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Noi construcții școlareExpoziția ..Bucureștii

Urziceniin raionul

15 septembrie

Două gospodării colective in campanie:
Un vara

(Agerpres)
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POSIBILITĂȚI LA FEL,

Prin grija comitetului 
raional de partid si a 
Sfatului popular raion*! 
Urzic ea’, prin contriba- 
ți* voluntară a colecti
viștilor s-a intens: 5cat 
acția--a de construcție 
a no.lor localuri de 
«coli In comunele raio
nului. Astfel, recent aa 
fost 
KOîi cu

AlexenL

Ultimii snopi de grîu și... marea bucurie a terminării secerișului se împlinește. Imagine 
din G.A.C. Variaș raionul Sînnicolaul Mare
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IN TIMPUL OPTIM!
Au terminat

recoltatul păioaselor

Folosind din plin fiecare zi 
bună de lucru și utilizînd mai 
rațional capacitatea combine
lor și celorlalte utilaje, G.A.S. 
din regiunea Hunedoara au 
terminat recoltarea păioaselor 
de toamnă. După terminarea 
acestei lucrări, o parte din 
comblnerii și tractoriștii din 
G.A.S. ajută gospodăriile co
lective vecine la stringerea 
păioaselor.

Gospodăriile de stat lucrea
ză acum din plin la efectuarea 
arăturilor de vară, însămîn- 
țarea plantelor de nutreț în 
miriști și stringerea și depozi
tarea furajelor. în prezent se 
recoltează fînurile naturale de 
pe ultimele suprafețe și se 
transportă șl depozitează tri
foiul și lucerna.

(Agerpres)

Se lucrează
in două schimburi
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Folosind fiecare ceas fa
vorabil lucrului în cîmp șl în
treaga capacitate a mașinilor, 
mecanizatorii din gospodăriile 
agricole de stat au reușit să 
recolteze pînă în seara zilei 
de 15 iulie griul de pe mai 
mult de 75 la sută din supra
fața cultivată. Gospodăriile 
agricole de stat din trusturile 
Călărași, București, Roșiori, 
Brăila, ploiești, Tulcea și Con
stanța au terminat recoltarea 
griului. Avansate cu recoltatul 
sînt §i gospodăriile agricole de 
stat din trusturile Arad, Cra
iova, Turnu Severin și Galați.

Prin organizarea în nume
roase gospodării a lucrului 
tractoarelor în două schim
buri, mecanizatorii au reușit 
ca, paralel Cu recoltatul, să e- 
xecute arături de vară pe a- 
proape 63 000 de hectare. Tot
odată pe mai bine de 20 000 
de hectare s-au însămînțat 
plante furajere în cultură du
blă, în vederea asigurării unor 
cantități sporite de furaje.

(Agerpres)

Marți. în sălile din str. Bi
serica Amzei 5-7. s-a deschis 
expoziția „Bucureștii în arta 
plastică”, cuprinzind peste 200 
de lucrări de DÎctură. sculptu
ră și grafică, care înfățișează 
aspecte din vechiul Bucure ni. 
precum Si din Bucurețtiul 
contemporan. Sînt expuse lu
crări de Theodor Aman. Ni- 
colae Grigorescu. Andreescu, 
St. Luchian, Pallady, Petrașcu 
și alții.

Dintre artiștii contemporani 
expun Ion Jalea, Comeliu 
Baba, Marius Bunescu, Alex. 
Ciucurencu, Brăduț Covaliu, 
Jules Perahim. precum și o 
serie de tineri artiști p’asticL

nou teatru de 
la Mamaia

Gospodăria agricolă colecti
vă Mihăilești din raionul Mi- 
zi], este fruntașă în campania 
agricolă de vară. Colectiviștii 
de aici au reușit să recolteze 
cele 811 ha cu grîu în numai 
6 zile, deci în timpul optim, 
deși inițial, după calculele fă
cute în raport cu forțele și 
mijloacele existente, recoltatul 
se stabilise să se termine in 
10 zile. Ceea ce a determinat 
scurtarea timpului afectat re
coltării păioaselor este hărni
cia oamenilor și buna organi
zare a muncii. Apelul făcut de 
către conducerea gospodăriei

Cositul fînețelor

trebuie urgentat

colective Si organizația de 
partid, colectiviștilor, pentru 
a nu lipsi de la lucru în cam
panie nici măcar o oră, a gă
sit un larg ecou și în rîndurile 
tineretului. Intr-o adunare 
generală deschisă a organiza
ției U.T.M. s-a hotărît ca nici 
un tînăr să nu lipsească de la 
lucru în tot timpul secerișu
lui. Tinerii au fost prezenți 
peste tot : la seceriș, la încăr
carea sacilor, la transportul 
griului în magaziile gospodă
riei și la baza de recepție, la 
transportul snopilor la arie, la 
deservirea batozelor. Viteza 
zilnică, planificată la o sută 
de ha a fost astfel încă din 
primele zile depășită cu 20—30 
la sută iar mai apoi ea a spo
rit cu 100 la sută. Acum, ară
turile adinei de vară și însă- 
mînțarea porumbului în cul
tură dublă se desfășoară și 
ele într-un ritm susținut. Pînă 
ieri colectiviștii din Mihăilești 
au realizat un avans, la ară
turile adinei de vară, de 120 
de ha față de suprafața prevă
zută în graficul desfășurării 
lucrărilor din campanie. Și

treierișul se apropie de sftr- 
șit. Ritmul însămînțării po
rumbului furajer în rÎnduri 
dese este și el avansat. Din 
cele 248 ha planificate pentru 
a fi însămi nț a te cu porumb 
furajer, în cultură dublă, au 
fost însămînțate pînă acum 
180 de ha.

Trebuie menționat faptul că 
la această gospodărie s-a a- 
cordat o mare atenție trans-. 
portului direct de pe cîmp la 
baza de recepție a cantităților; 
de cereale contractate cu sta
tul și a celor din contul mun
cilor S.M.T. In acest scop a 
fost folosit un autocamion al 
gospodăriei, un alt autocamion 
și 2 remorci închiriate de la' 
I.R.T.A. Ploiești șl 2 tractoa
re rutiere de la S.M.T. Mihăi
lești. Pînă în prezent gospodă
ria a predat toate cantitățile 
de cereale reprezentînd mun- 
cile S.M.T. (128,72 tone) precum-

I. TEOHARIDE
corespondentul „Scînteii tine

retului” pentru regiunea 
ploiești

documentară
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — Luni au plecat din 
Cluj într-o excursie documen
tară de 4 zile 50 de elevi frun
tași din școlile tehnice agri
cole din regiune. In cadrul 
acestei excursii vor fi vizitate 
centrele școlare agricole Ora
dea, Salon ta. Arad și Miniș, 
combinatul de sere de la A- 
rad, o serie de stațiuni expe
rimentale și G A.C., precum șl 
orașele Oradea, Hunedoara, 
Timișoara. în aceste zile au 
mai plecat în excursie docu
mentară 45 de elevi de Ia Cen
trul școlar al Ministerului In
dustriei Ușoare pe ruta Vatra 
Domel, Suceava, Bicaz, Bra
șov, iar alți 44 studenți de la 
Facultatea de științe naturale 
au plecat la Sighișoara, Galați, 
Bicaz, Gheorghieni.

CONSTANTA (de U 
corespondentul nostru).

Ieri teari, oda LA cu 
prezentarea de către 
Teatrul de stat de ope
retă din București a 
spectacolului da selec- 
țiuni , .Opereta clnti 
dragostea**, a fost inau
gurat noul Teatru da 
vară din Mamaia. Con
strucție impunătoare, cu 
pereții placați In faian-

ti speciali 
culori, dotat 
tij de lumini |i sonori
zare moderne, cu scenă 
In aer liber si cu ecran 
lat pentru prezentarea 
filmelor, cu scaune din 
materia] plastic (Sti- 
plex), noul Teatru de 
▼ară din Mamaia, cu a 
capacitate de 1 200 de 
locuri 18 Înscrie în rfn- 
dul celor mai frumoasa 
construcții de pe litoral.

Elevi în excursie la vîrful Cristianul Mare. De 
aici poale ii admirată o.priveliște minunată: 

Poiana. Brașovul, Predealul...

Hotăriri care stimulează dezvoltarea
șeptelului, buna aprovizionare

a populației cu carne

Printre raioanele In care fînețele naturale de munte ocnpfl un Too 
important, aproximativ 13 800 hectare, ae numără ți raionul Sibiu. 
Dealuri cu iarba abundenta ți trupuri de finețe cultivate, asiguri 
colectiviștilor de aici cantitățile de furaj neceiare pentru creșterea 
animalelor și sporirea producției acestora.

Știind că lina dintre condițiile de baza pentrn asigurarea unei pro
ducții mari de. fîn este și recoltatul în timpul optim al ierbii, colec
tiviștii din G.A.C. Racovița au luat o serie de masări pentru itrîn- 
gerea și înmagazinarea în buna condiții ■ acestui furaj. Mobîlizînd 
la această acțiune toate forțele disponibile, oameni ți atelaje, care 
nu erau angrenate la celelalte lncrări agricole din campanie, gospo
dăria colectivă din Racovița a reușit să «trîngă finul de pe întreaga 
suprafață de 564 de hectare cu finețe naturale, totalizînd astfel peste 
1 400 tone de nutreț. Pentru cele 600 de bovine, cîte are gospodări*, 
odată cu furajul de baza strîns din fînețele naturale, colectiviștii de 
aici — pentru a asigura o hază furajera ahundenta, au semănat pe 
suprafața (le 160 hectare grîu intercalat cn trifoi, pe 88 da hectare 
trifoi simplu, iar pe 36 de hectare porumb siloz in amestec cn hoh, 
soia, floarea-soarelui. Totodată pe fînețele naturale cosite au foit 
efectuate diferite lucrări de întreținere în scopul pregătirii unei pro
ducții de otavă cit mai sporită care va fi recoltata, la coasa a doua, 
în timpul optim. O situație asemănătoare am întîlnjt ți la gospodă
riile agricole colective din Cristian unde colectiviștii au cosit, uscat 
și înmagazinat fînul de pe întreaga suprafață de finețe naturale, la 
Avrig unde a-a abținut o medie de peste 2 000 kg fîn la hectar din 
prima coasă, la Roșia și îu alto locuri.

La Scorci de pildă, se lucrează la recoltatul finului într-un ritm 
susținut. Aici participă zilnic la lucru 150 de cosași. Viteza silnici, 
în aceste condiții, depășește 70 de hectare. Un număr de 25 de ate
laje transportă fînul uscat din punctele „Olteț” și „Valea Sărății” 
in locuri prielnice de înmagazinare și manipulare a furajului. Deși 
colectiviștii din Scorei nu au reușit pînă acum să recolteze fînul 
decît pe mai puțin de jumătate din totalul de 1 447 hectare, buna 
organizare a muncii, utilizarea tuturor atelajelor disponibile, vor 
duce cu siguranță la respectarea termenului de recoltare planificat 

i și la obținerea cantităților de fîn prevăzute și de o calitate supe- 
V rioară.

Adrian munțiu

(Continuare în pag. a III-a)
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ctele unul om — 
bune sau rele — 
apar, în fața psi
hologului priceput 
asemenea acelor 
beculețe de pe pa
nourile 

live din expoziții, 
cu claritate, oricui, situația de 
fapt din domeniu! respectiv. 
Dacă, de pildă, un tînăr oare
care își va sacrifica timpul sau 
liber pentru a-1 ajuta să învețe 
pe colegul rămas în urmă, pe 
panoul imaginar — reprezen
tînd profilul moral ai tînărului 
respectiv — se va aprinde be
culețul care indică „dragoste 
pentru tovarășul de muncă". Și 
așa mai departe...

Comparația „electrificată" în
treprinsă mai sus poate părea 
oricui cel puțin ciudată. Am 
folosit-o, totuși, pentru că tî- 
nărul despre care vrem să vor
bim — și căruia ne adresam — 
este de profesie electrician și

demonstra- 
care arată

bovine la suta de hectare din 
care peste 22 vaci cu lapte. 
'Am stat de vorbă cu colecti
viștii de aici despre Hotărîrile 
Consiliului de Miniștri privind 
sporirea cointeresării produ
cătorilor în creșterea și îngră- 
șarea animalelor. Tovarășul 
Vasile Cazacu, vicepreședintele 
gospodăriei, ne spunea :

— Am studiat această hotă- 
rîre în amănunt. Am discutat 
despre prevederile ei și cu alți 
colectiviști de aici, de la noi. 
Trebuie să spunem că hotă- 
rîrea prin care se acordă pre
țuri sporite, precum și alte a- 
vantaje, ne stimulează puter
nic s& dezvoltăm și mai mult 
șeptelul, să sporim producția 
animalieră, să aducem în fe- 

acesta o contribuție și 
aprovizionarea 

a populației obți- 
nînd totodată și venituri mai 
mari. Noi vom valorifica 
și în anul acesta, pe bază de 
contract cu statul, un însem
nat număr de animale pentru 
carne. Pînă la sfîrșitul anului 
,vom livra 226 capete bovine 
din care 220 sînt viței $i mîn- 
zați în greutate de 200-300 kg. 
Tot anul acesta, pe bază de 
contract, pe lingă bovine mai 
.valorificăm 614 porcine, în 
greutate medie de 100 kg fie
care, 103 capete ovine de cîte 
30—40 kg și numeroase păsări. 
Am luat și vom lua toate 
măsurile necesare Dentru a ne 
îndeplini obligațiile. In primul 
rînd ne-am îngrijit de asigu
rarea bazei furajere care este 
principala condiție a creș-

terii unui număr sporit de a- 
nimale și a creșterii producti
vității acestora. Pentru fiecare 
unitate vită mare vom avea 
cel puțin 11 tone de nutrețuri 
însilozate, 0,8 tone concentra
te, aproape o tonă fînuri de 
calitate superioară și impor
tante cantități de alte nutre
țuri fibroase, Acum ne îngri
jim de coasa a doua a linuri
lor naturale și a ierburilor de 
pe marginea drumurilor și de 
lucrările de întreținere a po
rumbului pentru siloz. Adău
gind la toate acestea și asigu
rarea din timp a adăposturilor 
înseamnă că am creat con
dițiile ca în anul următor 
să valorificam, pe baza de con
tract cu statul, o cantitate de 
aproximativ 100 tone carne, în 
afara de tineretul bovin pen
tru îngrășare. Sînt posibilități 
mari si noi va trebui să le fo
losim din plin.

