
In întîmpinarea
zilei de 23 August

Proletari din toate țările, uniți-vă!

în întreprinderile
sucevene

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). —

în aceste zile, în fabricile, 
minele și exploatările fore
stiere din regiunea Suceava, 
colectivele de muncă desfă
șoară o vie activitate, întîm- 
pinînd cu noi realizări mărea
ța sărbătoare a poporului no
stru — Ziua de 23 August.

Desfășurind larg întrecerea 
socialistă, colectivele de mun
citori, ingineri și tehnicieni de 
la întreprinderea minieră Va
tra Dorneî, Fabrica de încăl
țăminte „Străduința”-Suceava, 
Fabrica de confecții-Botoșani, 
din întreprinderile D.R.E.F. 
Suceava și altele, au realizat 
planul producției globale pe 7 
luni. Pe ansamblul economiei 
regiunii, pianul producției glo
bale a fost îndeplinit pînă la 
31 iulie în proporție de 104,2 
la sută, productivitatea mun
cii — 101 la sută, realizîndu-se 
economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de
10 473 000 lei.

Au fost date peste plan în 
această perioadă 4 000 m c 
cherestea de rășinoase, 334 
m c placaj, mobilă în valoare 
de 2 680 000 lei, peste 2 900 
*one minereu.

O deosebită atenție acordă 
colectivele de muncă suceve
ne calității produselor. Așa, 
de pildă, indicele de utilizare 
a masei lemnoase a crescut la 
rășinoase cu 0,5 la sută față 
de cel planificat, iar la fag cu 
5,2 la sută. Aceste creșteri au 
permis să se obțină peste plan 
23 500 m c lemn de lucru. La 
unele minereuri, printr-o mal 
bună selecționare de steril, 
conținutul de metal a crescut 
cu 2,7—3,5 la sută față de nor
mativele pentru calitățile
11 și i.

In prezent, In întreprinderi
le din regiunea Suceava se 
stabilesc noi măsuri tehnico- 
organizatorice în vederea asi
gurării îndeplinirii planului 
de producție Pe acest an ; co
lectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din întreprinde
rile sucevene îșj reînnoiesc an
gajamentele în întrecerea so
cialistă.

■
 a pretutindeni în 

tard, aici la Uzi
na de pompe de 
injecție din Sina
ia, colectivul de 
muncă întimpiad 
apropiata sărbă

toare sporindu-și eforturile in 
întrecerea socialistă organizată 
pe anul în curs. Eforturile co
lectivului sînt îndreptate tn 
mod deosebit spre obținerea 
unor produse de cea mai înal
tă calitate.

Să alegem din noianul pro
blemelor calității, ctlera care 
au strinsă legătură cu munca 
tinerilor si activitatea organi
zației U.T.M.

Aplicarea tehnicii noi. a teh
nologiei avansate, a metodelor 
rapide de lucru etc., «n se 
poate fără ridicarea neconte
nita a calificării. Mobilizați de 
organizația U.T.M.. sfătniți, 
îndrumați. tinerii au înțeles 
mai bine lucrul acesta. In pri
măvara aceasta la cele 29 de 
cursuri de ridicare a califică
rii — organizate ne tirade de 
calificare fi pe meserii — au 
venit 743 de tineri. Cursurile 
s-au încheiat de curind. Efica-

ci ta tea lor ? lari rsr. cx£3i- 
viu : ne Ion Mann dta seepa 
montai l-am găsit ODieeoi asu
pra unei mașini sli re-moder
ne, urmărind nu iciateuc pie
trei de Dolizor si rotir»
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Cum este mai practic

• Depifirea planului de p ro
da rție. sporirea productivității 
■ancu te ogliadesc fi ia rcili- 
lina plaaului de reducere ■ pre
fațai de coat fi obținerea de be
neficii peste plan. La eră lorii din 
industria uțoară an real rial de 
la începutul inului. peaîe plan, 
75 OM OM lei econ>>»ii la prețol 
de con fi 60 000 000 lei benefi
cii peite plan.

numai pe primele
6 Izi.-.î aie anului.

PENTRU MARCA

Succese ale 
industriei ușoare

• Lucrătorii din 
ușoară an obținut în 
sncceie importante în 
rea planului de producție. De la 
începutul anului ei au produl 
peale plan importările cantități 
de articole de îmbrăcăminte. în
călțăminte, de uz goipodăreae (i 
altele. Planul de producție a foii 
depășit pînă acum ca 3 000 000 
mp diferite țeaătnri (din bumbac, 
lină, mătase și aintctice), 620 000 
perechi de încălțăminte eu fețe 
din piele, confecții diferite în 
valoare de 88 000 000 iei. 200 000 
bucăți tricotaje, 300 000 bucăți 
de articole dc menaj din faianța, 
5 000 bucăți aragaie ți multe 
altele.

Sîmbătă 17 august 1963

In atenția

induitru 
aceat an

realiu-

• Productivitatea muncii 4 
sporit, de asemenea, pe primele 
șase luni ale anului cu 2,8 la sută 
peste plan- Pe această perioadă, 
productivitatea muncii în indus
tria uțoară a fost cU 8.6 la sută 
mai mare față de aceeași peri
oadă a anului trecut. Demn de 
remarcat este faptul ci 
tubramurile cit ți toate 
prinderile din industria
și-au depășit planul de sporire a

toate 
între- 
ușoară

1962
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1000000 lei economii
Fiecare lucrător din între

prinderile de industrie locală 
din regiunea Iași își sporește 
eforturile pentru a întîmpina 
ziua de 23 August cu noi suc
cese în producție. O situație 
succintă a succeselor obținute 
în întrecerea socialista desfă
șurată pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan 
arată : de Ia începutul anului 
și pînă în prezent s-au produs 
peste plan 25 de noi sortimen
te, 500 m.p. de binale, 3 500 
m c materiale de carieră și 
garnituri de mobilă în valoare 
de 13 000 lei. îmbunătățind 
continuu calitatea produselor, 
gospodărind cu grija materia 
primă și materialele auxiliare 
s-au realizat în perioada res-

pectivă economii la prețul 
cost în valoare de 
1 000 000 lei 
mentare de 
ne leL

de
valoare de peste 

și beneficii supli- 
circa 7 mllioa-

C. STURZT

{
Strungarul Ion Smeu și mo- 
triteT^î AJexczidru Lăstun 
Idin secția sculer ie a Uzine
lor de ntajinl agricole ~Se- 
Z'.ănătoam'* din București 
slnt evidential In Întrecerea 
socialistă, lată-i în fotogra
fie consul tindu-se asupra 

< unei piese care trebuie exe
cutată
Foto : I. CU CU

să recoltăm porumbul?
Teodor Maghiar

Erou al Muncii Socialiste, 
președintele G.A.C. „Steaua 
roșie" din comuna Mădă-

roș, regiunea Crișana,

Bh roblema găsirii
F celor mai bune 5i

1 mai eficiente me
tode de recoltare 

■ și transportare a 
111 porumbului ne-a 

preocupat în fie
care campanie de toamnă. 
Mult timp aceste preocupări 
s-au lovit de acea tradiție 
moștenită de la gospodăria in
dividuală de a se recolta po
rumbul cu oănușe pe știulete, 
fapt care presupune folosirea 
brațelor de muncă în plus și 
un timp mai îndelungat. Por
nind de la acest inconvenient, 
consiliul de conducere al gos
podăriei noastre a discutat 
cum este mai practic să se 
facă recoltarea si a ajuns la 
mn chiria câ Cel mai indicat 
este să se rupă știuletele de 
De tulpină fără pănușe. Anali- 
zind eficiența practică a aces
tei metode, se Doate afirma că 
este cea mai indicată, ea a- 
vînd o serie de avantaje s-.ît 
din nunct de vedere al renta
bilității economice, cît si din 
punctul de vedere al simplifi
cării operației respective.

Practic, noi procedăm in fe
lul următor. Cina se începe 
recoltarea Dorumbuiut se au 
în vedere în primul rînd ace
le tarlale pe care urmează să 
se insămînțeze griu. Facem 
acest lucru pentru a putea eli
bera din timp terenul planifi
cat pentru însămințările de 
toamnă pe care, imediat după

Ie apropie momentul recol
tării porumbului. Va ii ne
voie ca, intr-un timp scurt, 
să se efectueze un mare vo
lum de lucrări. In pregătirea 
acestei acțiuni trebuie să se 
aibă in vedere cîteva obiec

tive deosebit de importante. In primul 
rînd să se asigure strîngerea la timp 
a știulefilor și depozitarea lor cores
punzătoare pentru a se evita pierde
rile. Apoi va H necesară tăierea și 
transportul operativ al cocenilor mai 
intîi de pe acele terenuri unde 
în toamna aceasta se va semăna griu, 
pentru ca să se poată intra imediat cu 
plugurile, asigurîndu-se astfel decala
jul corespunzător intre arături și în- 
sămînfări. Totodată, se impune recol-

tarea și transportul știulefilor și coce- ' 
nilor de pe celelalte suprafețe pentru j 
ca mecanizatorii să poată termina . 
ogoarele adinei de toamnă pînă la ve- ' 
nirea iernii, j

Este o muncă complexă, care presu- î 
pune mobilizarea tuturor forțelor și ] 
repartizarea judicioasă a acestora. In j 
același timp, la recoltat și transport ! 
trebuie aplicată cea mal practică me- ■’ 
todă, cu cel mai bun randament. Deși- j' 
gur că aceasta diferă de la regiune ia | 
regiune și de la unitate la unitate. î1

Cu scopul de a contribui Ia generali- i, 
zarea experienței bune, care poate io- ! 
losi foarte mult în mod deosebit gos- j 
podăriilor colective mai tinere, ziarul i 
nostru a organizat pe această temă o j 
anchetă la care, pentru început, ne-au ? 
răspuns tovarășii : ț

cu

recoltare. trac-
toarele să poa-
tâ intra la a-
rat.

