricultură. In înflorirea 
artei, culturii, în creșterea ni
velului de trai al poporului. 
Am mai constatat ceva foarte 
important: buna dispoziție de 
pe fețele oamenilor, fizionomia 
lor optimistă. Această bună dis
poziție este o carte de vizită. 
Căci poți spune că starea de 
spirit a poporului este un apa
rat sensibil..

Reporierul: La capătul vizi
tei ar fi interesantă o confrun
tare cu ceea ce v-ați imaginat 
despre Romînia înainte de a 
ajunge la București...

Ciro Rios Nieto : Categoric : 
toate așteptările au fost depă
șite. Mărturisesc că nu mă aș
teptam să întîlnim o țară care 
a făcut atîtea progrese. Cu- 
noașteam anumite lucruri, Insă 
ele erau departe de a înfățișa 
întreaga realitate. Acum, avem 
un portret clar al unui popor 
care-și realizează visurile, cu 
toate eforturile pe care trebuie 
să le depună. Sistemul de pro

tecție pe care noua societate îl 
acordă întregului popor, condi
țiile create maselor largi, au 
declanșat uriașele energii crea
toare. Poporul romîn este 110 
popor c^re își are asigurat vii
torul său. Dacă ne_am fj pre
lungit această vizită cu sigu
ranță că în fiecare oră a șede
rii noastre în această frumoasă 
țară am fi descoperit noi mo
tive majore de admirație. Am 
admirat în Romînia de la vir
tuozitatea muncitorilor indus
triali și experiența cultivatori
lor pămîntului pînă la agilitatea 
violonistului și farmecul inega
labil al folclorului. Nenumărate 
aspecte ni s-au dezvăluit. Amin
tesc cea mai recentă vizităj cea 
de astăzi dimineață, care ne-a 
permis să cunoaștem Institutul 
de inframicrobiologie. Aci am 
întîlnit savanți care-și dedică 
cercetările apărării sănătății 
omului. Institutul acesta este o 
mîndrie pentru Romînia.

Timpul este necruțător. Minu
tele s-au scurs mai repede decît 
am fi dorit. Trebuie deci sâ 
punem punct.

— Încă o dată vreau să subli. 
niez că vizita în Romînia a fost 
deosebit de interesantă, a re
prezentat o experiență de viață 
de o reală utilitate. Aveți o țară 
și un popor de care îmi voi 
aminti mereu cu plăcere — 
încheie dl. Ciro Rios Nieto.

E. O.

Plecarea delegației 
parlamentare columbiene

Duminică dimineața, delegația 
parlamentară columbiană, con
dusă de Jose Ancizar Lopez, 
președintele Camerei reprezen
tanților din Columbia, caje la 
invitația Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne a întreprins 
o vizită de cîteva zile în țara 
noastră, a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Beilin.

La plecare pe aeroportul Bă
noasa, membrii delegației au 
fost conduși de acad. St. S. Ni-

colau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, de deputății 
Petre Drăgoescu, Stanciu Sto- 
ian, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și alte 
persoane oficiale.

Acad. Șt. S. Nicolau a adre
sat oaspeților un cuvînt de sa
lut, a răspuns Jose Ancizar Lo
pez. Un grup de copii la des
părțire a oferit buchete de 
flori.

(Agerpres)
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