'ir
Comuna Ianca, raionul Fău- 

rei. La sediul gospodăriei, co
lectiviștii tocmai citeau ziare
le. Hotărîrile Consiliului de 
Miniștri au fost primite și 
aici cu mult interes.

— Partidul și statul nostru 
ne-au acordat întotdeauna, 
nouă, țăranilor colectiviști, un 
mare ajutor ca să producem 
cit mai mult în toate sectoa
rele — ne-a spus Petre Șoca- 
riceanu, președintele gospodă-

Ing. N. SIMIONESCU 
M. SUDITU 
T. OANCEA

IsTele, radioul, au 
adus la cunoștința 
oamenilor muncii 
Hotărîrile Consi
liului de Miniștri 
privind sporirea 
cointeresării pro

ducătorilor în creșterea și în
grășata animalelor și cu pri
vire la desfacerea cărnii. Peste 
tot, oamenii muncii au primit 
cu interes și aprobare aceste 
hotăriri care crează condiții 
pentru o Duternica dezvoltare 
a zootehniei, pentru îmbună
tățirea aprovizionării popu

lației cu came și preparate 
‘'din carne.

Hotăriri juste și necesare — 
aceasta este ideea principală a 
.-tuturor corespondențelor pri
mite din toate regiunile țării 
de la reporterii și corespon
denții noștri care au discutat 
în aceste zile cu un mare nu
măr de țărani colectiviști, pre
ședinți de G.A.C., brigadieri 
zootebniști, muncitori. Iată ce 
ne relatează el :

Gospodăria agricolă colecti
va „Mureșul" din comuna Sîn- 
tana de Mureș, regiunea Mu
reș 'Autonomă Maghiară, 
aTe un pronunțat caracter zoo
tehnic. In prezent ea are o în
cărcătură de aproape 50 de

(Continuare în pag. a 11 I-a)

Iul 
mai mare la 
cu carne

ne-am gîndit că oricînd te în
țelegi mai bine cu un om dacă 
li vorbești pe limba lui.

...La Termocentrala Govora, 
unde lucrează în calitate de 
electrician, lui Constantin Ma
nea toată lumea îi spune Cos
tel. Așa i-a spus în copilărie, 
maică-sa, șl așa i-a rămas nu
mele. De altfel, prin înfățișarea 
și comportamentul său „Con- 
staptin" 11 justifică pe „Costel”: 
e comunicativ, sociabil, iși res
pectă tovarășii de muncă... 
Deci, e firesc ca beculețul ima
ginar care indică, pe harta sa 
morală, calificativul „spirit de 
colectiv" sâ fie aprins în per
manență. Cum muncește ? Nu e 
cazul să intrăm în amănunte ; 
dar de vreme ce și-a cumpărat 
de curînd, din economii, o mo
tocicletă de aproape 15 000 de 
lei și acum e în căutarea unul 
magnetofon, înseamnă că pu
tem privi cu încredere la be
culețul unde acrie „muncitor

capabil, serios, cu o bună cali
ficare". Cum și-a organizat via
ța ? Firesc, ca orice tînăr de 
vlrsta lui: s-a căsătorit și se 
înțelege perfect cu soția (vezi 
beculețul „soț exemplar”). Ce 
s-ar mai putea spune 1 A, da ! 
De curînd a primit un aparta-

died „'Atenție! Defecțiune se
rioasă". In ce constă și de 
unde se trage această defecțiu
ne ? De la atitudinea lui Manea 
Constantin față de o femeie 
vîrstă.

Această femeie are 53 
ani, dar parcă ar avea cu

O INIMĂ ÎN
SCURT CIRCUIT

merit spațios de toată frumu
sețea.

Iată, însă, cd de la 
de vreme, psihologul 
(care în cazul de față 
zentat de tovarășii săi
că) a început sâ observe apari
ția, pe panoul lui Manea Con
stantin, a unul beculeț care in-

un rină 
priceput 
e repre- 
de num

In

de
10

mai mult, șl, închipuiți-vă, după 
concepția „eroului” nostru în
treaga ei viată e alcătuită din- 
tr-un lanț de „naivități", una 
mai copilărească decît alta! 
Mai întîi: tînără fiind, și-a în
țeles menirea de femeie șt a 
dat viață la trei copii. (Te-am 
obligat eu aă-i faci ? ar fi în-

trebal-o Costel). Apoi: și-a 
cheltuit tinerețea (alături de 
un «of bețiv, care o chinuia) 
numai pentru a-și putea crește 
copiii. (Nu te-am pus eu! — 
i-a spus Castei). Dar „naivita
tea naivităților" a comis-o bd- 
trîna femeie cînd a crezut, că 
după ani de zbucium și greu
tăți, iși va găsi. în sfirșit, liniș
tea și mulțumirea trăind, ală
turi de Costel și de soția aces
tuia in casa lor spațioasă și în
destulată. Față de această su
premă naivitate Costel nu a 
reacționat, de la început, cate
goric. Mai întîi a strîmbat din 
nas cînd bătrîna s-a mutat (cu 
o candoare exasperantă) In 
casa lui. Pe urmă, ca s-o facă 
să înțeleagă, i-a vorbit răstit și 
nepoliticos, pe urmă a insul- 
tat-o, pe urmă nu i-a mai vor
bit de loc... A fost zadarnic. 
Bătrîna rămînea în continuare, 
în casa lui Costel. Ceva mal 
tristă, ceva mal descumpănită,

■v♦
♦
♦Pe cîmp murtci- 

le sînt în 
Totuși 
gospodari 

dă o mare atenție și 
slrucțiilor zootehnice, 
crul acesta îl dovedește ’ 
imaginea de față luată re~ < 
cent din G.A.C. Variaș, re- .* 

glunea Banat <

toi. 
bunii 
acor- 
con-
Lu-

♦
(Continuare în pag. a III-a)

dar mznineo. Cite n-au încercat 
și Costel și soția sa. In felul ei 
caracteristic I l-au spus cd li 
plictisește, că mănincă prea 
mult, au gonit-o de la masă, au 
culcat-o Intr-un ungher— De
geaba I Bătrîna du pricepea de 
loc. Rămlnea de aceeași naivi
tate proverbială care 11 scotea 
din sărite pe Costel. Auziți : 
crezind cd i se dd sd mdnince 
puțin pentru că Costel ar fi 
„strimlora!" i-a dus eăplămlnl 
In șir. In pddure. a cules, cu 
brațele ei slabe, mere *i pere 
pădurețe, mure și afine ; le-a 
valorificai, iar banii (vreo 500 
de lei) i-a adus, cu un zimbet 
din care nu lipsea o naivă mln- 
drie, electricianului nostru. 
Auzi! 500 de lei! Lui să-l dea 
500 de lei ? Lui, care are 15 000 
la C.E.C. f Să te strici de ris, 
nu alta! Sd te strici de ris, dar 
sd te apuce și furiile! Si pe 
Costel l-au apucat: i-a luat 
banii, a luat-o frumos de mină 
(mina care legănase copiii 1) și 
a dat-o pe ușă afară.

...De aici i se trag lui Manea 
Costel toate modificările intre-

PETRE DRAGU 
ETJGEN FLORESCTJ

(Continuare tn pag. II-o)
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Mecanicul frigotehnist Ion 
Moise, de Ia întreprinderea 
„Frigocom", în timpul probei în 
sarcină a instalației frigorifice 

M.V.’IO

Foto : 'AGERPRES

Brigăzi științifice 
Tn mijlocul 

colectiviștilor
In regiunea Suceava au fost 

organizate 50 brigăzi științifice 
care cuprind peste 200 specia
liști. Aceste brigăzi desfășoară 
o bogată activitate în special la 
sate, jăspunzind colectiviștilor 
la numeroasele întrebări pe 
care le pun privind aplicarea 
regulilor agrozootehnice, pro
bleme internaționale, de medi
cină etc. De pildă, în trimestrul 
al Il-Iea al anului, brigăzile 
științifice au făcut aproape 150 
deplasări la sate, au răspuns la 
2150 întrebări — la care au par
ticipat aproape 30 000 coleeti” 
yiști. O bogată activitate desfă
șoară cele 7 brigăzi științifice 
din raionul Dorohoi care depla- 
sîndu-se în comunele Ibănești, 
Corlăteni, Lozna etc. înainte de 
a răspunde la întrebările cetă
țenilor i-au vizitat acasă, me
dicii au acordat consultații unor 
colectiviști.

Pentru îmbogățirea cunoștin
țelor științifice ale colectiviști
lor în ultimele luni s-au mai 
organizat în satele regiunii Su- 
ceavaj 86 expoziții pe diferite 
teme, peste 100 seri de între
bări și răspunsuri și seri de 
calcul economic la care au par
ticipat aproape 60 000 de colec
tiviști.

A CARUNTU
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Pentru candidații
la studenție

în toate institutele da învă- 
țămint superior din Capitală 
au început cursurile da pre
gătire a candida ti lor ja con
cursul de admitere, pentru 
orientarea lor spre diferite 
facultăți.

Iată ce am constatat în rai
dul nostru prin cîteva insti
tute :

• In Institutul politehnic 
din București s-a înființat și 
funcționează de la 25 iunie un 
centru de îndrumare pentru 
candidații la concursul de ad
mitere.

Cursurile de pregătire pen
tru cei 700 de candidați din 
prima aerie au început de ia 
5 iulie — pe materii și pe gru
pe de facultăți. în afara ore
lor de cursuri și consultații, 
Conduse de cadre didactice, 
institutul asigură candida ți- 
lor o adevărată rețea de bi
blioteci — din facilități ți din 
căminele unde sînt cazați.

• La Institutul de arhitec
tură Jon Mincu", cursurile 
de pregătire te desfășoară pe 
baza unui program riguros în
tocmit de cadre didactice cu o 
bogată experiență. Pregătirea 
candidaților se face pentru 
toata disciplinele incluse 
programa de examene, o deo
sebită importanță — explica
bilă, de altfel — ae acordă 
pregătirii pentru desenul li
niar 81 ornamental. Candidații 
în afară de experiența deprin
să £n școala medie prin dese
nul tehnic — datorită specifi
cului examenului de admitere

— au de efectuat exerciții 
după tratatele elementare da 
arhitectură ca și după aspec
tele obiectelor din clmpul vi
zual. Pentru ca toți candidații 
să-și dobîndească însușirea de 
a mînui cu pricepere și abili
tate compasul, teul, pensula, 
precum și pentru realizarea 
fără instrumente a diferitelor 
elemente decorative, orele de 
exerciții practice sînt conduse 
cu multă atenție de cadrele 
didactice.

• Institutul medico-farma- 
ceutic, are ca în fiecare an un 
număr mare de candidați. în 
prima eerie de pregătire, cei 
peste 500 de candidați au fost 
împărțiți în 8 grupe și des
fășoară o intensă activitate 
profesională. Săptâmînal se 
țin cursuri la anatomie și fi
ziologie $i, paralel cu acestea, 
ore facultative de medita
ții pentru cei ce vor să-și 
completeze cunoștințele sau 
să și le cristalizeze, pentru cei 
care lucrează în producție, 
cursurile se desfășoară după- 
amlază. în incinta institutului 
e amenajat un panou cu pro
grama obiectelor de la con
cursul de admitere, care cu
prinde și lămuriri privind con
dițiile de înscriere.

• Spre Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu” îndreap
tă în fiecare an sute de ab
solvenți ai școlilor medii, pen
tru care profesia de inginer 
agronom, horticultor sau de 
medic veterinar înseamnă u-

nul din visurile tinereții- In- 
i ti tutui cate cunoscut in în
treaga țari. încă din tim
pul anului, institutul a fost 
vizitat de numeroși elevi ai 
școlilor medii din Roșiori 
de Vede, Urlați și din alte lo
calități, care au cunoscut con
dițiile bune de învățătură și 
■viață Ssigurate prin sălile 
de lectură confortabile, prin 
biblioteca cu peste 200 000 de 
volume, nrin cele 6 cămine 
studențești. gi aici cursurile 
pentru prima serie au început 
Ia materii ca : botanică, chi
mie, zoologie, darwinism, ma
tematici. Există și un birou 
central de îndrumare a candi- 
daților. Prezența permanentă 
a cadrelor didactice la acest 
centru se va face periodic pe 
facultăți, prfntr-o programare 
dinainte stabilită.

*

• Și la Institutul politehnic 
din Timișoara s-au deschis de 
curînd cursurile de pregătire 
pentru viitorii studenți. La a- 
ceste cursuri participă aproa
pe 200 de absolvenți ai școli
lor medii care în luna sep
tembrie se vor prezenta la 
concursul de admitere în fa
cultățile de mecanică, con
strucții, electrotehnică, meca
nizarea agriculturii și chimie 
industrială.

Pregătirea are loc zilnic — 
între orele 7 și 11 — șl se 
face la matematică și fizică 
pentru toți candidații. Sepa
rat, s-a introdus un curs su

plimentar de chimie pentru 
candidații la Facultatea de 
chimie industrială.