După cum
spuneam mai
sus, se rupe
știuletele fără
pănușe, deoa-
rece în cazul
recoltării 
pănușe este ne
cesară și o a doua operație — 
despănușarea după ce s-a fă
cut transportul.

Porumbul recoltat ramine 
pe pămint. în grămezi, maxi
mum 2-3 zile în fata soarelui, 
în perioada aceasta el se usu
că. ajungînd la gradul de 
umiditate recomandat După 
aceasta se face transportul la 
pătulele de porumb ale gos
podăriei colective. în momen
tul în care porumbul este 
transportat la pâtule, depozi
tarea nu se face la întîmpla- 
re, ci se alege pe două cate-

rinererului

(Continuare in pag. a IlI-a)

Marin Stoian
Inginer agronom la G.A.C.

„Drumul lui Leninu, 
Birca, regiunea 
Oltenia

anul de porumb al 
gospodăriei noastre 
se întinde pe circa 
650 de hectare. Re
colta, deși nu a 
plouat de aproape 
75 de zile, datorită

efectuării în timp ( optim ți în 
condiții agrotehnice superioare a

întregului com
plex de lucrări 
agricole, ae pre
zintă bine, po
rumbul cate fru- 
moi. Am început 
deja pregătirile 
pentru recolta
re, lucrare ce 
trebuie făcută 
repede pentru a 
ae elibera din 

și în primai rînd 
însămîutârilor ca

vreme terenul, 
eel destinat 
culturi de toamnă. Au fost repa
rate |> curățate magaziile, i-a 
început amenajarea pătulelor 
improvizate, a-aa revizuit atela
jele. Acestea tint insă măsuri 
preliminare. Efectuarea într-un 
timp cit mai icnrt a recoltatu
lui depinde mai ales de felul 
cum vom organiza munca atunci.

Avem cultivate trei soiuri de 
porumb pe suprafețe aproximativ 
egale, care ajung în schimb în 
epoci diferite la maturitate. Vom 
începe, desigur, cu soiurile tim
purii. Cum vom organiza munca ? 
Ziua, pe echipe și brigăzi, ac vor

I 
I
I
I 
I 
i
I

In pag. a Il-a:

Pentru sporirea 
continuă 

a producției 
agricole

Lucrările ședinței 
Consiliului

SuperiorI
j al Agriculturii

•-

facc lucrările propriu zise dc re
coltare pc parcelele repartizate pe 
brigăzi încă din primăvară. Știu- 
leții se vor culege fără 
vor fi cîntăriți pe loc, i 
vor fi transportați 
Recoltarea făcîndu-se pe 
eșalonat, vom concentra 
transportul porumbului la briga
da respectivă toate cele 65 de 
atelaje ale gospodăriei. Noaptea, 
pe rouă, se vor tăia și transporta 
cocenii. Terenul va fi astfel «Ii— 
hernt într-un timp mai scurt și 
chiar de a doua zi tractoarele 
vor putea intra Ia arat pe aceste 
parcele.

In condițiile de lucru din anul 
în curi, socotim că pentru noi 
aceasta eite cea mai hună meto
dă de recoltare, și iată de ce. 
Foile rămase pe coceni ne dau 
posibilitatea să obținem un furaj 
valoroi, iar tăierea acestora 
noaptea permite atrîngerea lor 
fără pierderi. Timpul de uscare 
al știnleților ie reduce substan
țial (comparativ cu situația în 
care porumbul ar fi recoltat fie 
numai cu foi, fie cu coceni cu 
tot) și paralel cu recoltatul se va 
face și bătutul porumbului (cu
rățatul boabelor). Gospodăria are 
astfel posibilitatea să-și achite 
imediat obligațiile către stat, 
iar porumba! va sta puțin timp 
în pătulele improvizate în aer 
liber, lucru ce nu trebuie trecut 
cu vederea. Terenul se va eiihera 
destul de repede, iar între aratul 
și semănatul culturilor «le toam
na se va crea im decalaj «le 
cel puțin două săptămîni, asigu
rîndu-se astfel pregătirea unui 
bun pat germinativ.

Desigur, dacă am privi numai 
prin prisma eliberării rapide a 
terenului, se pare că mai bine 
este să recoltăm porumbul c« co
ceni cu tot, ca apoi sa fie des- 
facuti de foi. Metoda aceasta 
prezintă însă o serie de greutăți. 
Mai intîi necesita suprafețe mari 
pentru depozitare. Apoi se pierd 
foarte multe frunze, prin aceas
ta redueîndu-se simțitor valoa
rea nutritivă a cocenilor, indife
rent dacă-i însilozăm în amestec 
cu alte furaje sau dacă-i admi
nistrăm în hrana animalelor to- 
cați și saramurați. De altfel, ale
gerea metodelor de recoltare de
pinde de condițiile concrete ale 
fiecărei gospodării. Pentru noi, 
anul acesta, metoda cea mai hună 
este aceea arătată mai sus. Asta 
nu înseamnă ca, în funcție de 
anumite situații neprevăzute, ca, 
de pildă, ploi prelungite în pe
rioada de recoltat, nu vom re
curge la strîngerea știuleților cu 
coceni cu tot pentru a asigura 
eliberarea rapidă a terenului, 
creînd astfel cîrnp dc lucru ne
cesar folosirii întregii capacități 
a tractoarelor.

i pănuși, 
în Ian și 

la magazie, 
soiuri, 
pentru

Asigurarea unui ritm rapid de descoperlare constituie un obiectiv principal al întrecerii socialiste la exploatarea minieră Rovinarl.'Aici ie descoper- 
tează zilnic peste 24 OOO m.c. steril. Intre brigăzile care obțin cele mai bune rezultate în sectorul transporturi se numără si cele conduse de tinerii șoferi 

Ion VJâdoianu, ion Cornea, Aristică Folcuf și al/ii In fotogra fie : cîltva dintre ei discută programul de lucru al unei noi zile de muncă.
Foto .■ O PLECAN

Ministerul învățămîntul ui 
reamintește celor interesați ur
mătoarele :

I. Concursul de admitere în 
învățămîntul superior (cursuri 
de zi) pentru anul universitar 
1963—1964 începe în ziua de 
7 septembrie la toate facultă
țile institutelor tehnice și a- 
gronomice, precum și la fa
cultățile de matematică-meca
nică, fizică, chimie și la sec
țiile de filozofie din cadrul 
universităților.

La celelalte facultăți din 
cadrul universităților și insti
tutelor, concursul de admitere 
va începe în ziua de 18 sep
tembrie.

Da institutele de teatru și 
de arte plastice, la conserva
toare, precum și la Institutul 
de cultură fizică și sport pro
bele practice încep în ziua de 
7 septembrie.

La facultățile de educație 
fizică din cadrul institutelor 
pedagogice de 3 ani probele 
practice încep la 13 sep
tembrie.

Pentru institutele și facultă
țile care încep concursul la 7 
septembrie, cererile de în
scriere se primesc la secreta
riatele facultăților, între 15 
august și 5 septembrie.

Candidații care promovează 
examenul de maturitate în 
sesiunea septembrie 1963, vor 
putea să se înscrie la^ con
cursul din prima etapa pînă 
la 6 septembrie.

Pentru • institutele și facul
tățile care încep concursul de 
admitere la 18 septembrie, 
înscrierile se primesc între 25 
august și 16 septembrie. Can
didați! respinși la concursurile 
de admitere din etapa 1 se 
pot înscrie, pînă în ziua de 17 
septembrie inclusiv, la facul
tățile și secțiile care țin con
cursul de admitere în a doua 
etapă.

II. La învățămîntul supe
rior seral și fără frecvență 
se pot înscrie la concursul de 
admitere candidații care în
trunesc condițiile prevăzute 
de Hotărîrea C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri 
nr. 1052/1962.

Concursul de admitere la 
învățămîntul seral începe în 
ziua de 25 septembrie și du
rează pînă la 30 septembrie. 
înscrieriLa candidaților se fac 
la secretariatele facultăților, 
între 15 și 23 septembrie.

Concursul de admitere la 
învățămîntul superior fără 
frecvență începe la 27 august.

în mod excepțional, absol
venții școlilor medii, secții se
rale și fără frecvență, care 
susțin examenul de maturi
tate în sesiunea din august, se 
vor putea prezenta la con
cursul de admitere în ziua de 
7 septembrie 1963. Pentru a- 
ceastă categorie de absolvenți, 
înscrierile se primesc Ia se
cretariatele facultăților pînă 
în ziua de 6 septembrie in
clusiv.

(Agerpres)

-©

Stație noua
de impregnare
La întreprinderea „Cablul ro- 

mîneac” din Ploiești a intrat în 
funcțiune o stație nouă pentru 
impregnarea miezului vegetal de 
la cablurile de tracțiune folosite 
în diferite sectoare ale econo
miei. Noua stație, cu o capacitate 
de impregnare de 600—700 kilo
grame pe zi, este dotată cu ma
șini și utilaje moderne care fac 
ca productivitatea muncii aă 
crească de două ori față de pro
cedeele vechi de impregnare. Se 
îmbunătățește totodată ți rezis
tența cahlurilor.

DESTINAȚIA
(Agerprci)

OȚELĂRIILE PATRIEI
GALAȚI, (de la coresponden

tul nostru). — In cinstea zilei 
de 23 August, tinerii din Uzi
nele ..Laminorul"', ..Progresul”, 
de la Șantierul „1 Mai”, I.S.C.M. 
ți din celelalte întreprinderi ale 
orașului Brăila desfășoară cu în
suflețire acțiunea de «alectara a 
metalelor vechi.

Pînă acnm — ne-a apoi tova
rășul Ion Păpitoiu, prim secre
tar al Comitetului orățeneic

Brăila al U.T.M. — tinerii au 
trimis oțelăriilor patriei 970 tone 
ile metale vechi din angajamen
tul anual de 1 600 tone. Dumi
nica, 18 august, va pleca din 
gara orașului Brăila spre Reșița 
■ au Hunedoara, un tren marșrut 
încărcat cu 500 tone de fier 
vechi. Din această cantitate 80 de 
tone reprezintă darul tinerilor 
de la Uzina de utilaj greu „Pro
gresul"’.



prmv sporirm wmM proouciipi wm
Lucrările ședinței Consiliului Superior al Agriculturii

în zilele de 12. 13 si 14 au
gust s-au desfășurat lucrările 
ședinței plenare a Consiliului 
Superior al Agriculturii, con
sacrată dezbaterii sarcinilor 
de plan pe anul 1964 și măsu
rilor tehnico-organizatorice 
pentru buna desfășurare a lu
crărilor agricole de toamnă. Au 
participat membrii Consiliului 
Superior al Agriculturii, pre
cum și invitați — specialiști 
de la consiliile agricole regio
nale și raionale, din institutele 
de cercetări și de învățămint 
superior agricol, din unitățile 
•gricole socialiste, reprezen
tanți ai unor instituții centra
le și organizații obștești.

în cadrul ședinței nl^nare, 
tovarășul Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P-M.R, pre
ședintei® Consiliului Superior 
al Agriculturii, a prezentat 
raportul cu privire la proiec
tul planului de stat în agricul
tură ne anul 1964 și măsurile 
pentru realizarea lui. iar tov. 
Bucur Schiapu, Drfm-vicepre
ședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, a expus 
raportul privind măsurile teh
nico . organizatorice pentru 
string crea recoltelor, executa
rea însămîntărilor si arături
lor adinei de toamnă. In șe
dință comună, secțiile eereale 
Si plante tehnice, gospodării 
agricole de stat și mecaniza
rea agriculturii au dezbătut 
rezultatele cercetărilor științi
fice e> de producție în cultura 
griului. Pe baza referatului 
„Caracterizarea agrobiolagieă 
a soiurilor de grîu extinse în 
cultură si agrotehnica lor', 
prezentat de tov. nrof. N. Gio- 
san. prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agri
culturii. directorul Institutului 
central de cercetări agricole, a 
discuțiilor Si propunerilor par- 
ticipantilor, s-a definitivat 
proiectul recomandărilor pri
vind cultura griului pentru a- 
nul agricol 1963—1964. In sec
ția de creștere a animalelor, 
relevatele si discuțiile au fost 
axate pe măsurile tehnico-or- 
gațdzatorice privind asigura
rea bazei furajere și a con
strucțiilor necesare bunei ier- 
nări a animalelor, creșterea 
efectivelor și a producției ani
male. în celelalte secții, pe 
baza referatelor, au avut loc 
dezbateri amănunțite și s-au 
definitivat proiectele de pla
nuri de măsuri pentru realiza
rea sarcinilor e* revin sectoa
relor respective in toamna 
cestui an si in anul viitor.

a-

Posibilități mari 
de sporire 

a producției de griu
în ședința Consiliului Supe

rior al Agricultorii *-J fcăhiî- 
mot că pianul de na
In agrieultură are ca hnSe di
rectoare indicația cuprâsâ in 
Raportul praireilat de tovară
șul Gboorgha Gheorghin-Dej 
Ia Congresul al IH-lea al 
P.M.JL și anume ca sporirea 
producției agricole vegetale 
și animale fie va realiza p« 
calea dezvoltării intensive și 
multilaterale a agriculturii, 
prin îmbinarea armonioasă a 
diferitelor ramuri de produc
ție. ținîndu-se seama de con
dițiile economice și pedocli
matice.

Ca și în anii anteriori, in 
anul 1964 se acordă atenția 
principală sporirii producției 
de cereale și îndeosebi de grîu 
și porumb, deoarece de aces
tea depinde dezvoltarea celor
lalte ramuri ale agriculturii 
și în special creșterea anima
lelor.

Analizînd felul cum s-a 
muncit și rezultatele obținute 
Ia cultura griului, atit refera
tul prezentat cit și participan- 
țil la discuții au arătat că in 
unitățile agricole socialiste 
există încă mari rezerve de 
sporire a producției la această 
cultură. în această direcție, 
s-a scos în evidență rolul ho- 
tărîtor al aplicării în complex 
a măsurilor agrotehnice îna
intate : cultivarea soiurilor de 
grîu care. în condițiile din ra
ionul sau unitatea respectivă, 
dau cele mai mari producții ; 
pregătirea din timp, în cele 
mai bune condiții a patului 
germinativ ; fertilizarea solu
lui prin folosirea chibzuită a 
îngrășămintelor chimice și na
turale ; executarea semănatu
lui în cadrul epocii optime 
pentru soiul de grîu folosit și 
la un înalt nivel agrotehnic ; 
combaterea bolilor și dăunăto
rilor, îngrijirea atentă a cul
turilor în tot timpul vegeta
ției. Există condiții ca aceste 
lucrări să fie executate la un 
nivel înalt în toate unitățile 
agricole socialiste.

în ultimii ani, prin grija 
partidului și guvernului, to 
agricultura noastră au fost ge
neralizate o scrie de soiuri de 
grîu valoroase, cu o mare ca
pacitate de valorificare a fer
tilității solului și îngrășămin
telor aplicate. mai timpurii, 
rezistente la ger. secetă, boli 
și dăunători, la cădere și scu
turare.

Pârtiei pa nților la ședință 
le-au fost prezentate o serie 
de hărți și tabele care, pe 
baza unor multiple experiențe, 
scot în evidență comportarea 
agrobialogică a soiurilor în di
ferite regiuni pedoclimatice 
din țară.

Evidențiind calitățile acestor 
soiuri, tov. ing. C. Biță, di
rector al G.A.S. Segarcea, re
giunea Oltenia, a arătat că la 
generalizarea lor în producție 
trebuie să se țină seama de 
rezultatele experimentale, de 
rezultatele obținute în condi
țiile din fiecare gospodărie. 
G.A.S. Segarcea și-a asigurat 
întreaga cantitate de semințe 
din soiurile care dau rezulta
tele cele mai bune în condi
țiile locale.

Numeroșl vorbitori, printre 
care tov. Gh. Bucureșteanu, 
inginer șef la Trustul Gostat 
Călărași, Barbu Popescu, pre
ședintele Consiliului agricol 
regional Dobrogea, au arătat 
că din cercetările făcute și din 
experiența unităților agricole 
rezultă învățăminte prețioase 
în legătură cu modul cum tre
buie să se fertilizeze terenu
rile destinate griului de toam
nă. In condițiile din țara 
noastră grill] este dintre
culturile care răspunde cu 
sporuri însemnate de recoltă 
la aplicarea îngrășămintelor 
organice ți minerale. De aceea 
se cuvine ca la această plantă 
să se folosească in mod chib
zuit Îngrășăminte pentru ca 
de la flecare kg de îngrășă
mânt dat să se obțină cea mai 
mart eficaettate economies. 
V orbitorii demonstrat că
în condițiile actuale mai eco
nomic este să re folosească 
doze moderate de
te chimice pentru a ee ferti
liza «uprafețe rft mai mar, ți 
a se ridica astfel mvelnl pro
ducției medii la hectar ți pro
ducția globaLț de zriu Mo
mentul optim al administrării 
î ngrlțăminteior ch unice, ra - 
portul existent intre azot ț: 
fosfor, cum sâ se fertilizeze 
terenurile unde griul urmea
ză duoa griu 51 cefe unde griul 
urmează d jpă por_±nb ți alte 
culturi prăsitoare, cum să re 
îngrațe solurile podwiice ți 
cele erodate cu. au fo®t pri— 
hleme larg dezbătute ia ca
drul fedinlei.

Să pregătim 
din vreme terennl, 

să însăminfăm 
la timpul optim 1
Nume roți vorfaiion au subli

niat rolul deosebit pa care 11 
are executarea din vrem® ți 
în cefe mai bune condiții a 
arăturilor ți a celorlalte lu
crări de pregătire a paiului 
germinativ. Griul dă cele mai 
bune rezultate in aratură de 
vară. Ir Dobrogea, a arătat 
tov. ing. Petre Tomoroga. di
rectorul stațiunii experimen
tale Dobrogea. la griul de 
toamnă, cultivat după mazăre. 
In urma efectuării arlteirtior 
da vaaâ imadiat după rscoî 
tare. s-a obținut un «pe- de 
1 228 kg de boabe la beetar. 
față de cazul ci.nd arătura s-a 
executat toamna, ^orurle cr 
producție obținute ea mrtare 
a executăm ttinpurii a 
ri'cr de vară re «aplică, m 
primul rind, prir. acumularea 
anei cantități mai mari de apă 
o sc!_ Dawna-fldnfe fteuia 

au arttat a reâul m-
aras pesae rară a prerres 
Ca—411 '^are oe w* Si 
pe afficrna m IS re kt *-<- 
■ui arat ra_->. pa 
<> a tafl gflMMi
apn pnn «avaaae. >-«4 kut- 
mtuau :n medx. ca IO kg or 
azot Bitne ia hectar mai rea.x 
derit io sol al arat toamna

A foat reoa in evafența fap
tul eă porumbul cultiTa: m 
condiții agrrestaace super*care 
reprezmtă o pramerpkimre 
foarte bună pentru gria. S-a 
subliniat ir. să că rezuhare 
bune se obțin numai tn razto 
ci nd se eliberează teranu. 
execută arătura din vreme, 
spre a se așeza terenul pîna .a 
data semănatului.