— Anul acesta — ne-a de
clarat tov. prof, universitar 
Alexandru Rogojeanu, prorec
tor al institutului — cursurile 
de pregătine pentru candidații 
la studenție au înregistrat o 
îmbunătățire substanțială. 
Prelegerile sînt ținute de ca
dre didactice de specialitate, 
cu o bogată exrperjență. Re
partizarea lor am făcut-o ast
fel încît fiecare conferențiar 
sa predea cite un capitol (a- 
nul trecut erau cazuri cînd un 
capitol era început de un ca
dru didactic și continuat de 
altul, după un alt sistem și cu 
altă metodă de predare). De 
asemenea, cursanții au posi
bilitatea să ceară lămuriri sau 
să poqrte discuții asupra pro
blemelor mai dificile sau ne
clare fn cadrul seminariilor 
care se țin după încheierea 
fiecărui capitol.

Mai adăugăm că organiza
ția U.T.M- și asociația studen
ților din Institutul politehnic 
Timișoara se ocupă înde
aproape de viitorii studențL 
Au fost luate măsuri pen
tru asigurarea accesului lor la 
bibliotecile institutului șl pen
tru a putea studia în sălile de 
lectură de Ia cămin.

LUCIA LONGIN’ 
studentă

ADRIAN VASIL ESCU
♦ Curs practic în „amfiteatrul' uzinei (La Urinele 

mecanice din Timișoara, studenți din anul 1 ai Fa
cultății de electrotehnică — ai lăți aici în practică 
— ascultă explicațiile inginerului Mircea Cristo-

dor eseu)
foto: O. PLECAN

Timpul liber, 
în aer liber!

Pe estradele brașovene
urhlnlcâ du plecat 
în drumeție, spre 
creste, sute de ti
neri de la Uilnele 
de iftictoare, de Ja 
cete constructoare 
de dutocaffiioane,

textiliști, muncitotl de la „Rul
mentul* sau din alte fabrici, 
studenți aflați In practică 1fi a- 
ceastă cetate â industriei noas
tre. Cei de la „Steagul roșu* au 
tăcut un popas mai mare în 
Poiana Brașovului, tinde tova
rășii lor de muncă din forma
țiile artistice se aflau Iti plină 
activitate. Susțineau pe scena 
din Poiană festivalul artistic al 
serbării cîmpenești.

...Mai puțin norocoși au fost 
cei care au plecat Jn Poiana 
Nouă. Pe estfdda estivdlă nu 
s-a prezentat nici un program. 
Deși se cunoștea, din afișele 
tipărite și răspîndite în făt o- 
rașul că vor dâ Uri festival ar
tistic, formațiile de la „Me- 
trom*, „Partizanul roșu" șl Au
tomotoare C.F.R., pîfid lâ sfâr
șitul zilei pe estradă nu s-a 
petrecut nimic.

Programați la 6 oră prea ma
tinală, dansatorii dih formația 
Fabricii „Partizanul roșu" și 
membrii orchestrei de la Auto
motoare au tot așteptat să vină 
și cei de la „Melrom". După un 
timp au renunțat, spre nemul
țumirea lor și bineînțeles a 
spectatorilor.

„.La întoarcerea din excursii

sau de la ștrand urma să-i în- 
timpine pe tineri un alt pro
gram, de asta dată pe estrada 
estivală din centrul orașului, în 
parcul Livada Poștii. Numai că 
prezența formațiilor artistice de 
la „Tractorul", Stația C.F.R. și 
„Textila roșie" au rămas doar 
în planul de programare a Con
siliului local al sindicatelor și 
al comitetului orășenesc de cui* 
turâ și artă. Și tinerii așteptau 
răbdători echipele.

...O inspirație de moment a 
unora dintre organizatori a 
câniirmat însă zicala : „Totul 
e bine cînd se sfîrșește cu 
bine". Invitația „poftiți la dans” 
a descreții frunțile șl a trans
format estrada în ring de dans 
(e drept că e cam mic spațiul 
pentru numărul participanților. 
De Ce nu S-ar amenaja în acest 
fiutnos parc și un podium spe
cial de dans ?) Muzica abia se 
auzea (în loc de un singur di
fuzor al stajiei-mașinâ de la 
centrul de radioticare, s-ar ii 
putut folosi și alte difuzoare), 
dar tinerii și-au încheiat ziua 
de duminică cu cîteva ore de 
dans. Și într-un fel și cu o pro
punere : să se Includă de fie
care dală în programul cultu
ral de duminică și dansul, pă
rere pe care o socotim pe de
plin întemeiată, ca de altfel șl 
aceea de a se respecta toate 
programele echipelor pe sce
nele estivale ale Brașovului.

FLORICA POPA

FESTIVALUL VERII
Criteriile *

unui simpozion reușit

O inimă
în scurt circuit

(Urmare drn pag. I-a)

prinse de psihologul Opinie 
Publică pe panoul indicator al 
stării Iul morale.

Ce credeți că a făcut bătrî- 
na ? Că s-a dus să-1 reclame.’ 
Da de unde. Naivă cum e, nici 
nu i-a trecut prin cap așa ceva. 
S-a uitat în dreapta, în stingă, 
în sus, în jOs și s-d gîndit cum 
să trăiască de acum Încolo. 
Și-a dat seama că in toată viața 
ei nu a învățat decît o meserie: 
aceea de a crește copii. Bund si 
meseria asta. Peste toi sînt 
copii, peste iot e nevoie de ci
ne Vd care „să vadă* de ei. iar 
dacă acest cineva este o bătrl- 
nâ dornică de nepoți prezența 
ei, în orice casă tinde «int co
pii, e o adevărată binefacere...

...Așa s-a gîndit și unul din 
saiarlațil de la Termocentrală, 
tată de copil mic, cînd i-d bă
tut in ușă bătrlna. Numai că 
s-a gîndit cu regret. Pentru că 
n-a primit-O. De ce n-a pri
mi l-o ? Din catizd unui amă
nunt neînsemnat pe care uita
sem să vi-1 spunem : bătrlna în 
vîrstă de 53 de afli e mamă toi 
a cuiva care lucrează la Ter
mocentrală. Ați ghicit, credem, 
cu firească strîngere de inimă 
și cu firească indignare că fiul 
respectiv se numește Constan
tin (Costel) Manea. $i ați înțe
les, de asemenea, că tovarășul 
căruia i s-a adresat bătrlna nu 
putea să nu aducă laptele la 
cunoștința tuturor muncitorilor 
de la Termocentrală, înlierîn- 
du-le. Aceștia, lucrători în do
meniul electricității, nu pot su
feri deranjamentele șl, aricit ar

fi ele de dj!.*ci-‘e. nu 
plnd m la înlălură. Au cerce
tat auul, aa stat de vorbd m 
bălrlna. cu Coelei, rrnd aces
ta le-a răspuns: -Ce vâ pri
vește ? I mama mea! fi casa 
mea ' Fac ce-mi placed au pus 
„diagnosticul" : scurt circuit ia 
partea stinge a pieptului, acolo 
unda oamenii care s?M oameai 
au de obicei iniasa-

...Un scurt cir^zut poate stin
ge un bec — si se iaca, bezod 
unde era humnă i poale opri m 
motor — ii atonei Incateairt 
trepidahn'e pilose de v.ati si fo
los.- La iei fi cn mut circuited 
din bvsa iui Mnztea Coaalaa- 
tin : ei a Mrai ea toate meri
tele jtirguincix^unn mextri- 
citm*, imului socnmiT'.
țultd modeP' id intre Ja ialasa- 
ric, să-fi piardă strălucirea, a 
lăaui cu toți cei din țar sd se 
îndoiască — si pe buad drepta
te — de auienlrcitafea aeestar 
merite.

Se fi ia cd Orice serul eira^s 
poate ii reperat. Numai cd. deed 
In electricitate a de afums, une
ori, să apeși pe an fiufon alte
ori, să pui un fir da liță. Ia ra
zul scurt circuitului ivit ia ini
mă e nevoie de o munci mai 
complicată. Tovarășii iui Mo
șea Constantin sint electricieni 
de nădejde (alLiel nu li s-ar fi 
Încredințat un angrena) de pri
ma calitate cum e Termocen
trala Govora!) st vor ști, sln- 
iem siguri, să repare ceea ce e 
stricat In inima îovarâsahil lot.

Iar dacd nu vor izbuti sin
guri, se vor găsi mii și mi] de 
oameni, în toată țara, care sd-i 
ajute.

i
*

în sala de festivități a între
prinderii poligrafice „13 Decem
brie” a avut loc zilele trecule un 
simpozion pe tema „Prietenie — 
tovărășie — dragoste". Afișul 
care vestea această acțiune ini
țiată de comitetul L. Î.M. pa 
întreprindere a stîrnit, tutu era 
ți firesc, curiozitatea și interem! 
urini foarte mare număr de ti
neri. Mulți se gindeau că ]a • 
asemenea tema, lucrurile ca ade
vărat interesante, foloiitaaxe, 
pline de învățăminte vor fi ipaic 
de oameni, tineri și mai virHniei, 
chiar din întreprindere. Așadar, 
tema i-a bucurat de • bana pri
mire dim partea tuturor. Sâ com
parăm inii ceea ce în chip firele 
a dorit fiecare cu programai 
deafițurat Ja «cest limpaaio*. la 
prima part* an foit ția«t« doaă 
conferințe „Despre cari eter al 
nou al relațiilor dintre tineri în 
manei fi hi alte împrejurări” și 
•JDaepra reJațuJe da faaaHiaM« 
C emfai^țiai ii »-*.■ iirâdait, • 
drept, ea «mîmm aacsltătană prin- 
tr-a expunere îatereiaati, «ar- 
hiad «a iaeaf-epra deipra aam- 
partaraa danaaă fi irwaaaaA • 
hăiafaiar față de fala, eeoțiad ta 
relief, tatadatâ, p aaaJ ■ 
da abatere da la aarmaia aticii 
nai, semaliato. leii arta a-a pwtat 
ialaeai aa taci am chip a/iaiampn 
adevărată ■ naai iMaaaaaa •»- 
finai. Dacă ca ar fi avat an m- 
racter via, dc dezhaiera, ca 
exemple ceacrete, dîa colectiva! 
maaeitareec, alo aaar tineri fi 
vîrttaia enaaeeuți fi stimați 
peatra comportarea lor exem
plară ia diferite pritejari, atvaoi 

rîcioa(a -daeativi ar fi foci 
all aporîti
Am vwtat ea atțiva tineri, 

parti a pan b la aeaartl acționa. 
Am vorbit, apoi, m lavarăfa Coe-

nelii Siva, secretar al comitetu
lui U.T.M. pe întreprindere, ca 
tovsiățtt! Dumitru Ghișoiu. res
ponsabil cu problemele culturale. 
Am aflat ci tineri ea 6eții 
Blischi — Ion și Maria — se 
bucura de aprecierea tuturor, în 
egala măsură pentru însuflețirea 
și căuștiinciozitatea cu eare mun
cesc dar și pentru frumusețea 
vieții lor de familie, pentru în
țelegerea lor deplini, bazată pe 
un respect reciproc. $i, firesc, 
către asemenea tineri se îndreap
tă mulți alții-atunci cînd au ne
voie de tin ifal, de aprecierea 
unei Situații mai dificile*. Că ei 
■înt foarte mulți. Zețarul George 
Raduleicn este cunoscut ca unul 
dintre muncitorii fruntași card 
are un mafe respect pcțitru to
varășii aâi de muncă. De ce n-ar 
fi foit rugat acest linac — și 
mol ți alții ea el — iă ia pre
gătească pentru a lua cariatei la 
aceaatfi doaLotera. Și Mitache Ri- 
daciaa, fi tinerii toți Ion și Ma
ria Ciocateica. De an deosebit

intere! O*ar fi bucurat, de ase
menea. împărtășirea mor impre
sii adunate în multi ani de către 
tovarășii Ion și Constanța Mircea, 
ori Ștefm și Elen.a Nedelcu. Du
mitru Ghișoiu i-a căsătorit aici, 
în întreprinderea în care luerează 
de 33 de ani. Cum a reușit el 
să-și întemeieze o familie cu un 
prestigiu uuațjim recunoscut 
despre care te(i au cuvinte 
laudă ?

Iată numai cîteva exemple 
oameni care ar fi avut ce ia 
■pună tinerilor, îmbogățind con
ținutul simpozionului. Conferin
țele expuse ar fi avut, într-tin 
asemenea cadru, un caracter de 
deschidere a discuției, ar fi invi
tat Ia dezbatere. Dar, așa cum 
i-au petrecut lucrurile ele au ră
mas o simplă invitație căreia o 
mai matură organizare ți pregă
tire d« către comitetul U.T.M. îi 
poate oferi urmarea cuvenită : 
dezbateri vn, tinerești, p« o temă 
frumoilă, specifică tinereții.
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De marginea dezbaterii
M EDUCAM EMffl 

a tineretului

Vacanța plăcută elevilor
Preocupinda-ie din vreme de 

organizarea vacanței de vâri a 
pionierilor «I (colorilor, finind 
seama ți de experiența bună a 
anilor irecuți, comitetul orășe
nesc U.T.M. ți casa pionierilor 
din orațu] Buzău ți-au întocmit 
un bogat program de activitate. 
Se va organiza astfel o excursie 
pe Dunăre, Ja Galați, una la 
Qnețti, pe vale* Trotuțului ; 
alta intitulata „Să Învățăm din 
trecutul de luptă al partidului”, 
va avea ca obiective Muzeul 
„Doflana” ți Muzeul de Istorie 
a partidului. în timpul excursii
lor ie vor organiza popaiuri în 
care elevii vor prezeuta progra
me artiatice, vor face orientări 
cu busola etc.

Pentru elevii care rămin în 
oraț, comitetul orășenesc U.T.M. 
și easa pionierului au organizat 
tabere de muncă și odihnă în 
parco] Crîng, la stațiunea me-

teorologieă, la gospodăria de alai 
ți la itațiunea experimentala le
gumicolă. în zilele de duminică, 
elevii tu de asemenea prilejul 
lă particip® la concursurile ipor- 
tive de aeromodelism, eicliinx, 
handbal, oină ete. Tabere de 
vară i-au organizat In parcul 
Crîng ți în pădurea Frasenul din 
apropierea orașului. La podul 
Buzăului, lingă statuia închinată 
răscoalei din 1907 se vor orga
niza apoi simpozioane 
istorice. De asemenea, în einitei 
zilei de 
Început 
intitulat 
Albumul 
imagini
noștri, cîflteee ți poezii pe cere 
elevii le vor recita apei pe sce
nele estivale.

pe teme

23 îngust, elevii au ți 
lă pregăteiacă albumul 
„Slăvit fii August 23 
cuprinde acene de luptă, 

ale realiiărilor anilor

Prof. PETRE ANDREI
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omului cu șevalet devine din ce in ce mai 
.’«miliară colectivelor de muncitori, colectiviști. 

Râspindlțj pe șantierul patriei noastre, tinerii 
artiști piua ti o ne pregătesc intene pentru Ex po- 

.*Ua Tineretului din toamna acestui an. Reali
zarea unor opere de artă in care omul nou, con
structor ■! socialismului, să fie înfățișat în toată

compiexiiaiea vieții și activitâții Iui, este preocuparea prin
cipali ■ tinerilor noștri artiști plastici.

Vei deaprind* die va aspecte din activitatea Pe care o des
fășurăm și proiecte pentru viitor cuprinztnd măsuri menite 
să ducă la imbimitițirea tematică și artistică ale lucrărilor 
noastre și aă sprijină totodată educația estetică a tinerilor, 
domeniu la ear* noua, tinerilor artiști plastici, ne revin sar
cini mai mari.

Cu cîtva timp in urmă, cu sprijinul Comitetului orășenesc 
U.T.M., un grup de tineri artiști plastici au vizitat circa 20 
mari Întreprinderi din București, precum și G.A.S., G.A.C. 
și S-M.T. din Împrejurimi. Cu acest prilej au fost realizate 
o serie de Dortrete tinerilor fruntași în producție — dele
gați la Conferința orășenească U.T.M. în scopul strîngerii 
legăturilor dintre artiștii plastici și tinerii muncitori am or
ganizat, ]a Fabrica de mane plastice „București” cîteva ac
țiuni în comun cu organizația U.T.M. de aici, ca de exem
plu : o întîlnire cu maestrul Jules Perahim, care a vorbit 
despre posibilitățile de documentare pentru artiștii plastici 
în trecut și azi, a adunare consacrată eroicelor greve de la 
Gri vița 1933 și altele. In unele conferințe, la proiecții de dia
pozitive «i filme consacrate artelor plastice, care au avut 
loc In cadrul clubului U.A.P., organizația noastră U.T.M. a 
invitat, prin comitetele raionale U.T.M., tineri muncitori din 
întreprinderile Capitalei,

La fiecare sfîrșit de 
lăptămînă mii de oa
meni ai muncii din 
Cluj se îndreaptă 
spre bazele sportive, 
spre locurile pitorești 
din regiune sau spre 
Stațiuni. S î m b ă t ă 
după masă la baza 
sportivă a „Uzine
lor de pielărig ți în
călțăminte” aproape 
2000 de oameni au 
participat la „Carna
valul verii”. Aici fan
fara uzinei ți soliștii 
au prezentat un r®u-

șit program artistic. 
Nu au lipsit nici în
trecerile sportive, 
meciul de voley, me
ciul de fotbal dintre 
„ilabi" și „grași” 
care au atras un mare 
număr de spectatori. 
Dansul, cîntecul, •- 
cui au ținut , •
noaptea tirziu.

Duminica numeroși 
excursioniști, forma
ții artistice de la 
Uzinele „Unirea”, Fa
bries „Libertatea”, 
C.F.R. etc. au plecat

Ia Sîngeorz-băi, la Co« 
jocna, Ia cabana Fă
get, la Someșul rece 
etc. unde au prezentat 
programe artistice la 
care an participat 
2 000 de spectatori.

Un taraf de muzică 
populară a prezentat 
în parcul orașului 
Cluj uo reușit pro
gram pentru iubitorii 
cîntecului și joculni 
romînesc și maghiar.

I. RUS

Oaspeți la Podu
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). — Duminică de dimi
neața la Podu Iloaiei au sosit 
oaspeți. Erau tineri de 14 ani 
din satele vecine Dufnești, 
Lețcdni, Popești, Mădîrjac, Si- 
nești. Gazdele, tineri de aceeași 
virată, i-au întâmpinat cu căl
dură. împreună s-au dus în 
parcul de cultură fi odihnă din 
centrul satului. Aici au venit 
reprezentanți ai Comitetului

Iloaiei
raional U.T.M. Iași, ai miliției 
raionale, părinți, tovarăși de 
muncă, în total peste 2000 de 
persoane. Într-Q atmosferă 
sărbătorească, unui număr de 
370 tineri de 14 ani U s-au fn- 
mînat buletinele de identitate. 
Sărbătoarea tinerilor s-a trans
format în sărbătoarea întregu
lui »at. Activități artistice 
întreceri sportive au continuat 
pînă seara tirziu.

Coiul căminului cultural din comuna Dăbulenl, regiunea Oltenia pregătește un nou spectacol estival

Am inițiat pentru tinerii artiști plâgtfcn a documentare po 
o duratfi mal mare la Uzinele „23 August” din București. 
Sprijiniți de organizația U.T.M. a uzinei, mai mulți tineri 
artiști plastici au lucrat o perioadă de circa două luni !n 
secțiile uzinei. Rod al acestei munci o constituie expoziția 
deschisa în incinta uzinei oare cuprinde schițele și lucrările 
•xecutate acolo.

Desigur contribuția la activitatea desfășurată în uzină pen
tru educarea estetică a tinerilor, tinerii artiști plastici aflați 
la documentare în uzină și-au adus-o în primul rînd prin 
lucrările realizate. Dar chiar în timpul studiului, artiștii

Tinerilor artiști

plastici le revin 
sarcini mai mari!

plastici prin discuțiile cu tinerii, i-au ajutat pe aceștia să 
înțeleagă procesul de creație de la primele sale faze.

Ne-am propus să organizăm discutarea cu muncitorii a lu
crărilor prezente în expoziție, dar majoritatea autorilor sînt 
plecați în documentare așa că sîntem nevoiți să amînăm a- 
ceastă discuție pînă la reîntoarcerea lor.

Acțiunea întreprinsă la Uzinele „23 August” a avut și ° 
latură pozitivă î am realizat un fond de lucrări cu care vom 
putea în viitor să organizăm expoziții volante la casele de 
cultură ale tineretului și în incintele cluburilor muncitorești 
cu ocazia diverselor manifestări ale tineretului. Sîntem con
vinși că vom fi bine primiți peste tot. în urma documentă
rii pentru expoziția tineretului, ne propunem să îmbogățim 
acest fond de lucrări astfel ca expozițiile noastre volante să

fie la înălțimea cuvenită. Ne gîndim să organizăm cu prilejul 
acestor expoziții întîlniri cu autorii, care să prezinte lucră
rile, să răspundă la întrebările privitorilor si să-și împărtă
șească planurile de Creație.

Ne propunem să organizăm conferințe pentru populariza
rea patrimoniului nostru național al artelor plastice, în spe
cial în cadrul școlilor medii. Am întreprins deja două con
ferințe de acest gen. Trebuie să subliniem însă că astfel de 
expuneri le-am ținut pînă acum doar la solicitarea școlilor. 
Pentru viitorul an școlar ne propunem să stabilim un plan, 
în colaborare cu secțiile de învățămînt, pe o perioadă mai 
mare da timp privind munca de inițiere plastică a elevilor. 
De asemenea, ne propunem să ajutăm în măsura posibilită
ților, prin consultare, organizațiile U.T.M. din școli in ve
derea decorării sălilor pentru serbarea Anului Nou.

Un ajutor mai permanent și metodic vom căuta să-1 dăm 
cercurilor de artă plastică de pe lîngă casele de cultură ale 
tineretului și dluburl. Acest ajutor îl concepem în sensul 
formării acestor cercuri ca nuclee je educație estetică, și nu 
numai pentru artiștii plastici amatori ci pentru cit mai 
multi tineri iubitori de frumos. Socotim că ajutorul artistu
lui profesionist poate și trabuie să fie mai substanțial în 
orientarea planurilor de activitate a acestor cercuri menite 
să formeze și să dezvolte gustul pentru frumos prin însu
șirea unor noțiuni de bază din istoria artelor plastice. Be 
asemenea, vom iniția un ciclu de conferințe pe teme de artă 
în cadrul caselor de cultură ale tineretului.

Vorbind de viitor ne propunem să executăm o galerie de 
portrete ale utemiștilor fruntași în producție din București, 
care ar putea eventual să constituie ba2e pentru o expoziție 
separată. Acestea sînt cîteva din acțiunile, planurile noastre 
de viitor.

Regimul democrat-popular, Partidul nostru drag, rte-au 
creat nouă, tinerilor artiști plastici, toate condițiile pentru 
o rodnică activitate. Visurile noastre devin realitate. îndru
mați de partid, sprijiniți de conducerea U-A.P., utemiștii din . .. ...» . ........ . aorganizația noastră nu-șî vor precupeți eforturile pentru 
fi la înălțimea încrederii și grijii care Ii se acordă.

GHEORGHE COSTIUR1N 
pictor

secretar al Comitetului organizației de baza 
U.T.M. a Uniunii Artiștilor Plastici
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fPOrtT♦fPORT
Semnarea convenției de colaborare științifică 

Intre Academia Republicii Populare Romine
și Comisia Națională a Academiei de Științe 
din Republica Cuba, pe perioada 1963-1967

SPARTACHIADA DE VARĂ
A TINERETULUI 

întrecerile campionilor 
comunei

îmbâtă, la ora 19, numeroși tineri muncitori, co- g 
lectiviști și elevi s-au adunat în fața căminului 8 
cultural din Bolintin Vale, raionul Titu, pentru ? 
a asculta emisiunea sportivă transmisă de cdn- g 
trul de radioficare din localitate. Era vorba des- 8 
pre o emisiune sportivă mai deosebită. Activiști g 
și sportivi fruntași au fost invitat! sa vorbească g

despre întrecerile din cadrul Spartachiadei de vară a tine- 8 
retului — competiție care a atras la start aproape 13 000 de | 
concurenți din raionul Titu. Tov. Virgil Andreescu, președin- g 
tele consiliului raional U.C.F.S., a prezentat concursurile de 8 
atletism, volei, handbal în 7, fotbal, tir, trînta, popice etc., g 
care s-au desfășurat în comunele Potlogi, Crevedia, Malu 8 
Spart, Bolintin Deal și Bolintin Vale, ca și ansamblurile de 8 
gimnastică și echipele de volei și handbal, înființate mai re-g 
cent. El a vorbit, de asemenea, despre tinerii concurenți care g 
B-au remarcat cu prilejul acestei competiții : Radu Pîrvu, 8 
la haltere și volei, Ștefan Apostoiu, la volei, Gh. Dumitrescu, g 
la ciclism, din Bolintin Vale ; Dințoiu Pană, de la C.F.R. 8 
Titu, care a reușit să arunce greutatea peste 10 metri. Apoi, § 
profesorul de educație fizică Paul Dumitru a dat îndrumări | 
cu privire la felul cum trebuie să se pregătească concuren- 8 
ții calificați pentru fazele superioare, iar tînărul Paul Dodiță 
^electrician) a arătat cum a reușit să cucerească titlul de g 
campion pe comună la întrecerile do trîntă.

în încheierea emisiunii sportive s-a prezentat programul 
întrecerilor de duminică, din cadrul etapei a doua — pe g 
grupe de asociații sportive. «

...Primele concursuri din etapa a doua, care au început du- ? 
minică dimineața, la baza sportivă din Bolintin Vale, au fostg 
deosebit de disputate. Pe terenul de volei s-au întrecut echi- 8 
pele masculine Flacăra-Bolintin Vale cu Recolta-Bolintin g 
Deal, iar pe terenul de fotba] și-au disputat întîietatea for- | 
mațiile Scînteia-Crevedia Mare si Flacăra-Malu Spart. Vid- 8 
toriile au revenit echipelor din Bolintin Vale (cu 2—0), și, | 
respectiv, Crevedia (cu 1—0). |

Cu mult interes au fost urmărite întrecerile de ciclism, unde 8 
elevul Gh. Dumitrescu a cucerit primul loc. La haltere și-au | 
încercat forțele tinerii; Alecu Ghimpe, Radu Pîrvu, Apostol g 
Soare si Mircea Malinca, care a cucerit titlul de campion. 8

la gura de exploatare Stolojaia, din bazinul Potoliși* 
al întreprinderii forestiere Petroșenf

Hotărîrl 
care stimulează 

dezvoltarea șeptelului 
buna aprovizionare 
a populației cu carne
riei. Recentele hotărîrl ne 
dau un puternic îndemn de 
a folosi toate posibilitățile de 
creștere a șeptelului, de a 
contracta cu statul un număr 
sporit de animale. Gospodă
ria noastră va ajunge la sfîr- 
șitul acestui an la un efectiv 
de animale de 950 taurine 
(din care 400 vaci cu lapte),
I 000 porcine (din care 
270 scroafe), 4 000 ovine și
II 000 păsări matcă. Pînă la 
sfîrșitul anului noi vom mai 
livra statului, în baza contrac
telor deja încheiate, 30 de vi
țel, 25 de bovine, 489 porci, 
100 oi și 100 batali. Beneficiind 
de prevederile hotârlrllor nai 
vom obține însemnate venituri 
în plus. Gospodăria noastră 
are condiții foarte bune pen
tru creșterea continuă a efec
tivului de animale. Pe baza 
măsurilor ce le vom lua vom 
putea livra statului în prime
le luni ale anului viitor un 
număr mult mai mare de ani
male. Dacă facem o socoteală 
putem arăta că vom livra sta
tului pe bază de contracte 100 
viței, 30 bovine, 1 000 porci, 
1 000 miei, 300 batali șl 5 000 
păsări. în felul acesta vom 
ajuta la o mai bună apro
vizionare a oamenilor mun
cii de la orașe cu carne, 
iar gospodăria își va spo
ri și mai mult veniturile.
Ca să putem însă reali2a aces
te planuri, ne dăm seama că 
trebuie să folosim și mai bine 
nosibilitățile de care dispune

8. SPIREA

(URMĂRI
gospodăria pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic, că tre
buie să dam o deosebită aten
ție ridicării la timp a con
strucțiilor zootehnice cit și a- 
sigurării unei bogate baza fu
rajere. în acest an. noi con
struim un grajd pentru 200 ca
pete bovine, două saivane, o 
hală pentru păsări, iar în ce 
privește baza furajeră avem 
deja asigurată cantitatea de 
5 200 tone nutrețuri, din care o 
mare parte din culturile duble. 
Depinde numai de noi. da 
munca noastră ca folosind toa
te posibilitățile, toate resursele 
pe care le are gospodăria să 
sporim necontenit producția 
agricolă, să asigurăm oame
nilor muncii de Ia orașe carne 
și alte produse animaliere din 
belșug.