Mulți vorbitori s-au referit 
la experiența unită pi or oin 
care fac parte, in eaea ce pri
vește stabilirea epocii de into- 
m in țâre, ținînd seama de con
dițiile din fiecare gospodărie, 
a cantității de sâmință care să 
asigure deasiialea optimă de 
plante la hectar a adincimii p 
vitezei de înaintare a agrega
telor etc-

In scopul încadrării lucră
rilor de semănat in timpul op
tim trebuie să re asigure dia 
vreme întreaga cantitate de 
sâmință, să re facă sefectarea. 
tratarea p probele de labora
tor pină la 1 septembrie Toi 
pină la acreați data să fie re
vizuite maținife necesare in 
campanie ți să re orgamzere 
instruirea celor care fe var 
minui. în cuvîntul său, îng. 
Silvia Cantarag-U, de la G-A_C. 
..Unirea -Mizti. a arătat că 
unul dintre factorii care au 
contribuit la realizarea unui 
spor de recoltă la grîu de 3M 
kg ia ha a fost calitatea lucră
rii or oe pregătire a leremuu: 
ți de semănau Insâmințal la 
timpul optim. într-osi term 
foarte bme lucrat p ațexat. 

răsan; uarfnrm p a 
repede, -.-zguroa, a m- 
iarnă aezsn.tai p i=- 
O contribuție torem- 

griul a 
crescut 
trat in 
fript 
nată la realizarea uttiguc iu- 
crănlor kn bane coodițu agro
tehnice — a arăta: vorbitoarea 
— au adus-o mecanizator:; dm 
br.gana de la SM.T. Inoteții- 
Dovedind că re pmt răspun
zători pentru soarta recoltei 
din gospodana colectivă, ei au 
făcut arături Ia adinciinife re
comandate. fără grețuri, pină 
Ia insămințare au întreținut 
ogorul curat, au făcut semăna
tul in cadrul epocii optime.

Subliniind marea răspundere 
a mecanizatorilor din G_A-S. p 
S.M.T. pentru calitatea lucră
rilor, vorbitorii au arătat că 
este de datoria inginerilor și 
tehnicienilor să urmărească 
felul cum se execută lucră
rile, să manifeste exigență. Re- 
ferindu-se la aceasta, tov. Ivan 
Paul, vicepreședinte al Consi
liului agricol regional Bucu
rești, a arătat că acolo unde 
inginerul agronom îndrumează 
și controlează îndeaproape 
munca mecanizatorilor se exe
cută numai lucrări de bună 
calitate,

Combătînd goana dutpă 
hantri, vorbitorii au arătat că

executarea volumului de lu
crări planificat într-un timp 
dat să nu se facă in dauna ca
lității.

Organizarea 
temeinică a recoltării 
culturilor de toamnă

Beeolterea la timp și fără 
p:erderi a culturilor de toam
nă a fost o problemă dezbă
tută cu deosabilă atenție. 
Aceasta cu gtit mai mult cu 
ctt cea mai mare parte din su
prafața de griu se cultivă după 
porumb. Numeroși vorbitori 
au arătat că buna organizare 
a recoltării are o mare însem
nătate atit pentru prevenirea 
predărilor de recoilă, ch și 
pentru a re angura pregătirea 
terenului cu mult înainte de 
semănat, pentru ca arătura să 
se ațeze Aceasta, a spus tov. 
ing. D Furfurică. directorul 
Trustului Pioiețti, pre
supune repartizarea judicioasă 
a forțelor de muncă ți a ate
lajelor, diiMju-re cea mai mare 
a ten pe eliberlru in prim ul 
rind a teren urilor ore urmea
ză «ă £e inteirdrițate cu cultu
rile de îoamaă îndată după 
culegerea Mulatelor sau con- 
comitcnl eu aceasta, trebuie 
tăiați roeenti. Eree t*r-e ca lu
crarea să re facă dimineața 
aau seara, sau să re organizeze 
schimburi de noapte, pentru a 
ae evita pierderea frunzelor 
E a relatat amănunțit ce mă
suri s-au luat in gospodarii 
pentru răcni tarea porumbului 
m eliberarea ternului in scurt

In ședință a-a sublimat că 
aceeași atenție trebuie acor
dată ți srringrril recoltei de 
floarea-seareltn. sfeclă de za
hăr. cartofi

La roeoltaknl sfeclei de za
hăr asie necesar să re respecte 
graficele de transport spre a 
se asigura aprovizianarea rit
mică a fabricilor producătoa
re. Frunzele ți Boletele de sfe- 
ciă să fie strloae ca gnjă ți 
înrjozate, ele fiind un furaj 
excelent

Pe măsură ce se termină a- 
rătiirile pentru insămințare și 
semănatul griului, tractoarele 
să Ee toksite, cu întreaga lor 
eapacr-ate. la exeruxares ara- 
tunicr adinei de toamnă A- 
ecMlă lucrare uahm* termi
nală. pe întreața .* uprafață, 
pinâ la venirea lemft

Fer.vru tot «cm 
de s? se exe-:^‘>»
tr-u*” timp nl smj scurt a 
un tivei calitativ înalt, !n re- to rare st

b’. *
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M ta r

Principalele sarcini 
in zootehnie

ta

taM lS*
te «nuevbhi

n>Vni . ' ida. firilor artifi-
ctaie pe mreura asigiatiil 
contL. Jtor necesare.

Nuereroți cpecialițti ți pre- 
sedmti de gospodării colecti
va au propus măzuri bine 
chibzuite pentru aMgurarea 
necesarului de furaje ți a re
zervelor — aceasta fiind baza 
sporirii efectivelor de animale 
și a producției k»r. Ing. zoo
tehnist C. Plămădeală, de la 
stațiunea experimentală agri
colă Podul Iloaie, regiunea 
Iași a subliniat că principala 
cale pentru asigurarea bazei 
furajere este sporirea produc
ției la ha la culturile de nu
treț, precum și a pășunilor și 
fînețelor. In acest scop, a spus 
vorbitorul, în fiecare gospodă
rie trebuie luate măsuri pen
tru asigurarea semințelor de 
plante furajere valoroase. (In 
multe regiuni și raioane, con
siliile 
direct ți cu perseverență de 
rezolvarea acestei probleme). 
S-au luat măsuri pentru ferti
lizarea solului, curățirea șl în- 

agricole se preocupă

grășarea pășunilor etc. Acum 
cel mai important lucru este 
ca în fiecare gospodărie să se 
strîngă cu grijă toate resursele 
de furaje, să se facă pregătiri 
temeinice pentru însilozarea 
unor cantități cît mai mari de 
coceni, în amestec cu nutrețuri 
suculente, melasă, saramură și 
alte adausuri.

Cu mult interes a fost as
cultat cuvîntul tov. Teodor 
Maghiar, Erou al Muncii So
cialiste, președintele G.A.C. 
Mădăraș, regiunea Crișana ca
re a arătat metodele folosite 
de colectiviști pentru sporirea 
producției de furaje la ha prin 
extinderea culturilor furajere 
valoroase, aplicarea unei agro
tehnici superioare. El a arătat 
ci gospodăria a dobindit o 
bună experiență în prepararea 
furajelor, efectuarea ameste
cului de nutrețuri grosiere to
cate ți suculente, în așa fel 
Incit acestea să fie consuma
te în întregime de animale, e- 
vitindu-se orice risipă.

Dr. Eftimie Pălămaru de la 
Institutul de cercetări zooteh
nice a arătat rezultatele obți
nute de stațiunile experimen
tale ți de o serie de gospodă
rii de stat în ingrățarea tauri
nelor pe baza folosirii coceni
lor in «mestec cu melasă si 
uree. Această metodă va fi ex
tinsă în multe gospodării d* 
sșat și intr-un număr însem
nat de gospodării colective.

Mai mulți vorbitori s-au re
ferit la avantajele profilării 
gospodări dor în creșterea di
feritelor specii $î categorii de 
animale, in funcție de condi
țiile concrete din fiecare uni
tate. Creșterea cu precădere a 
bovinelcr ți ovinelor în zone
le eu suprafețe mari de pâțuni 
ți finețe, a porcinelor In zo
nele cerealiere, a vacilor de 
lapte ți păsărilor în jurul o- 
ravalor ți centrelor ir.uneito- 
rețti va contribui la folosirea 
mai deplină a posibilitătiior 
de dezvoltare a creț*erîi ani
malelor ți la continua îmbună
tățire a aprovizionării popu
lației.

Propun cri import ante 
făcut ți In ceea ce privețte »- 
sigurarea adăposturilor pen
tru întregul efectiv de ani
male. Refermdu-se la această 
gaobiaaaă. tov. mg. M. BăiuU. 
^fcșeAr.ieie Ccntelhriu* azr.- 
coi regjosal O-tema, a arătM 
:J gospe*ar ’2e colective 
regiune au fe*: indruraa 
f ztaseaseă facdun&e țz 
r.aieie de oare dksțxm în 
b*. J rind

Măsuri pentru 
creșterea producției 

de legase, fracte 
și strtagnri

<«

prevadă te placul regiaodor 
iriprrtire plantarea unor su
prafețe mai mari eu vii ți 
pani. Ei au «boi te evidență 
importența mare pe care o are 
produrtm maloialului sădi- 
tor viticol gi pamacnl pentru 
realizarea sarcinilcr In acest 
rector. O experiență bună au 
In această privință gospodării
le colective din raionul Dră- 
gășani ți cele din regiunea 
Ploiețti- Vorbitorii au relevat 
că pe viitor este necesar să se 
acorde o atenție mai mare se
lecției ți purității materialului 
să di tor.

In urma măsurilor luate de 
partid și guvern pentru dez
voltarea producției de legume 
s-au obținut succese importan
te și în acest sector. Pentru în
deplinirea și depășirea preve
derilor planului de stat pe a- 
nul 1964. numeroși vorbitori au 
arătat că în legumicultura tre
buie să se organizeze produce
rea eșalonată a legumelor pe 
o perioadă cît mai îndelunga
ta în timpul anului, folosindu- 
se un sortiment variat de spe
cii și soiuri în cadrul fiecărei 
zone legumicole.

O mai bună folosire 
a păminfului

în realizarea sarcinilor pri
vind sporirea producției agri-

un rol deosebit de impor- 
îl are folosirea rațională

cole 
tant 
a pămîntuluî.

în secția fond funciar și or
ganizarea teritoriului s-a ana
lizat modul cum s-au realizat 
sarcinile de plan pe semestrul 
I al acestui an și s-a discutat 
și aprobat planul de măsuri 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
pe anul 1964.

Sprijinite de Consiliul Su
perior al Agriculturii, consilii
le agricole regionale și raiona
le au desfășurat acțiuni pentru 
creșterea suprafeței cultivate, 
introducerea unei evidențe 
funciare unice, organizarea in- 
tergospodărească a teritoriului, 
cartarea și bonitarea solurilor, 
extinderea lucrărilor de com
batere a eroziunii solului, exe
cutarea de ridicări topografice 
necesare tuturor lucrărilor.

Tov. Constantin Șerbănescu, 
șeful Secției fond funciar și or
ganizarea teritoriului din ca
drul Consiliului agricol regio
nal București, Crișan Moise, 
directorul O.R.P.O.T. - Cluj, 
Victor Trandaf, inginer la 
G.A.C. Borăscu, raionul Stre- 
haia, și mulți alții, au vorbit 
despre realizările obținute în 
sporirea suprafețelor arabile, 
despre posibilitățile care mai 
exista.

în cursul acestui an consilii
le agricole au sprijinit mai ac
tiv lucrările de organizare in- 
tergospodărească, antrenînd 
conducerile unităților agricole 
socialiste la analizarea și solu
ționarea cit mai buna a pro
blemelor legate în special de 
schimburile de teren impuse 
de aceste lucrări.

în ședință s-a arătat efectul 
pozitiv al măsurii adoptate la 
începutul acestui an, de a se 
in tocmi o singură lucrare care 
să cuprindă evidența funciară 
fi inter gospodărească. Aceasta 
contribuie atit la terminarea, 
intr-un timp mai scurt, a aces
tor lucrări, cit și la îmbună
tățirea ambelor categorii de 
lucrări care se condiționează 
reciproc.

Pentru ca unitățile agricole 
socialiste să poală executa lu
crările din campania de toam
nă in cadrul norier perimetre 
stabilite prin proiectele de or
ganizare intergospodărească, 
tov ing. Teodor Nitu, șeful 
secției fond funciar și organi- 
ina teritoriului din cadrul 

C n—iliului agricol regional 
t w—ira. ■ arăta: că este ne
cesar să se treacă de urgență 
La apucarea pe teren a proiec- 
Stah".» ir»tiM mite

Cadre calificate, 
cuceririle ^tttnței 

agricole larg 
rasp indite 

Ir producție

GAS. ta
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curs»titre, să re Wab — rl 
ierteii s» să se —orcdi u i» 
irs3Mirea lor. să se asigure 
d_a vreme toate cwnrtTțnV ma
teriale de care denede buna 
dMEtetnre a Jpcttfar

la a-an referit p la
fetal caret tint oregăteS viito
rii mecanizatori, tehnirianti ți 

agricoli. ipHTiangtu 
cn Breeâbre superioară-

Despre tmeie wobtema pa 
care le ridică noul an țcolar. 
a cărui deschidere este toarta 
aoromatâ. au vorbit tov. Gh- 
Tudor si Iod Baiog. directori 
ai centrelor școlare agrictrfe 
Craiova și Salonta. Conduce
rile trusturilor regionale de 
construcții din Cluj, Crițana, 
București și Argeș nu șhau 
respectat obligațiile asumate 
de a termina si da in folosin
ță. la termenul stabilit, loca
lurile de scoli agricole si in
ternatele prevăzute în plan.

Tov. N. Cimpoieru, de la 
Consiliul agricol regional plo
iești. și alti Darticipanti la dis
cuții au relevat diferite pro
bleme care se ridică în legă
tură cu desfășurarea propa
gandei agricole, accentuînd că 
este nevoie să se găsească for
me mereu mai vii si mai efi
ciente de popularizare a expe
rienței înaintate, în vederea 
generalizării în producție, a 
acelor metode și procedee 
care e-au dovedit a fi valo
roase.

★
în ședințele plenare și ale 

secțiilor, participantei la difi- 

cuții au tinut să sublinieze că 
există toate premisele pentru 
îndeplinirea cu succes a sar
cinilor ne care partidul și gu
vernul le nun în fața agricul
turii. S-a dezvoltat și se dez
voltă continuu baza tehnico- 
materinlă a agriculturii, creș
te numărul cadrelor de ingi
neri, tehnicieni și mecaniza
tori, nivelul de cunoștințe și 
experiența țărănimii colecti
viste. al tuturor lucrătorilor 
de De ogoare.

S-a arătat, de asemenea, că 
în răstimpul care a trecut de 
la crearea consiliilor agricole, 
s-a dovedit oe deplin temeini
cia și eficacitatea măsurii luate 
de partid pentru asigurarea 
unei conduceri mai științifice, 
mai comnetente și operative a 
agriculturii. Consiliile agrico
le. specialiștii agricoli, cu 
sprijinul permanent al orga
nelor si organizațiilor de 
uartid Si al sfaturilor popu
lare, au depus în această pe
rioadă o muncă susținută 
Dentru organizarea și dezvol
tarea producției agricole pe 
bazp științifice. Experiența 
cîstigată constituie o chezășie 
că ele vor îndruma și sprijini 
cu succes unitățile agricole so
cialiste în realizarea sarcini
lor dp producție pe 1964 și a 
lucrărilor agricole din această 
toamnă.

în încheierea lucrărilor șe
dinței Consiliului Superior al 
Agriculturii a luat cuvîntul 
tov- Mihai Dalea, care a sub
liniat principalele sarcini ce 
«tau în fata consiliilor agricole 
în această perioadă. Vorbito
rul a arătat, că primul pas 
sprp realizarea planului de 
producție pe anul 1964 îl con
stituie stabilirea cît mai judi
cioasă a sarcinilor de plan, a 
culturilor în fiecare unitate, în 
raport cu condițiile și posibi
litățile ce le are. Proiectul de 
plan trebuie dezbătut amănun
țit cu masa largă a colectiviști
lor. a lucrătorilor din G.A.S. și 
S.M.T. pentru ca fiecare să cu
noască sarcinile și să contri- 
huie la realizarea lor. Aceasta 
este o obligație de căpetenie a 
consiliilor agricole, a tuturor 
specialiștilor și conducătorilor 
de unităti.

O sarcină deosebit de impor
tantă. care stă în fața oameni
lor muncii din agricultură în 
perioada imediat următoare, 
Mito itrîngerea recoltelor de 
toamnă Si în special a porum
bului Volumul mare de lucrări 
impune ca în fiecare unitate 
să se organizeze jn așa fel 
munca încit recoltatul, trans
portul si depozitarea recoltei 
to so facă la timo și fără pier
deri. Terenurile care urmează 
to fie semănate cu grîu să 

eliberate in prin:ul rind te

$i Rațiunea balneară OM 
■refl Iri Inaiețle InJdpșarca. 
fată. la fotografie, cotnpfexzu 
de deservire dat recent 
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Noua scoală elementară de 8 ani din comuna Urzica, raionul 
Corabia

Foto : AGERPRES

Se dezvoltă
rețeaua sanitară

In regiunea lași
în amplul său reportaj scris 

în 1945 „Pe urmele războiu
lui din Moldova", Geo Bogza 
scria : „în odăile scunde, pline 
cu miros acru și greu ale ca
selor de țară în care zac bol
navii de tifos și în care doc
torii intră cu senzația ca trec 
pragul infernului, ochiului îi 
e dat să se înfioare de cele 
mai triste înfățișări pe care le 
poate lua biata făptură ome
nească".

Toate acestea au rămas de 
mult de domeniul trecutului. 
Printre marile realizări ale re
gimului nostru, în regiunea 
Iași, ca, de altfel in toate re
giunile țării, se numără și 
dezvoltarea rețelei sanitare, în 
prezent în regiune funcțio
nează 202 circumscripții sani
tare. Numai în ultimii ani au 
fost data în folosință policli
nici noi la Hîriftu ți Negrești.

In regiunea Galafi
De la Începutul acestui an 

In mediul rural au fost date 
în folosință 3 noi circumscrip
ții medicale și alte 2 centre sto
matologice în orașele Galați și 
Brăila. De asemenea, la Ga
lați. De lingă spitalul de gine
cologie a fost construit un bloc 
îKmenUr ți o nouă cantină, 
ur la Casa copdukii dm ora-

File dintr-un

carnet cultural
MKBAMLREȘ (de h corei- 

pandttaltal noitrta).
• Zilele trecute aproape 200 

de cflleetirițu dia «aiul Cea*. ra- 
iatatal Cam, au participat la ■ 
diiciipe targaniaati de eilrc "na 
din cele 4 brigăzi științifice de 
pe lingă caia raională de cultură. 
Membrii acestei brigăzi, ingineri 
agranomi, medici, profesori și 
juriști, au răspuns la multe din 
întrebările colectiviștilor. Amin
tim eîteva din «le : „De ee inper- 
fosfatul fără amendamente calca
re ase na ar« eficacitate prea 
mare*. ..Cum ptatem lupta îm
potriva •ecetei*', .De ce este le
gata iiioria religiei" |i altele.