Aceleași gloduri au fost ex
primate de al ți colectiviști, 
președinți de gospodării colec
tive, ingineri zootehniștl. bri
gadieri, crescători de animale, 
printre care : Gheorghe Iacob 
inginer zootehnist la GAC. 
Afumați, regiunea București, 
Gheorghe Rața, brigadier zoo
tehnist de la G A.C. Ardusat, 
raionul Șomcuta Mare. Ion 
Ichim, colectivist G.A.C. Ște- 
fănești, regiunea Suceava. Ni- 
colae Vlăduț, președinte G.A.C. 
Pecineaga. regiunea Dobrogea 
și mulți alții. Spunindu-și pă
rerea pe marginea hotăririlor 
toți colectiviștii cu care am 
stat de vorbă au subliniat ca
racterul puternic stimulativ 
pe care fi au aceste hotăxîri, 
avantajele mari pe care le 
creează crescătorilor de ani
male.

Reporterii si corespondenții 
noștri regionali au stat, de a- 
sefnenea, de vorbă cu numeroși 
oameni ai muncii de la orașe : 
muncitori, pensionari, gospo
dine. Ei și-au exprimat depli
na adeziune la măsurile luate

PE SCURT
Astăzi în orașul Gdansk în

cepe cea de-a 28-a ediție a 
campionatelor mondiale de 
scrimă Ia care participă peste 
350 de sportivi și sportive re- 
prezentînd 29 de țări. Campio
natele suscită un mare interes 
în cercurile sportive mondiale. 
In decurs de 10 zile vor fi 
cunoscuți noii campioni ai 
lumii la floretă (bărbați și fe
mei), spadă și sabie. Speciali
știi acordă cele mai mari șan
se de victorie echipelor din 
U.R.S.S., Italia, Franța, R. P. 
Ungară, R. P. Romînă și R. P. 
Polonă.

Campionatele programează 
astăzi preliminariile probei de 
floretă (bărbați).

Sîmbătă și duminică pe sta
dionul „Strahov" din Praga va 
avea loc întâlnirea internațio
nală de atletism dintre echi
pele feminine ale R. P. Romî
ne și R. S. Cehoslovace. Pînă 
în prezent atletele celor două 
țări s-au întîlnit de trei ori, 
au învins de două ori atletele 
din R. S. Cehoslovacă, un 
meci încheindu-se la egalita
te.

Cea de-a 8-a 
rundă a turneului 
internațional de 
șah de la Miscolc 
a fost marcată de

& numeroase surpri- 
â ze. Doi mari mae

ștri, Szabo și Filip, 
au fost învinși In partidele 
cu Forintos și Bilek, în timp 
ce fostul campion mondial 
Mihail Tal a întrerupt în po
ziție mai slabă la șahistul ma
ghiar Lengyel. Tal a jucat cu 
albele la atac, însă a comis o 
greșeală și la întrerupere Len
gyel are șanse de cîștig. Mae
strul romîn Ghițescu, cu pie
sele negre a obținut remiză în 
fața lui Dely. Cu același re
zultat s-a terminat partida 
Barczay—Bronștein.

In clasament conduce Tal cu 
6 puncte și o partidă întrerup
tă, urmat de Bilek 6 puncte, 
Bronștein 5,5 puncte. Ghlțes- 
cu se află pe locul 10 cu 3 
puncte.

Campionatul republican de 
„lansetă" desfășurat la Cluj a 
fost cîțtigat de pescarul spor
tiv bucureștean Vladimir Trî- 
fonescu. El a fost urmat în 
clasament de clujenii Marius 
Gherghel și Victor Perszolt. 
Pe echipe primul loc a revenit 
reprezentativei regiunii Bucu
rești.

-----•------

O expoziție 
a Galeriilor 

de artă 
din Dresda

în sălile Muzeului de Artă 
al R. P. Romîne a avut loc 
marți la amiază deschiderea 
expoziției de Dicturâ din seco
lele XV—XVIII a Galeriilor 
de artă din Dresda.

La festivitatea de deschide
re au participat Dumitru Po
pescu. vicepreședinte al Comi
tetului de Stat centru Cultură 
și Arfă, artistul poporului Ion 
Jalea. presedqntele Uniunii 
Artiștilor Plastici, Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S  ̂
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
artiști pl*«tici, critici de artă, 
alti oaaHMk: d€ cultura.

Au fost d< fată reprezen
tanți ai R. D Ger-
mfcne în R- P- Romînă și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

de partid gi co-

ale dezw*t£ra * a eeo-
n«.iiei nan?- ‘ • «i Imbe?';ș ‘ă- 
Urii aprovizSor.Ăriî
murwti

— In nltfmi: mi — ■ apjfl 
tovarășa Ar:. Hiupt țesă
toare la Fabrica ~ParttaMl 
roșu' -Brașov, m-am ts-eurat 
și eu, ea wti oi menii 
de sporirea reslă a 
atât prin mărirea eeto* 
și prin reduceri repetate ale 
prețurilor la nu rssi'a 
da larg eomsrcx A~ de an. 
Imprest ca JsJo-
sim o mai aaaro parte fia sa
lariu pentru a bxhrics mai 
bine, pentru ■ ne araeja kvsa- 
ința din ca ia e» îmi emrfana- 
bil. pentru a ne teieS mad 
bine. Am citit m b-ctârirua 
recente despre trre
vor duca la sporirea grpfâi 
lui. a prod^t^ (fer carne. A- 
ceasta este după părerea ama 
un lucru fozrte operant țt 
socotesc normal ea spcrurZe 
de producție U avan
taje acordate de citrs stat pro
ducătorilor să fie rto®m»a 
prin sporirea pcețuriicr 
vlnzare la aceste produse.

Țărănimea va fi r mulatâ 
să creai fi șa fi rtitaân
mai muitfi animafa, ipopa- 
lațfa de la oraye va găsi mal 
multă carne p preparate ffin 
came la măcelării și In ma
gazine.

Aprerî^m de asemenea. drr> 
toată mima grija partidului 
nostru pentru familiile unor 
categorii de saiariați cu vân
tur! mal miri, cărora li se fr
eer dă compensații bănegti.

...Hotlrtri țoala. necesare, 
pornite din grija partidului si 
statutul nostra pentru dezvol
tarea tuturor ramurilor econo
miei naționale, pentru asigu-

O partidă de șah întregește s a da eancedaL

Văduva Ian cu — Constanța, 
Joldiș N’l co lac — Hunedoara, 
un grup dc tineri de la Urina 
U Mai“-PloieștL

După cum prevăd instruc
țiunile în vigoare, acei sala- 
riați care se înscriu la una din 
facultățile institutelor politeh
nice secția serală, beneficiază 
pentru pregătirea și susținerea 
examenului de admitere de un 
conciliu de 30 de zile calen
daristice cu plată in afara 
concediului de odihnă.

In cazul că ați absolvit și 
școala medie de cultură gene
rală, secția serală, tot anul a- 
cesta, beneficiați de un con
cediu cu plată de 30 zile ca
lendaristice atit pentru pregă
tirea examenului de maturita
te cit și pentru examenul da 
admitere la facultate.

Pentru cei ce dau examen 
de admitere la secțiile fără 
frecvență ale diferitelor facul
tăți instrucțiunile In vigoare 
prevăd că beneficiază de un 
concediu de 30 zile calendaris
tice fără plată.

la închiderea Expoziției in
dustriale italiene, redactorul 
Agenției Romîne de presă „A- 
gerpreg”, Adrian IoneSCu, s-a 
întîlnit cu directorul acesteia, 
dr. Serafino Pucciano, repre
zentantul Institutului italian 
pentru comerțul exterior, care 
a făcut următoarea declara
ție :

După ce a arătat că oameni' 
de afaceri din Italia manifes
tă interes față de dezvoltarea 
relațiilor comerciale cu Romî- 
nia, directorul expoziției a 
spus : In 1961, cînd a fost or
ganizată prima expoziție italia, 
nă la București, am promis 
că ne vom reîntoarce cu una 
mult mai mare și cu produse 
mai modeme și tehnic mai 
perfecționate. La actuala ex
poziție, așa cum mi-au spus 
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rar ea creșterii continue, pa 
baze trainice, a nivelului de 
trai al întregului popor.

Posibilități 
la fel, 

rezultate 
diferite

d IU MBC fia «J* îTT rat>. 
trartMr ev atefttl Le tran»- 
pertal cenaMor de la ctad 
■ «mettle proprii as Sort

txmler M te a.-. M tete •-

partaate 1 rwiiS»— Ceofcr-

sa zOex. tarta snmrara.
ta M tfte 15—M te boabe.

Crastb jl * eoBdgrer* al

nierfl teiryec biae — ee-< 
drrpt — fes* ccxiicitorn de 
ateeeje rare pieaei es eeefi te 
matezte cccpotSnei pierd 
na ni» timp, popecorl <taae
|A inutile, după Ceearv tran
sport. îa toc fi frimporie 
cantitățile de rrfa pretfcuite 
to contractate taebetate e« «fi* 
toi ca Și cele din contul mun
citor SM.T, direct Ia baca cto

Barce* Teodor — Drăgă- 
nești Vlașca. Tudare! Alexan
dru — Cilărași, D. Dumbrăvi 
— Tecuci.

La concursul de admitere în 
Institutul medico-farmaceutic 
se dau probe scrise și orale la 
următoarele obiecte :

— Anatomia ți fiziologia o- 
mului — scris și oral ; Bazele 
darwinismului ți zoologie — 
scris și oral ; Chimie — scris 
și oral ; Fizică — oral.

La Institutul de științe eco
nomice din București care are 
și secție fără frecvență, se dau 
probe la următoarele materii:

— Economia politică — oral; 
Matematică (aritmetică, alge
bră, trigonometrie) — scris și 
oral; Geografia R.P.R. — scris 
și oral.

Programele analitice ale o- 
biectelor de concurs au la bază 
materia predată în școala me
die.

Cazan Georgcia — Buzău, 
Sala Vasile — Timișoara.

Școala medie tehnică de 
zootehnie absolvită de dum- 

Declarațiile dr. Serafino Pucciano, 
directorul Expoziției industriale italiene

reprezentanții firmelor par
ticipante, contactele dintre 
el $i specialiștii romîni au fost 
numeroase. Mă gîndesc d^ci. 
deși este încă prematur, că re
zultatele comerciale ale expo
ziției vor fl mai mult decît 
satisfăcătoare.

Referindu-se la comerțul 
romîno-ttalian. interlocutorul 
a spus ; De cîțlva ani relațiile 
comerciale dintre Romînia și 

recepție, pentru a evita atit 
pierderile de recoltă cit și iro
sirea Inutilă de forțe și de 
timp, conducere» acestei gos
podării este de părere că trea
ba aceasta poate fi făcută mai 
tîrziu.

Gospodăria din Colceag a-a 
predat pînă In prezent decît 
numai 68,53 tone de cereale In 
cootul muncilor S.M.T. E 
drept, aceste cantități au fost 
duse direct la baza de recep
ție. îndată după asta cele 20 
de atelaje, care transportă grî- 
naie de la cîmp, și-au schim
bat itincrariul numai către 
magaziile gospodăriei. Canti
tăți mici de cereale au fort 
predate la baza de recepție în 
contul contractelor încheiate 
cu statul. Din obligațiile con- 
pactuale, colectiviștii de aici 
mat au de predat aproape 200 
de tone de cereale. Dacă achi
tarea acestor obligații se face 
euevufua. asta se datorerte ti 
faptului fi nu rin4. mobUJzate 
la transport mijloace sufi
ciente.

Os
lipse i de saci combinierii rtnt 
□erați fi opreasei ki lan 
rihmda rfw 15—M de nu- 
DBte- latreruperite acestea. »-

M ttv ta car* « astea fl re- 
cnttate da te 1 Ia 5 te 4e 
hs stem hr artta ftnd i tempt

oiĂatiaXM * «artM trebisâa 
fi acorde ta taiW-iri de fată

» ta psepedărie Dtoaru urpm- 
tares reeatOr^ crater de P* 
nvrefrtete râm--««. fi prore- 

la • habevoasă reparti- 
aare a brațelor de moacă te 
așa M ce ai efihrreza cit mai 
repede terenul paie. în ve
derea executări? irit urilor de
vară te a tofimintării culturi
lor turajwe, hxrări mre, de 

aatvoMttt to aaui <">-*- 
valează cu școala medie de 
cultură generală, pe cind școa
la țphnică de maiștri nu eehi- 
\-aleazâ cu școala medie. Deci, 
absolvenții Iilor tehnice de 
maiștri nu pot urma cursurile 
unei facultăți dacă nu iți com
pletează studkle medii.

Admiterea în Invățamîntul 
mediu seral și fără frecvența 
a acestora, se poate face numai 
în baza concursului de admi
tere.

Badea Aurel — Sebeș.
Anul acesta, după cum s-a 

mai anunțat, pentru elevii cla
sei a Xl-a seral nu se organi
zează sesiune pentru exame
nul de maturitate în vară, ci 
numai în toamnă — 26 august- 
5 septembrie.

Traian Gheorghe — Craiova.
Conform Codului muncii, ti

nerii angajați care au lucrat 
11 luni de zile neîntrerupte în- 
tr-o întreprindere și nu au 
împlinit încă vîrsta de 18 ani 
au dreptul la un concediu mi

Italia sînt în continuu pro
gres. Un accent deosebit ~ în 
acest progres a avut loc după 
deschiderea în 1961 a primei 
expoziții italiene Ia București. 
Cred că și expoziția din acest 
an poate să constituie Un in
strument în vederea unui ul
terior progres în relațiile co
merciale dintre cele două țări 
ale noastre, pe de altă parte, 
există în economia țărilor 
noastre posibilități potențiale 

asemenea, trebuie să fie efec
tuate în momentul de față.

Organizația U.T.M. din gos
podărie are datoria să adueă 
un aport mult mai mare Ia 
sporirea ritmului de da fă su
ra re a tuturor lucrărilor din 
campanie, pînă acum partici
parea lor, zi de zL la lucru ■ 
fost nesatisfăcătoare. Tinerii 
sînt cbemeti să ie pene « 
dinții 1« recoltat, eu nhjtoace
le proprii. 1> acțiunea de 
transportare a gr!nclor și a 
paielor. E vorba «id de pu
nerea la adăpost a recoltei i- 
cestui an oentru care au mun
cit atit ei, colectiviștii, cit M 
mecanizatorii. Acuma se cere 
o munci atentă, un ritm vtoL 
o atitudine plină de grijă și de 
răspundere. Timpul nti-i pier
dut î.urnirile se pot îndrepta.

Cositul finețetor 
naturale de munte 
trebuie urgentat

ieteseri la mm. 7 fa y ar tal wa-
GlaJ te 5 te Apa Siratl. Ma- 

tiwi ? Slate prearapars a aaa- 
dacan ea^artnaâ peatra erpa- 
■ iaivaa aaaca «alcctinftalar, ra- 
p«rtiurra aeehibniti ■ forțelor 
rrirreair. care a dat la • ritexj 
te lai ai acfaatâ : 3 hectare cel

în ziua de 16 iulie 1963 a 
avut loc la Academia R. P. Ro
mîne Semnarea convenției de 
colaborare științifică pe pe
rioada 1963—1967, între Aca
demia Republicii Populare Ro
mine și Comisia Națională a 
Academiei de Științe din Re
publica Cuba.

în conformitate cu acordul 
de colaborare culturală între 
Guvernul Republicii Populare 
Romîne $1 Guvernul revoluțio
nar al Republicii Cuba, con
venția prevede colaborarea pe 
bază de reciprocitate la rezol
varea problemelor științifice 
care prezintă interes pentru 
ambele părți.

Convenția de colaborare 
științifică a fost semnată din

★

Marți a părăsit Capitala de
legația cubaneză condusă de 
dr. Antonio Nunez Jimenez, 
președintele Comisiei Națio
nala a Academiei de Științe 
din Cuba, care ne-a vizitat țara 
la invitația Prezidiului Acade
miei Republicii Populare Ro- 
mîna 

nim de odihnă de 18 zile lu
crătoare. Plâtâ concediului de 
odihnă se face anticipat.

Silvășm Cornel — Clnj
Vă facem cunoscut că la e- 

xamenul de admitere în școa
la tehnică de maiștri se pri
mesc candidați din marile în
treprinderi, dintre muncitorii 
cei mai calificați, încadrați în 
cea mai înaltă categorie de în
cadrare tarifară aplicată în ra
mura respectivă, absolvenți ai 
școlilor profesionale sau ai 
glmnazillor industriale, care 
au practică în meseria pentru 
care s-au pregătit in școală de 
cel puțin 5 ani (pentru secto
rul metalurgic), stagiul militar 
satisfăcut, fără a depăși vîrsta 
de 35 de ani și care au dovedit 
în activitatea lor că posedă ca
lități de buni organizatori 
pentru a deveni maiștri.

încă nefructificate. Cu sigu
ranță, dat fiind schimbul de 
păreri dintre specialiștii celor 
două țări, că se vor găsi prac
tic noi posibilități în viitor.

Oaspetele si-a împărtășit și 
unele impresii despre țara 
noastră. Sînt aproximativ doi 
ani de cînd am mai fost în Ro- 
mînia — a spus el. în această 
nouă călătorie a mea, am pu
tut să admir tara dv, ospitali
tatea populației, Drogresele e- 
fectuate. printre altele am pu
tut să constat că în orice do
meniu Rominia a făcut mari 
progrese. In țara dv mă simt 
puțin ca la mine acasă, poate 
pentru motive sentimentale, 
poate datorită afinității Isto
rice și culturale dintre Romî- 
nia și Italia-

*«lt. Ub e«!c«l r1«p!« 
■trvni eîl m pa*l« Je limpede 
ci daci facrurile na ac «or în
drepta. daci deficiențele care 
axială icxb na vor fi înlăturate 
do «meat*. Porambacul de
Jo« ver mai fi Bece ia re încă 68 
de zile peatrv terminarea coai- 
twlni de pe întreaga «uprafață.

îati—e utoație aacmăni toare 
•a afli te eolectivifUi dia Sieel 
care pini aeam eîteva iile bb 
rtBfâoeri ai reeolleao deeit 35 de 
ha ■■■d verde din cele 32tt cile 
aa de fecaltaL 5i tea enia pria- 
apaii ■ {alinierii cete tot redie- 
trihairee aeeoreepeaaitcare a ■- 
telajelar te a principalelor forțe 
de manei. Pa aeeaalâ linie ae In- 
acrie te teaha pmeapare > ealec- 
txvîțtilof fia Pernmhanl da Sna 
te Șelteter de a termina caeitul 
■erhu In tâmpnl planificat. ree- 
pectiad recanandirite agreteb-

Tiaîad »ani de faptal ci fie
care m ten trece Ineeamni a 
•cider* a eabotaa|elor aatritive 
dia ma«a verde, ei ■coate îatîr- 
mari dac ta med firesc la aaea* 
rea te mieperarea cantitițilar da 
i'anji tfthaie organ iute, intr-an 
tăm^ foarte arart. tet mai mnlta 
efiape da eaeate cerc ai perneee- 
ci la vaca! tarea fi nari] or. Goe- 
padănle eaIactive ai aatreaeae 
In aeeeeaă actimae tenta forțele 
de care dâ^am. Dc ■•emenea. cate 
aerrcori rcpartiaarwa Iar jndiei- 
eaa* pa amailn acctaare îb 
famtffa de m a ta riu rea ierbii, tn 
afeeatei eafaetivieților trebuie ai 
aan si elibera re a rtelajclar de la 
maaeaJe «a ■■ tent de maximi 
wrpeali te trecerea, ea întreaga 
lor eapaeiiale, fa tra ni partal fi
șărilor.

Aaigararea fnrajelor pentru a- 
nimale Irebaie al fie fi nna din 
preocupările permanente ale or
ganizațiilor U.T.M. din goapodi- 
riile colective. Ele lint chemate 
ai sprijine din plin aeiinnile 
earn amirene terminarea tn 
timpul nptim ți tn bune eondi- 
ții a campaniei de recoltare a 
producției de masa verde de pe 
finețele naturala. 

partea Academiei Republicii 
Populare Romîne de acad. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte al 
Academiei, iar din partea Co
misiei Naționale a Academiei 
de științe din Republica Cuba 
de dr. Antonio Nunez Jimenez, 
președintele Comisiei.

La semnare au participat 
academicieni, membri cores
pondenți ai Academiei R. P. 
Romîne, reprezentanți ai Mini
sterului Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii de
legației Comisiei Naționale a 
Academiei de științe din Repu
blica Cuba, precum și Manuel 
Yepe Menendez, ambasadorul 
Republicii Cuba la București 
și membri ai ambasadei.

Tn timpul șederii In țara noa
stră oaspeții au vizitat diferite 
instituții cu caracter științific 
și cultural, au avut întrevederi 
cu oameni de știință. Ei au 
făcut o călătorie pe Valea Pra
hovei și pe litoralul Mării 
Negre.

Delegația cubaneză a fost 
primită la Ministerul învăță- 
mîntului de Jean Livescu, ad
junct al ministrului.

La plecare, delegația a fost 
condusă de academicienii Șt. 
Milcu, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne și Dumitru 
Dumitrescu, secretar prim al 
Academiei, de membri ai Pre
zidiului Academiei și alți oa
meni de știință, funcționari su
periori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Au fost da față Manuel Yepa 
Menendez, ambasadorul Repu
blicii Cuba în R. P. Romînă șl 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cinematografe
Elena din Troia — Cinema

scop: Patria (9; 11,30; 14; 
16,30 19; 21,15), E. Pavel (9; 
11,30; 14; 16,30; 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; 12,30; 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), Grivlța 
(10; 12: 16; 18,13; 20,30). O
perlă de mamă: rulează la ci
nematografele Magheru (10; 
12; 15; 11; 19; 21), 1. C. Frimti 
(10; 12; 14; 16,15; 18,45; 21 — 
grădină 20,30), Luceafărul (15; 
17; 19 — gradină 20,30), Gră
dina Progresul (20,30). Mistere
le Parisului — cinemascop: 
rulează la cinematografele V. 
Alecaandri (11; 13; 15,15; 17,30;
20) , Victoria (10; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), înfrățirea
între popoare (10; 16; 18,15;
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. Pintilie (16; 18; 
20 — grădină 20,30), Volga (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Clubul 
cavalerilor — cinemascop: 
Lumina (de Ia 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 Nof 
(de la orele 10 la orele 21 în 
continuare). Fantomele din 
Spessart: rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (15; 17; 
19; 21). Doctor în filozofie: 
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) .
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DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Moscova: Convorbirile 
in problema încetării 
experiențelor nucleare

MOSCOVA 16 (Agerpres).— 
In comunicatul oficial despre 
continuarea schimbului de 
păreri între reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Bri
tanii dat publicității la Mos
cova se spune : „La 16 iulie 
A. A. Gromîko ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., 
Averell Harriman, locțiitor al 
secretarului de Stat al S.U.A., 
lordul Hailsham ministrul pen
tru problemele științei și teh
nicii al Marii Britanii și con
silierii lor au continuat într-o 
atmosferă prietenească discu
ția începută la întîlnirea din 
15 iulie la președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov, în problemele 
legate de încetarea experien
țelor nucleare și în alte pro
bleme de interes comun.

Următoarea întîlnire va 
vea loc la 17 iulie41.

NEW YORK. — Cu prilejul
ce perii tratativelor do la Moscova 
In vederea interzicerii experiențe
lor nucleare. U Thant, secretarul 
general al O.N.U., a adresai pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
a! U.R.S.S., N. S. Hrușciov, pre
ședintelui S.U.A , John Kennedy 
și primului ministru al Marii Bri
tanii, Harold Macmillan, mesaje 
identice in care îșl exprima spe
ranța că tratativele vor duce la 
rezultate fructuoase.

Scrisoarea adresată Prczcnfc romîncști
La Festivalul de la Moscova încheierea seminarului studenților

a-

ln-

Ședința unei Comisii 
permanente C. A. E. R.

MOSCOVA 16 (Agerpres) — 
La Riga a avut loc o ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice.

La șsdință au participat de
legații din partea R.P. Bulga
ria, R.S. 
Germane, 
Romîne, 
U.R.S.S.

Comisia a examinat propu
nerile pregătite de grupele de 
lucru în conformitate cu pla
nul de muncă și a adoptat o 
serie de recomandări privind 
livrările reciproce de aparate.

Au fost discutate, de aseme
nea, problemele dezvoltării co
laborării în domeniul științei 
și tehnicii reactorilor și pre
gătirii materialelor cu privire 
la utilitatea economică a fo
losirii pe scară mai largă a 
energiei atomice în perioada 
perspectivei generale.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de deplină înțele
gere reciprocă și colaborare 
frățească.

Cehoslovace, R.D.
R.P. Polone, R.P.

R. P. Ungare și

de A. A. Gromîko lui U Thant
NEW YORK. — La 15 iulie,

N. T. Fedorenko, reprezentan
tul permanent al Uniunii So
vietice la O.N.U., a înmînat lui 
U. Thant, secretar general al
O. N.U., scrisoarea de răspuns 
a ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko, fn 
care se exprimă atitudinea po
zitivă a Uniunii Sovietice față 
de Organizarea în anul 1965 a 
Anului colaborării internațio
nale.

In scrisoarea adresată de 
rA. A. Gromîko se arată că or
ganizarea Anului colaborării 
internaționale se va bucura de 
succes numai în cazul tind sta
tele vor depune acum, nemai 
așteptând anul 1965, toate efor
turile pentru îmbunătățirea 
radicală a situației internațio
nale, pentru întărirea încrede
rii șt înțelegerii reciproce între 
state, pentru rezolvarea paș
nică a problemelor principale 
nereglementate, care provoacă 
încordare în relațiile dintre 
state.