• La l*c tarile de munci ale 
etalcctivițtilor din raional Cărei 
m deafâ|oara a bogata activitate 
enltaral ar t» ti că. De pildă la 
ariile din Petrețti, CMmețti, Ti-

DE
CURSURI

PERFECȚIONARE
Recent, s-a încheiat la Su

ceava cursul de perfecționare 
a cunoștințelor in domeniul 
mecanizării ti automatizării 
procesului de producție, orga
nizat de Consiliul local al sin
dicatelor. La curs au participat 
peste 100 de maiștri, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderile o- 
ra<ului. Lecțiile au fost expuse 
In întreprinderi, pe probleme

In prezent la Pașcani se ri
dică localul unei poMclinicl 
moderne. Unitățile sanitara 
din regiunea Iași sînf deservi
te în prezent de 985 de me
dici și peste 3 000 de cadra 
medii sanitare.

Tn anul 1945 în aateile regiu
nii Iași nu (funcționa nici a 
cacă de naștere. In prezent nu
mărul acestora se ridică la 
180. în șirul realizărilor se în
cadrează creșterea numărului 
paturilor din unitățile spitali
cești ale regiunii la peste 9 600, 
cu aproape 2 000 mai mult de- 
cît în 1956.

Rețeaua sanitară a fost, de 
asemenea, înzestrată cu 118 
mașini și autoturisme, 8 avioa
ne sanitare pentru transporta
rea bolnavilor țn person aiului 
sanitar.

șui Brăila o nouă secție cu o 
capacitate de 35 de paturi pen
tru copii imaturi. La Brăila se 
apropie de sfîrșit amenajarea 
unui nou spital de adulți caro 
va avea 377 de paturi, iar în 
orașul Odnbești o ntxiă secție 
cu 40 de paturi.

T. OANCEA

ream, Eriiîncrai, Ghrnci ți în 
iile laie, colectiviștii au parti
cipat la informări politice, audi
ții muaicale, diferite 
d« brigadă etc.

programe

de 23 Au
de culturi 

ex
ala 

melea-

• în einatea zilei 
gust, cm raionali 
pregătește deschiderea unei 
poziții pe tema : „Realizări 
agriculturii socialiate pe 
gurile raionului Caret”. Cu aju
torul celor aproape 70 de foto
grafii de format mare, al grafi
celor și machetelor vizitatorii îfli 
vor putea da leima de saltul 
uriaș îmfăptuit ia ultimii ani la 
iile. îți dau concursul consiliul 
agricol raional, cercul de foto 
din cadrai calei de cultură. Ală
turi de acestea, vor mai 
puie mostre din cele mai 
moaie produse agricole — 
aplicării agrotehnicii.

fi ex- 
fru- 

rod al

de ipeciafitate, de specialiști 
din București și lași. La combi
natul de celuloză, de exemplu, 
au lost tinute leclii privind 
automatizarea proceselor chi
mice, iar la cel de industriali
zare a lemnului despre meca
nizarea și automatizarea proce
selor tehnologice în fabricile de 
mobilă.

(Agerpres)



Pregătiri pentru
deschiderea noului an

de invățămînt politie 1.131
La exploatarea minieră

Ghelar.
în organizațiile 

U.T.M. din cadrul 
Exploatării miniere 
Ghelar se fac în 
prezent intense 
pregătiri în vederea 
deschiderii 
mîn tulul 
U.T.M.

In toate 
zatiile U.T.M. 
schimburi și sec
toare s-au stabilit 
cercurile politice ce 
vor funcționa în 
noul an de învăță- 
mînt politic. Comi
tetele organizațiilor 
U.T.M. au purtat 
discuții individuale 
cu fiecare utemist, 
cu fiecare 
Astfel, 
curînd primiți în 
U.T.M.

fnvătă- 
politic

organl- 
din

tînăr. 
tinerii de

au fost 
îndrumați către 
cercurile de studie
re a Statutului 
U.T.M., iar cei cu o 
nregătire mai bună 
către cercurile ..Să 
ne cunoaștem dc- 
tria locifilistâ", 
cursurile politice 
U.T.M. etc.

vor 
ca-

Cu multă atenție 
s-a ocupat comite
tul U.T.M. de re
crutarea cursanților 
pentru cele două 
cercuri „Trăsăturile 
moralei socialiste în 
rîndul tinerei ge
nerații" ce se 
organiza în
drul organizațiilor 
U.T.M. de la ori
zontul II sl secția 
administrativă. In 
sectoarele unde nu 
se vor organiza 
cercuri politice, co
mitetul U.T.M. se 
îngrijește de pe a- 
cum să se țină un 
ciclu de conferința 
pe diferite teme.

Pe întreaga ex
ploatare se vor or
ganiza anul acesta 
17 cercuri de învă- 
tămînt politic con* 
duse de către mem
bri si candidați de 
partid, de cei mai 
buni utemiști ca : 
Mardare Samoili, 
Dsnilă Ene, Iacob 
Petru. Tent Voile 
si alții.

Peste 130 de ute- 
misti, cu o mai 
hună Dregătire po
litică au fort reco
mandați organiza
țiilor de partid să 
studieze în diferite 
forme ale fa vă Ur
mi n tul ui de partid.

în colaborare cu 
„Librăria noastră' 
au fost organizate 
standuri cu vinzare 
a cărților de litera
tură politică și be
letristică. adecvate 
problemelor ce voi 
fi studiate în cercu
rile politice, 
acum au fost 
dute 576 de 
lume.

Cu ajutorul 
mitetului de partid 
r>e exploatare, al 
organizațiilor de 
nartid pe schimb un 
si sectoare, noi -e 
străduim să ne pre
gătim cit mai bita 
pentru deschidere 
Invățămlntului p?- 
litic.

NICOLAE
DUMITRE AN 

learerez'X 
©omiterulai E* T_M.

Pini 
vîn- 
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Răspundere 

pentru marca 
fabricii

3 operații: centrare, găurire și 
alezare. Oricît de atent aș fi 
fost, în cele trei operații piesa 
nu se mai centra la fel și deci 
prelucrarea nu era cu totul 
precisă. M-am gindit la o ino
vație. Am făcut un dispozitiv 
care rotește în fața piesei bur
ghiul $i alezorul. în felul aces
ta nu mai am decît o singură 
fixare a piesei, realizez tole
rante foarte strînse și în plus 
am sporit productivitatea cu 
aproape 30 la sută.

Iată că si inovațiile sinț un 
ajutor prețios în obținerea ca
lității superioare. Nu spune 
nimeni că fiecare tînăr trebuie 
să facă o inovație, dar orga
nizația U.T.M. stimulează pe 
tinerii inovatori, ajută și în
drumă pe cei cu aptitudini 
tehnice astfel ca tot mai mulți 
tineri să fie preocupați de gă
sirea noului, de îmbunătățirea 
calității.

Și se mai poate vorbi despre 
multe alte lucruri legate de 
abținerea unor produse de 
calitate superioară. Tinerii, a- 
semenea întregului colectiv de 
muncă de aici, și-au sporit în 
aceste zile eforturile în între
cerea socialistă pentru a obți
ne rezultate cit. mai bune. Ca 
o nouă certificare a acestui 
lucru. înainte de a pleca de Ut 
uzină controlorul tehnic ne-a 
anunțat că la capătul liniei de 
fabricație, acolo unde pompe
le de injecție sînt încercate în 
bancul de probă, produsele 
primesc toate ștampila de ca
litate eu marca fabricii.

cegăirea) porumbului bina 
copt. Cel care este mal puțin 
copt se lasă un anumit timp 
în bătaia soarelui, iar dacă 
vremea este ploioasă se aco
peră cu hîrtie gudronată. De 
menționat este faptul că pri
mul consum se face din acest 
porumb.

Revenind la problema re
coltării propriu zise, trebuie 
arătat că nu este suficient să 
aplici metoda ruperii știule- 
telui de pe tulpină și cu asta 
să consideri acțiunea încheia
tă. Este nevoie să se organi
zeze munca în așa fel îneît îQ 
aceeași zi să se efectueze și 
tăierea tulpinelor. Experiența 
acumulată de noi ne arată câ 
pentru recoltarea porumbului 
de pe un hectar este nevoie 
de 10 brate .de muncă și un 
atelai (într-o singură zi) pen
tru ca în ziua următoare să sa 
poată intra la arat. Organ!* 
zînd munca în felul acesta, în 
anul în curs putem realiza o 
viteză zilnică de 60 da hecta
re, ceea ce înseamnă termina
rea strîngerii recoltei de pe 
cele 615 hectare cultivate cu 
porumb în cel mult 22 de zile. 
Am inclus aici culesul știule- 
țllor, tăiatul cocenilor, trans
portul si depozitarea.

In concluzie, răspunzînd la 
întrebarea „Cum este 
practic să recoltăm 
bul?“ consider, după 
tele De care le-am 
de-a lungul anilor, că 
indicată metodă este
culegerii știuleților fără pă- 
nuși, păstrarea lor la soare 
timp de 2-3 zile si apoi trans
portarea si depozitarea în fe
lul în care am arătat mai sus. 
Acest procedeu creează posi
bilitatea folosirii unui număr 
cit mal mic de brațe de mun
că, iar lucrarea se efectuează 
Intr-un timp mai scurt

născut areșeala: el nu res
pectase indicațiile tehnologice 
de a controla piesele după un 
număr anumit și între fazele 
diferitelor operații pentru a 
vedea dacă toleranțele se află 
ia limitele admise de tehnolo- 
Oic.