In scrisoare se arată că după 
părerea Uniunii Sovietice anul 
1965 trebuie să devină:

1. — Anul lichidării totale 
ți definitive a rușinosului sis
tem colonial...

2. — Anul creării zonelor 
denuclearizate în punctele de 
contact dintire forțele armate 
ale țărilor N.A.T.O. și ale ță
rilor Tratatului de la Var
șovia : In Europa centrală și 
de nord, în Marea Meditera- 
nâ, în Balcani, precum fi în 
alte regiuni ale globului, dacă 
pînă in anul 1965 nu va fi 
rezolvată problema dezarmării 
genarale ți totale.

3. — Anul normalizării co
merțului internațional între 
toate regiunile fi țările lumii, 
fără nici un fel de barieră ar
tificială fi discriminări, pe baza 
principiilor egalității fi avan
tajelor reciproce.

Formulind aceste propuneri. 
Uniunea Sovietică nu exclude 
premisa ca fi alte probleme 
importante să fie examinate.

Guvernul sovietic propune, 
de asemenea, organizarea unei 
sesiuni jubiliare, a 20-a a A- 
dunării Generale a OJi.U^ la 
nivelul șefilor de state fi gu
verne.

Un comunicat al reprezentanței

U.R.S.S. h O. N. U
NEW YORK. — Reprezentan

ța permanentă a U.R.S.S. la 
O.N.U. a dat publicității un 
comunicat în legătură cu scri
soarea adresată de A. Steven
son, reprezentantul perma
nent al S-LJ.A. la O.N.U. se
cretarului general al O.N.U, 
U Thant, care a fost difuzata 
la 7 iunie ca document al 
O.N.U. In această scrisoare re
prezentantul S.U.A. a încercat 
să absolve Statele Unite de 
răspunderea pentru efectuarea 
unor experiențe primejdioase 
în Cosmos ca împrăștierea a 
400 000 000 de ace metalice.

S.U.A. refuză să-și asume 
obligații internaționale ferme 
în ceea ce privește „normele 
de comportare" în domeniul 
activității cosmice.

Uniunea Sovietică, se spune 
în comunicatul reprezentanței 
sovietice la OJ7.U„ se pronun
ță pentru rezolvarea cît mol 
grabnică a problemelor pri
vind reglementarea juridică a 
activității in Cosmos și este

geta să-și asume imediat o- 
bligații intemațtora'e feme 
fn legătură cu norme de cazi 
ale activității în rpi cc»* 
«te.

peste hotare
PARIS — Intre 8 și 13 iulie 

a.c.t la Casa Chimiei din Pa
ris, a avut loc cea de-a 6-a 
Conferință internațională asu
pra fenomenelor de ionizare în 
gaze. La Conferință au parti
cipat peste 1 000 de oameni de 
știință din numeroase țări, 
printre care Anglia, Franța, 
Italia, Japonia, Iugoslavia, 
Olanda, R_F. Germană, Sue
dia, S.UJL, UJLS.S. Au fost 
prezentate circa 500 de comu
nicări științifice.

Din partea R-P. Romîne au 
participat acad. Eugen Bădă
ran și candidat în științe 
Iovițu Popescu, care au pre
zentat o serie de comunicări ce 
s-au bucurat de atenția și a- 
precierea participau  țCor la 
conferință.

SUCCiSOL FDLMOUJI
„LWINI 29"

MOSCOVA 16.— Corespon
dentul Agerpres transmite : In 
sala Palatului Congreselor din 
Kremlin a fost prezentat la 
15 iulie în cadrul Festivalului 
internațional al filmului de la 
Moscova filmul romînesc „Lu- 
peni 29". Filmul s-a bucurat 
de un bine meritat succes.

„Ziua de 15 iulie, relatează 
de pildă, corespondentul Agen
ției TASS despre prezentarea 
acestui film, a adus o victorie 
incontestabilă cineaștilor ro- 
mînt Este încă prematur să 
©orbim despre rezultatele con- 
cwrnlui dar, incontestabil, fil
mul „Lupeni 29“ face parte 
dintre cele mai interesante și 
importante opere cinematogra
fice prezentate la festival. Fil
mul atrage prin importanța 
nb i-ci ului, prin iscusința re
gizorului de a-l reda, prin 
prezentarea destinelor unor 
eroi. Bazat pe fapte au
tentice și realizat chiar în 
locwrile unde în anul 1929 s-au 
derfe^urat evenimentele, fil- 

este zguduitor prin ade- 
. i crud ; prin exac- 

t;:c*.ea aproape documentară 
’• prezervarea condițiilor de 
riîă *• de muncă ale munci- 
— '* din Romînia burgheză, 
s IfcpCri lor eroice pentru 

sociale".
La IC iulie, delegația romî- 

a organizat la hotelul 
o conferință de 

pnesă pentru ziariștii sovietici 
ți jtriwni. Mihnea Gheorghiu, 
c^Aucătontl delegației romî- 

U festival, a vorbit ziariști- 
dezvoltarea ariri

so-

din Africa occidentală

Rezultatele alegerilor 
din Zanzibar

Victoria partidelor anti-colonialiste

T a Accra au luat sfîrșit
Iy lucrările seminarului stu

denților din Africa occi
dentală la care au participat 
delegaji din Ghana, Nigeria, 
Gambia, Sierra Leone, Liberia, 
Senegal, precum și observatori 
din partea Uniunii internațio
nale a studenților, Camerunului 
și Dahomey.

Partic/panții la seminar au 
adoptat o rezoluție în care cer 
tuturor studenților să-și afirme 
sprijinul și solidaritatea cu stu
denții și popoarele care luptă 
împotriva colonialismului. Re
zoluția condamnă politica de

apartheid dusă de guvernul din 
Republica Sud-Afrjcană și cere 
tuturor statelor africane inde
pendente să nu recunoască gu
vernul rasist din Rhodesia de 
sud. Rezoluția cere, de aseme
nea, țărilor occidentale să în
ceteze de a mai acorda ajutor 
militar Portugaliei.

In cadrul seminarului s-a 
hotărî! crearea Confederației 
studenților din Africa occiden
tală. Președinte 
ției a fost ales 
(Ghana), iar 
Yomi Ferreira 
Charles Davies

al confedera
te P. Kuldze 

vicepreședinți, 
(Nigeria) și 

(Sierra Leone).

Situația din Ecuador

ZANZIBAR. — La 15 iulie, 
în Zanzibar au fost date pu
blicității rezultatele alegerilor 
parlamentare care s-au desfă
șurat între 8 și 12 iulie.

Deși alegerile s-au desfășu
rat în prezența și sub supra
vegherea trupelor engleze a- 
duse în această țară, chipurile, 
pentru ..menținerea ordinei", 
victoria a fost obținută de 
partidele care luptă împotriva 
dominației coloniale engleze. 
Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, cele două parti
de africane ce formează gu
vernul de coaliție, care se află

•-

0 retragere 
semnificativă

15JOHANNESBURG. — La 
iulie, primul ministru al Re
publicii Sud-Africane, Ver- 
woerd, a anunțat „hotărîrea 
guvernului său de a nu mai 
participa la conferințele și ac
tivitatea Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Africa” și „de 
a nu mai furniza nici un fel 
de ajutor și informații statelor 
africane, dacă acestea nu-și 
schimba atitudinea față de 
R.S.A.”. Motivînd această mă
sură, Verwoerd a declarat că 
ea a fost luată „în urma osti
lității manifestate de statele 
africane și a încercării acesto
ra de a se amesteca în trebu
rile interne ale Republicii 
Sud-Africane^. Primul mini
stru sud-african a mers atît 
de departe cu ipocrizia incit a 
declarat că de fapt calitatea 
de membru al acestei Comisii 
„nu i-a adus nici un avantaj".

In urma acestei declarații, 
delegații țărilor africane și a- 
siatice la O.N.U. și-au expri
mat părerea că „sud-africanii 
s-au retras din Comisia eco
nomică pentru Africa înainte 
de a fi excluși”. Reprezentan
tul Somaliei, președintele Co
mitetului O.N.U. pentru cer
cetarea situației din Africa de 
sud-vest, a declarat în seara 
zilei de 15 iulie că R.S.A. „ar 
preceda inteligent dacă ar pă
răsi toate organismele in
ternaționale”. După cum se 
știe, în ultima vreme, în mai 
multe organisme internaționa
le a fost condamnată cu aspri
me politica de discriminare 
rasială dusă de guvernul sud- 
african, ajungîndu-se pînă la 
a se cere excluderea repre
zentanților săi din unele din 
aceste organisme, cum ar fi 
O.I.M. sau conferința interna
țională pentru problemele in
strucțiunii publice. Numeroase 
țari au instituit sancțiuni, 
mergînd pînă la ruperea ori
căror legături cu guvernul 
sud-african.

la putere din 1961. au obținut 
majoritatea locurilor In parla
ment

După cum se Știe, Zanriba- 
rul, care cuprinde în afară de 
insula cu același nume și insu
la Pemba, are o populație de 
300 000 de locuitori și s-a aflat 
sub dominație britanică încă 
din anul 1890. La 24 iunie. In 
urma unei lupte îndelungate 
și hotărîte, poporul din Zan
zibar și-a cucerit autonomia 
internă. Noul guvern al Zan- 
zibarului urmează să ducă tra
tative cu guvernul englez în 
vederea stabilirii datei acor
dării independenței depline. 
Intr-o declarație făcută cu 
prilejul anunțării rezultatelor 
alegerilor, Aii Muhsin, lider al 
Partidului Naționalist a subli
niat că noul guvern speră să 
obțină independența deplină 
pîna la sfîrșitul acestui an.

ROMA. — La 16 iulie mini
strul R. P. Romîne la Roma, 
Mihai Marin, a făcut o vizită 
de curtoazie lui Attilio Pic- 
cioni, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al 
afacerilor externe al Italiei.

BEIRUT. — Referindu-se la 
refuzul guvernului S.U.A. de 
a acorda viză de intrare în 
S.U.A. liderului kurd Talabani, 
pentru a participa la discuta
rea problemei kurzilor în 
O.N.U., ziarul libanez „An-Ni- 
da ' scrie că aceasta dovedește 
ca S.U.A. îi sprijină 
as-iști în războiul lor 
împotriva kurzilor. In 
baas-iștilor se află nu 
S.U.A., ci și Anglia 
țări participante la _ 
C.E.N.T.O., scrie ziarul. Impe
rialismul a izbutit să zădărni
cească discutarea problemei 
kurzilor în Consiliul economic 
și social al O.N.U., dar el nu 
va izbuti să camufleze rolul 
baas-iștilor și ocrotitorilor lor
— S.U.A. și țările C.E.N.T.O.
— în războiul sîngeros împo
triva kurzilor. întreaga lume 
condamnă acest război și cere 
încetarea oricărui amestec al 
țărilor C.E.N.T.O. și al mono
polurilor anglo-americane în 
treburile kurzilor.

pe ba- 
rasial 

spatele 
numai 
și alte 
pactul

WASHINGTON. — După cum a- 
nuntă agenția Associated Press, la 
15 iulie a sosit la Washington pre
ședintele Tanganicăi, Julius Nye- 
rere, într-o vizită oficială de două 
zile. El este Însoțit de ministrul

I
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afacerilor externe al Tasgarsrî? «i 
de alte penoanc aEoale.

In cursul vizitei, Nveiere 
duce tratative cu nreisâmtla 
Kennedy si alte oficiatul 
cane.

Convocarea Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

NEW YORK. — La 22 inlie 
vor începe dezbaterile în Con
siliul de Securitate în legături 
cu situația din teritoriile afri
cane aflate sub dominația co
lonialiștilor portughezi, pre
cum și în legătură cu politica 
de apartheid dusă de către 
guvernul sud-african.

Ședința este convocată la 
cererea a 32 de state africane 
care, in scrisorile adresate 
Consiliului de Securitate, au 
subliniat „Pericolul pe care-l 
reprezintă pentru pacea inter
națională situația explozivă 
din Republica Sud-Africană 
și din teritoriile portugheze 
din Africa".

NEW YORK. — „Aliatii S.U.A. 
se opun măsurilor adoptate fa*i 
de Cuba" relatează Henri Ray“ 
mond, corespondentul din Wash
ington al ziarului „New York 
Times".

în ultimul timp, între S.U.A. $1 o 
serie de aliati ai lor, inclusiv An
glia. Canada si Mexic au avut 
loc schimburi de păreri în cadrul 
cărora nici una din aceste țări nu 
a fost de acord cu pretențiile 
americane de a se limita numărul 
curselor avioanelor și vaselor 
care transportă pasageri și mărfuri 
In Cuba.

Guvernul Mexicului, de eiem- 
plu,a avertizat că nu se va ames-

< «4 M

zaț iile sud-coreene să ader» 
la un front unit» care la ale
geri să-și prezinte un candidat 
la postul de președinte împo
triva actualului dictator mili
tar, Pak Cijan Hi.

CK
întâlnire a miniștrilor 
de externe africani

PARIS. — Sub lozinca jjre- 
cd pesim drepi.nl la grevă"t 
cele trei ^ari centrale sindi
cale di» Franța, C. G. T., 
C- F. T. C. ți ^Force Ou criere", 
an cnemat pe oamenii muncii 
din Franța la o serie de ac
țiuni greviste ce vor fi orga
nizate la 17 iulie, în cadrul 
campaniei împotriva proiectu
lui de lege guvernamental cu 
caracter antigrecirt ce ur
mează să fie dezbătut de Adu
narea Națională în aceeași zi.

SEUL. — După o săptamină 
de tratative, la 15 iulie a fost 
anunțat acordul a trei partide 
politice de opoziție sud-coree- 
ne, potrivit căruia ele sînt gata 
să-și unească forțele în lupta 
împotriva dictatorului Pak Ci
jan HL Cele trei partide poli
tice au hotărît ca la viitoarele 
alegeri să prezinte un candi
dat și o platformă politică prin 
care cer înlăturarea actualului 
regim de dictatură militară și 
instaurarea unui regim civil.

în cadrul conferinței de 
presă care a avut loc în ace
eași zi la Seul, liderii celor 
trei partide politice au che
mat toate partidele și organi-

TUNIS. — La 16 Iulie, ia Tunis 
i-a anunțai că la 1 august In ca
pitala Senegalului va avea Joc o 
Inllirdre a miniștrilor afacerilor 
externe africani. care „vor dezba
te o serie de probleme ce iiaa In 
lata continentului alricaa In ve* 
derea apărării cauzei popoarelor 
africane, la viitoare sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U.".

STOCKHOLM. — La reședința 
dir. Harpsund a nrimulul ministru 
al Suediei, Erlander, a avut loc o 
consfătuire la care au participat 
membrii marcanți ai partidelor so- 
cial-democrate din Germania occi
dentală, Danemarca, Norvegia, 
Suedia, ai partidului laburist din 
Anglia, precum și reprezentanți 
din S.U.A.

Consfătuirea de la Harpsund, 
după cum a declarat senatorul a- 
merican Humphrey la conlerinta 
de presă, a fost organizată din ini
țiativa S.U.A. in scopul de a atra
ge partidele social-democrata la 
discutarea planului american de 
Întărire a „unității occidentului".

cinematografice în țara noas
tră.

Regizorul sovietic Grigori 
Roșal, a caracterizat astfel fil
mul : „Lupeni 29“ pe care 
l-am vizionat aseară, este după 
convingerea mea profundă o 
operă inovatoare.

în acest film sînt minunat 
realizate scenele de masă, este 
interesantă munca operatori
lor și a actorilor și au fost 
dezvăluite posibilități cu totul 
noi în domeniul imprimării 
stereofonice a sunetului. Fil
mul „Lupeni 29” a spus în 
concluzie Gr. Roșal, este o 
realizare excepțională.

La părerile regizorului
vietic s-au alăturat multe per
soane care au participat la 
conferința de presă. Astfel, re
gizorul sovietic Al. Gr. Zarhi 
a felicitat pe cineaștii români, 
subliniind că filmul entuzias
mează mai ales prin calitatea 
scenelor de masă, extrem de 
convingătoare. Cunoscutul ac
tor francez Jean Marais a fe
licitat pe regizorul Mircea 
Drăgan. Corespondentul revis
tei americane „Life” a arătat 
că filmul „Lupeni 29“ îl în
deamnă să afle și alte noutăți 
despre cinematografia româ
nească. Răspunzînd corespon
dentului american, Paul Cor
nea, directorul studioului de 
filme „București" a prezentat 
cîteva din viitoarele producții 
aflate pe platourile de turnare.

Ziarul „Sovetskaia Cultura" 
publică o cronică 
„Lupeni 29“, 
Paramonova, 
„Ana Colcea 
dră, modestă 
și-a luat asupra-și cu 
toată povara vieții de 
Soarta ei a fost și soarta mul
tora. Artista Lica Gheorghiu, 
și-a interpretat rolul cu multă 
profunzime și înțeleaptă sim
plitate. Treptat, povestea Anei 
Colcea se transformă intr-un 
poem al curajului și forței 
poporului. Autorii au folosit 
un bogat material documentar, 
dar au creat nu o cronică, ci 

x o tragedie populară, o operă 
cu un mare răsunet emoțional.
Foarte veridic sînt înfățișate 
în film figurile conducătorilor 
grevei, ale curajoșilor comu
niști, oameni cu un țel luml- 

. nos și o voință de fier.

LONDRA. — După cum a- 
nunță agenția Reuter, lordul 
Home, ministrul afacerilor ex
terne al Angliei, va vizita între 
16—17 iulie capitala Olandei 
unde va duce tratative cu 
Joseph Luns, ministrul aface
rilor externe al Olandei.

a filmului 
semnată de K. 

în care scrie: 
liniștită și mîn- 

și răbdătoare, 
curaj 

miner.

QUITO. — La 15 iulie, după 
cum relatează agenția United 
Press International, în urma 
unor „obositoare încercări de 
a forma cabinetul și a orga
niza comandamentul militar 
suprem", junta militară reac
ționară, care a preluat puterea 
în Ecuador în urma recentei 
lovituri de stat, a reușit să dea 
publicității lista noului cabinet 
format din trei militari și șase 
civili.

Totodată, junta militară a 
declarat că reintră în vigoare 
și legislația anterioară „în mă
sura în care ca nu contravine 
aplicării legii marțiale ac
tuale".

în virtutea legii marțiale în 
țară continuă să se efectueze 
numeroase arestări. Potrivit a- 
gentiei' United 'Press Interna
tional, „numărul exact al per
soanelor arestate nu este încă 
cunoscut dar se crede că el 
se ridică la cîteva sute". Agen
ția menționează, de asemenea, 
că cele mai multe arestări s-au 
operat în Guayaquil, unde se
diile < partidului comunist au 
fost percheziționate.

Asaad Bucaram, primarul 
orașului Guayaquil, a fost a- 
restat și expulzat pe motiv că 
a condus demonstrația din 
acest oraș împotriva loviturii 
de stat militare. Agenția Uni
ted Press International anun
ță, de asemenea, expulzarea a 
trei conducători ai studenților, 
care protestează împotriva 
dictaturii militare.

„Problema cea mai dificilă 
aflată în prezent în fața jun
tei, relatează agenția United 
Press International, este con
vocarea unei adunări constitu

ante care să introducă schim
bări fundamentale în constitu
ție". Aceeași agenție relevă că 
se pare că nu vor avea loc 
alegeri înainte de viitorii 
doi ani.

Aceeași agenție relevă că 
palatul prezidențial continuă 
să fie păzit de gărzi militare. 
Pe de altă parte, „un număr 
de parlamentari intenționează 
să țină o adunare secretă îm
potriva juntei militare".

Mișcarea 
de eliberare

din Borneo de Nord
DJAKARTA. — Comandan

tul armatei revoluționare din 
teritoriile situate în nordul 
insulei Borneo, Kifli, a făcut 
o declarație în care a avertizat 
guvernul malayez că în cu
tând va porni un „război to
tal1* împotriva „noilor opresori 
ai popoarelor din Borneo de 
nord". Armata noastră, a de
clarat Kifli, „este suficient de 
Instruită și echipată pentru a 
începe războiul cu Abdul Rah
man (premierul malayez) și 
ceilalți opresori". Pînă în pre
zent, a subliniat Kifli, „nu am 
întreprins acțiuni hotărîte 
deoarece nu am vrut să zădăr
nicim eforturile Indoneziei și 
Filipinelor de a soluționa pe 
cale pașnică problema creării 
Federației Malayeze".

S.U.A,: Se intensifica lupta
antisegregationistâ

se mențin la practici rasiste. 
Solda ții gărai naționale au a- 
restat 14 demonstranți.

La New York continuă orga
nizarea de pichete în fața șan
tierelor de construcții în semn 
de protest împotriva discri
minărilor împotriva negrilor 
cu prilejul angajării brațelor 
de rnunră-

La Savannah (Georgia) luni 
seara a avut loc o mare de
monstrație a populației de cu
loare.

Sub presiunea acestor puter
nice demonstrații, care iau pe 
zi ce trece o amploare tot mal 
mare, autoritățile federale sînt 
nevoite să accelereze acțiunile 
lor în vederea aplicării legisla
ției limitate deja existente cu 
privire la desființarea segre
gației în școli, precum și în 
vederea adoptării unei noi le
gislații.

în comisia pentru probleme 
juridice a Senatului S.U.A. 
continuă să aibă loc dezbate
rile în legătură cu legea pro
pusă de președintele Kennedy 
cu privire la drepturile civile. 
Luînd cuvin tul în cadrul aces
tui comitet Robert Kennedyj

ministrul justiției al S.U.A. a 
subliniat că „nu există o altă 
problemă mai urgentă astăzi- 
decît problema rasială. El a 
cerut crearea unor comisii ale 
Curții federale pentru grăbi
rea desființării segregației în 
școlile din S.U.A. Robert Ken
nedy a menționat că în 11 state 
în care populația majoritară 
este populația de culoare 
numai o parte infimă dintre 
negri urmează cursurile șco
lilor împreună cu albii.

Rasiștii se opun cu vehe
mență chiar și legii limitate 
propusă de guvern în legă
tură cu libertatea și drepturile 
negrilor.

Guvernatorul statului Ala
bama, ultrarasistul George 
Walace, luînd cuvîntul în fața 
unei comisii a Senatului și-a 
exprimat părerea că datorită 
atitudinii „de îngăduință" a 
guvernului față de negri, 
S.U.A. se află în prezent „în 
pragul războiului civil" și că 
„un președinte care a propus 
o lege ca cea pentru drepturile 
civile trebuie să fie demis din 
funcție-,

Ub pBrtător da cuvint al 
MsBUtendsi Afacenlor Exter
ne al Angtâein declarat că „lor- 
dnl Home va avea la Haga 
coacorbiri cm Joseph Luni 
privind viitorul relațiilor din
tre regaml Marii Britanii ți 
membrii Pieței comune.

PARIS. — Grupul comunul 
d:a Adunarea Națională fran
ceză ■ prezentai «n proiect de 
lege cn privire la naționaliza
rea industriei atomice ți la fo
losirea ei in scopuri pașnice, 
relatează agenția Union Fran- 
caise dTn formation.

lima vreme In legătură cu o 
eventuală demisie a lui H. Macmil
lan. 'Agenția France Presse lublb 
niază că deputatji care se pronunță 
în favoarea demisiei lui Macmil- 
fan Înaintea alegerilor generale 
l-au Împărțit deja In două grupe 
In vederea alegerii unui succesor 
a lu] Macmillan si se pronunță 
unii pentru R. A. Butler, prim mi
nistru adjunct, iar alții pentru Re
ginald Maudiing. ministrul de fi* 
nouțe.

budiștilor împotriva persecu
țiilor autorităților diemiste.

Centrală electrică 
pe bază de maree

Noi represiuni 
in Portugalia

ATENA. — în ultimele două zile, 
în Epir, partea de nord-vest a 
Greciei, s-au înregistrat cutremure 
puternice. După cum relatează 
presa, in regiunea Ianina au fost 
distruse cîteva aute de case ale 
țăranilor.

LISABONA. — După cum 
relatează ziarul „L'Humanite", 
represiunile din Portugalia 
continuă. Numărul victimelor 
represiunilor crește cu fiecare 
zi. Ziarul publică numele a 
cinci medici și al unui om de 
știință oceanograf arestați în 
ultimul timp de poliția por
tugheză.

LONDRA. — După cum relatea
ză corespondentul din Londra al 
Agenției France Presse la 15 iulie 
premierul britanic H. Macmillan a 
avut In Camera Comunelor o în
trevedere cu cel Ifl membri al 
Comitetului executiv al așa-numi- 
iului „Comitet 1922*. organism 
care grupează pe deputății conser' 
vatori care nu ocupă iuncții mi
nisteriale, Cu acest prilej John 
Morrison, președintele „Comitetu
lui 1922“ a expus punctele de 
vedere dominante în sinul grupu
lui parlamentar conservator în ul-

SAIGON. — După ce la 
15 iulie președintele Asociației 
budiștilor din Vietnamul de 
sud Thick Tinh Khie, i-a a- 
dresat lui Ngo Dinh Diem o 
scrisoare în care îi cerea res
pectarea acordului cu privire 
la garantarea drepturilor cre
dincioșilor budiști, în dimi
neața zilei de 16 iulie, la Sai
gon, a avut loc o demonstrație 
de protest a unui grup de 200 
de credincioși budiști. Demon
stranții au ieșit pe stradă cu 
placarde pe care erau scrise 
lozinci de protest împotriva 
represiunilor la care sînt su
puși budiștii. Coloana s-a în
dreptat apoi spre clădirea am
basadei americane la Saigon.

După cum relatează cores
pondentul agenției Associated 
Press, demonstrația din 16 iu
lie a fost anunțată ca prima 
acțiune din cadrul campaniei

LENINGRAD. — In viitorul 
apropiat fluxul și refluxul 
oceanului vor fi folosite în 
Uniunea Sovietică pentru pro
ducerea energiei electrice. în 
prezent, specialiștii din Lenin
grad lucrează la proiectarea 
turbinelor de 6 000 Kw pentru 
centrala electrică pe bază de 
maree, care va fi construită în 
golful Lumbovski, la Marea 
Albă. Turbinele centralei, în
chise împreună cu generatorul 
într-o carcasă metalică, vor 
funcționa pe baza schimbări
lor de nivel ale apei, care ating 
în medie 2,5 m.

încheierea vizitei 
premierului francez 

în Turcia

ANKARA. — Georges Pompi
dou, primul ministru dl Fran
ței, însoțit de Couve de Mur- 
ville, ministrul afacerilor ex
terne, a făcut o vizită oficială 
la Ankara, între 15 și 17 iulie, 
la invitația guvernului turc.

în cursul vizitei sale în Tur
cia primul ministru al Franței 
și ministrul afacerilor externe 
francez, s-au întâlnit și au dis
cutat cu Cemal Gursel, pre
ședintele Turciei, Ismet Inonu 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Feridun Cemal Erkin, 
ministrul afacerilor externe și 
cu alte persoane oficiale.

-------•--------

w

taaarVâa lac

BKMlB t***

»

*

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa SdnteH”,

tilI

drepi.nl