— K-ai respectat disciplina 
de producție — t-a șpuj atunci 
NtcoZof Domițian. un tinăr 
eare se bucură de mult preș- 
tiffiu.

Alt tînăr. Mihai Dumitres
cu. i-a vorbit despre Gheorghe 
Șendroiu, care lucrează pe a- 
ceeajî moșind cu Chițu, dar 
eare. respectind toate indica
țiile de lucru, nu rebutează 
«Mic. niciodată. în adunarea 
aene-alâ amintită s-a stabilit 
ea ntMtxrile utemiste de con
trol ai-si fixeze un obiectiv 
permanent — respectarea dis- 
eiDiinei tehnologice. Ele nu 
oepanizat mai multe raiduri 
pe această temă. Astfel, pos
tul utemixt de control din sec
ția rodai a sesizat și a luat 
poziție tetă de atitudinea lui 
Ion Ruea » Nicolae Moldo- 
eeaau eare pierd fără rost mi
nute în șir, oieri nd de la ma
șină si aooi dau zor nerespec- 
tind indicațiile tehnologice ; 
poetul utemist de control nr. 2 
a intreprinz un raid despre 
reoiarea si întreținerea scule
lor : «ostul utemist de control 
de la turnătoria de precizie a 
atras atenția asupra faptului 
că formele care de obicei sînt 
bine lucrate capătă crăpături 
pentru cd W depozitează prost 
etc.

— Eu — ne spunea Ion Po
pescu din sectorul A — lu
crez la o piesă, supapa de re
fulare, care cerea executarea a

mai 
porum- 
rezulta- 
obținut 
cea mal 
aceea a

Cum este mai practic
să recoltăm porumbul?

A

raionul Rm. Vilcea

rula pe ecrane
C O M ED I A

in va,rte și

fiorii: cel cont si cel mai nuțin 
copt, depozitîndu-se separat. 
Astfel se evită stricarea (mu-

Oameni de afaceri

Estrada, estrada x
6 Martie 2). 
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Încă cu mult 
timp în urmă, pe 
baza indicațiilor co
mitetului raional 
U.T.M. Rm. Vilcea, 
comitetul U.T.M. 
din comuna Urși a 
Stabilit o seamă de 
măsuri în vederea 
pregătirii cit mai 
temeinice a noului 
an de învătămlnt 
BOlitic U.T.M.

In mod deosebit 
8-a bus accentul pe 
recrutarea propa
gandiștilor. Au pri
mit această sarcină, 
în primul rină, 
propagandiști cart 
in anul trecut au 
obținut rezultate 
bune si au de acum 
experiență în acest 
domeniu. Aceștia, 
împreună cu secre-

tarii organizațiilor 
de bază U TJi. 
s-au consultat ca 
tinerii asupra for
melor de fardțd- 
ratat ca cor fi îw- 
fiiwpjte. Astfel, pa 
baza dtacvțnitrr 
purtata si e prepo- 
aerilor tinerilor șa 
mai cu seamă ți- 
nînd cont de pregă
tirea ftecdmi ftodr 
s-au stabilit 3 
cercuri „Să ne ru- 
noaștem petrii «o- 
cietfutd*.

O atearw deeea 
bitd a joci Morte* 
M fi reerataru 
eursaiiților. S-a stal 
de vorbă cm fiecare 
tinăr
numai după aceea 
a fost inserts

V TJt.

federol

0 *

?•=“ - •
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Institutul meteorologic din Bu aireati fare eerceidri pri> retep mate. vtetetaâre
aaluluj sau calculează cu mașinile analitica datele meteoroiogtee. In iotogitL're.- jnescxostfD 
Suciu Constantin, Spirea Ilie, Neagu Florea lucrează la n4.-f ,’.>r e-’a

stațiilor meteorologice automate executate ta
Fote

aspre viața lui Ion 
Slavici, de la a 
cărui moarte se 
împlinesc azi 38 
de ani, prietenul 
meu — partici
pantul la concur

sul „Iubiți cartea", avea cu
noștințe sigure. $tia că s-a 
născut la Șlrla, lîngă Arad, 
că făcuse studii la Viena, unde 
se împrietenise cu Eminescu, 
că autorul „Luceafărului" l-a 
determinat să devină scriitor, 
că a condus cîțiva ani revista 
„Tribuna*’ din Sibiu și l-a lan
sat ca poet pe George Coșbuc, 
că prin operele sale inspirate 
din viața satelor și tîrgușoa- 
relor ardelene din perioada 
pătrunderii capitalismului la 
sate, s-a afirmat ca unul din
tre principalii reprezentanți ai 
realismului critic în literatura 
romînă.

— Ai putea stabili oare- 
cari legături între experiența 
de viață a romancierului și 
realismul viziunii încorporate 
în „Mara” ?

— D^ Fără însă ca proble
ma să fie epuizată. Evenimen
tele înfățișate în roman se pe
trec cu deosebire la Radna, 
așadar nu departe de Șiria. 
Sub raport social, între cele 
două localități nu era. prac
tic, nici o deosebire. In al 
doilea rînd, populația amîndu- 
rora era formată din oameni 
aparțini nd mai multor națio-

nalitățL Cine eitegte amfatirf- 
le lui Slavici (.Ixnnea prin 
care am trecut”) poate Acari- 
fra ușor asemănările dintre 
peisajul social și na portal des
cris în „Mara” șl ce! cunoscut 
de romancier In anii copilă
riei și tinereții. Există toate 
temeiurile să credem că baza 
obiectivă a romanului stă în 
niște realități contemplate de 
scriitor la o virată rfnd im
presiile se sculptează definitiv 
în memorie.

— De aici șl senzația pro
fundei autenticități a romanu
lui șl, In fond, originalitatea 
caracterelor, nicfamul din per
sonaje nesugarfnd că ar fi 
doar fructul ficțiunii Dar. 
fiindcă veni vorba de eroi și 
de realism, poate vrei să cre
ionezi portretul personajului 
principal.

— Mara e o văduva de mese
riaș („mai mult cîrpaci decît 
cizmar"), rămasă cu doi copii 
De care îi crește, vrîndu-i puși 
Ia adăpost material cînd vor fi 
mari. Pe Persida ar vrea să 
o vadă preoteasă, iar pe Trică 
staroste al breslei cojocarilor. 
Pe fată va da-o să învețe la 
călugărițe, iar pe băiat îl va 
băga ucenic la un cojocar. 
Pentru a ieși din sărăcie șl 
a-și vedea copiii depășind 
condiția socială a tatălui. 
Mara are nevoie de bani, con
vinsă de puterea aproape ocul
tă pe care aceștia o dau pose-

Convorbire cu un participant
la concursul „Iubiți cartea"

acestei evoluții, cu momentele 
ei uneori dramatice, e urmă
rită analitic de către roman
cier în bogatele și nuanțatele 
ei ipostaze.

— Mai concret...
— La început, eroina se 

mulțumește să obțină cîști- 
guri modeste, dar sigure, de 
precupeața, punînd „creițarii” 
La ciorap, după o destinație 
prestabilită, precisă, (pentru 
ea, pentru Persida, pentru Tri- 
că); în.tr-o altă fază, arendea
ză podul de plute de pe Mureș, 
plătind „arinda” din glovinii 
depuși în ciorapul destinat

lit relația sentimentală care © 
apropie, în linie morală, de 
Hagi Tudose al lui Delavran- 
cea.

— Romanul Iui Slavici & a- 
părut în 1906. Dar problema
tica la care te-ai referit U 
preocupase pe scriitor și in o- 
pere anterioare. De pildă._

— ...fa ..Moara cu noroc” 
șl In „Comoara” unde, 
tr-un alt plan, dezbate 
efectul nefast ăl moralei 
cuiul cu bani.

întreaga creație a lui
viei stă sub semnul tendinței 
de a educa. Dacă în alte scrieri

în- 
tot 
sa-

Sla-

Ccl mai muc spectacol — 
cinemascop : Sa fa Palatului 
R. P. Rom ine (orele 20) — se
ria de bilete 828, Magheru 
(b-dul Magheru 29), Elena Pa
vel (sală și grădină — b-dul 
6 Martie 14). Miorița (Cal. Mo
șilor 127). Ștefan cel Mare 
(sos. Ștefan cel Mare colț cu 
str. Lizeanu), Stadionul Dina
mo (șos. Ștefan cel Mare). La 
FayeUe — film pentru ecran 
panoramic : Patria (b-dul Ma
gheru 12—14). Moby Dick : ru
lează la cinematografele Re
publica (b-dul Magheru 2), 
București (b-dul 6 Martie 6), 
1 Mai (b-dul 1 Mai 322), Gh. 
Doja (cal. Grivîței 80), Alex. 
Sahfa (sală și grădină — cal. 
Văcărești 21), Stadionul Repu
blicii, Stadionul Giulești. Luna 
dc miere fără bărbat : rulează 
fa cinematografele V. Alecsan- 
dri (str. Grigorescu 24). I. C- 
Frimu (sală și grădină — b-dul 
fi Martie 10). Giulești (cal. Giu- 
tefiti Mi. 23 August (sală si 
Crâdmâ — b-du] Dimitrov 

Patinoarul 23 August. 
Fîaj» : Tineretului (cal. Vlcta- 
r:e-_ 43;. Numai statuile tar : 
Victoria (b~dtul 0 Martie 7),

Grivița (cal. Grivițel — podul 
Basarab), G. Coșbuc (Piața G. 
Coșbuc). — * -
Central (b-dul
Marile _ .. . ______
(b-dul 6 Martie 12). Program 
pentru copii — dimineața : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Gardianul — dupa-amia2ă : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Intre două iubiri — Pionieri® 
nr. 4/1963: rulează la cinema
tograful Timpuri Noi (b-dul 6 
Martie 18). Adorabile și min
cinoase : rulează la cinemato-

StaAonul C.F.R. din Timișoara na pdzriui 
aităzi și rr.Une meciul tnua<jh;uLir de atletism 
team erirpele ac;zrTwna:< de juniori și ju

re a_*e R P Po^oee. Iugoslaviei 0 R P.

C ampionatul mondial de șah 
pentru juniori

Șahului ramîn F.orin Ghecr- 
gfc:u a reportat a treia victorie 
canonea t vă In campionatul 
mor.ctal pentru juniori de Ia 
Vmjacaa Banja (lugortavta). 
El l-<a inv.ni ia 31 de mutări

n-ri. ta ^Mare 
ee trăiește tarerporatl ta to- 
Kte (tesunai arauor. Rainissl 
nu se Lrrjt-arA Iruta nora ta 
cr-aor^narea a b-ocra-
ftei penonajuîoj tmitar. SJ>- 

ae MP» tete *—^hvng și a- 
altor protaconiști, a că

ror Mana o subliniază fa cem. 
parade cu a Mare..

— E vorba, cred, fa primuJ 
rinal, de Persida Imțzal. ea 
ne apare în culori han inoase, 
dominate de idealurile gette- 
roase aie adolescentei, ivind 
repulse penîra fagridirile a- 
nacronice promovate de o so
cietate care cultiva mrerhi- 
nâria, josnicia, ipocrita, vero- 
citatea și național smul Ea va 
renunța falsă, riad pe rind, ta 
puritate și ta omeneae, xfir- 
șind prin a se integra ca e- 
lement important fa structura 
respingătoare a societății față 
de care manifestase clndva 
oroare. Prinsă In tentaculele 
strivitoare ale acesteia, Per
sida devine, în cele din urmă, 
o reprezentantă tipică ■ men
talității burgheze.

— Ceea ce nu se întimplă, 
fa schimb, cu Trică pe care 
scriitorul l-a conceput ca re
plică a Marei și a PersideL 
Presiunile exercitate asupra 
lui de către maică-sa sau de 
către soția meșterului său se 
izbesc de onestitatea lui struc
turală. Fără îndoială prin Tri-

on prani 
ptor, cooceput ca excepție în- 
te-o lume in care xeresul î- 
deat aî pnxnaje-
lor este teavuțirea prin erica 
mîjlnTT

— „Mara* na arte însă nu- 
zrjai un roman fa care se cri- 
tjcă morala amimarrxantâ ■ 

cu bani, smmal o re
ia tare detaliata a avatarurilor 
sociale si psiboiofice ale ero
inei principele si ale eekriaita

— Intr-adevăr Slavici abor
dează aici cu curaj, dintr-un 
nnghj fot realist-critic, si alte 
a^pacte nu mai puțfa caracte
ristice modulul de viață prac
ticat de eroii săi. Fără a mal 
Intra țn amănunte, as aminti 
că dsnascării setei de înavu
țire i ae alătură condam
narea naționalismului bur
ghez, Iar descrierea preocupă
rilor economice cotidiene ale 
personajelor e dublată de fine 
sondaje în psihologia acestora.

în anii puterii populare, ro
manul lui Slavici se bucură pe 
hună dreptate de prețuirea ci
titorilor, atît prin conținutul 
lui, dt și prin arta cu care au
torul a izbutit să ne transmită 
și nouă adversitatea lui fața 
de modul de viață șl idealuri
le burgheze ilustrate de eroi
na titulară.

AUREL MARTIN

graful Maxim Gorki (str. 13 
Decembrie 5—7). Cultural (Pia
ța Ilie Pintilie 2), Gangsteri șl 
filantropi : Înfrățirea între 
popoare (b-dul Bucureștii Noi), 
Volga (șos. Ilîe Pintilie 61) 
Olga Bancic (sală și gradină 
— cal. 13 Septembrie 196). 
Darclee : rulează la cinemato
graful Alex. Popov. Noapte 
necruțătoare — cinemascop: 8 
Martie (str. Buzești nr. 9—11), 
G. Bacovfa (șos. Giurgiului 3). 
Dragoste șl pălăvrăgeli: rulea
ză la cinematografele C. Da
vid (sos Cringași 42). V. Roai- 
tă (sală și grădină — b-dul 1 
Mai B7). Mărul discordiei: ru-

lează la cinematografele Uni
rea (b-dul 1 maj 143), Grădina 
cinematografului Ilie Pintilie 
(șos. Colentina 84). Regina 
stației de benzină: Flacăra 
(cal. Dudești 22). Moșilor (sală 
și grădină — cal. Moșilor 221). 
Toată lumea e nevinovată: 
Munca (șos. Mihaî Bravu 221). 
A vin tul tinereții — cinema
scop : Popular (str. Mătasari 
31). Elena din Troia — cine
mascop : Arta (sală și grădină
— cal. Călărași 153). Clubul 
cavalerilor: rulează la cine
matograful 16 Februarie (b-dul 
30 Decembrie 89). Doctor în 
filozofie : rulează la cinemato
graful M. Eminescu (str. M. 
Eminescu 127). Contele de 
Monte Cristo — cinemascop
— ambele serii, rulează la 
cinematograful Die Pintilie 
(șos. Colentina 84). Miste
rele Parisului — cinema
scop : Floreasca (str. I. S. Bach 
2), Grădina Progresul (str. îoij 
Vidu 5). Viață fără chitară x 
Libertății (str. 11 Iunie 75). 
Rocco și frații săi — ambele 
serii: Luceafărul (sală și gră
dină — cal. Rahovei 118). For
tăreață pe Rin : rulează la ci
nematograful Drumul Serii 
(str. Drumul Serij 30). Căpita
nul Fracasse — cinemascop ! 
rulează la cinematograful 30 
Decembrie (cal. Ferentar! 86). 
Ordinul Ana: rulează la cine
matograful Aurel Vlaicu (șos. 
Cotrocenl fl).

ls continuare documentarulTotul depinde de oameni
e producție a studioului oinematografio MAIex. Sălii a”

întreprinderea 
de industrie locală Urziceni

str. 23 August nr. 2
Angajează tehnicieni serv, producție, tehnicieni serv, or

ganizarea muncii, maistru covoare orientale.
Doritorii se vor adresa la sediul întreprinderii din Urri- 

cenl str. 28 August nr. 2, telefon 370.
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In Comitelui
celor 18 state 

pentru dezarmare 
GENEVA 16 (Agerpres).— In 

ședința din 16 august a Comi
tetului celor 18 stale pentru 
dezarmare a coiitinuat discuta
rea problemei măsurilor îndrep
tate spre destinderea încordării 
internaționale. Primul a luat cu- 
vîntul Stelle, reprezentantul 
S.U.A., care a repetat propune
rile în acest scop formulate an
terior de partea americană.

S. K. Tarapkin, șeful delega
ției sovietice a arătat că în 
primul rînd ar fi necesar să se 
încheie un pact de neagresiune 
între țările N.A.T.O, și Statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Reprezentantul sovietic s-a o- 
cupat, de asemenea, de proble
ma preîntâmpinării unui atac 
prin surprindere, a amintit pro
punerea U.R.S.S. de a se redu
ce efectivul trupelor străine 
care staționează pe teritoriul 
celor două state germane, de a 
se trimite reprezentanți ai 
U.R.S.S. în rîndul trupelor pu
terilor occidentale dislocate în 
R.F. Germană în schimbul tri
miterii unor reprezentanți ai 
Occidentului în rîndul trupelor 
sovietice din R. D. Germană. 
Printre alte măsuri, delegatul 
sovietic s-a referit la constitui
rea de zone denuclearizale în 
Europa Centrală, în regiunea 
Mării Mediterane, in Balcani, în 
America Latină, Africa, Scan
dinavia și în alte regiuni ale 
lumii.

Alte state au semnat
Tratatul de la Moscova

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
La 16 august a continuat la 
Moscova semnarea Tratatului 
cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă. în spațiul cosmic și 
sub ană. Tratatul a fost sem
nat de reprezentanții diploma
tici ai Libiei. Venezuelei, Co
lumbiei, Nicaraguei, Braziliei, 
Mexicului și Hondurasului. 
Astfel, numărul statelor ai 
căror reprezentanți au semnat 
Tratatul de la Moscova a a- 
juns la 53-

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
Reprezentanții diplomatici ai 
Paraguayului, Venezuelei. Co
lumbiei și Libiei au semnat în 
zilele de 15 și 16 august exem
plarul aflat la Washington ni 
Tratatului cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare In 
trei medii. în felul acesta numă
rul țărilor ai căror reprezentanți 
au semnat Tratatul la Washing, 
ton a ajuns la 65.

LONDRA 16 (Agerpres).— La 
15 august împuterniciți! Para
guayului și Hondurasului au 
semnal Tratatul la Ministerul 
Afacerilor Externe ai Marii 
Britanii.

BONN 16 (Agerpres).— La 
Bonn a avut loc la 16 august o 
ședință a Consiliului de Mi
niștri al R.F. Germane în cursul 
căreia au fost examinate re
zultatele tratativelor purtate

între reprezentanții guvernului 
vest-german cu secretarul de 
Stat american Dean Rusk și cu 
ministrul englez al afacerilor 
externe, lordul Home. După 
ședință a fost dat publicității 
un comunicat oficial în care se 
arată că : „guvernul R.F. Ger
mane a hotărit în unanimitate 
să semneze Tratatul încheiat la 
5 august cU privire la interzi
cerea experiențelor nucleare si 
conform constituției va trans
mite parlamentului cît mai re
pede posibil un nroiect de lege 
relativ Ia ratificarea Trata
tului".

NEW YORK. — După cum tran
smite agenția France Presse, fos
tul președinte al Statelor Unite, 
Dwight Eisenhower, care s-a îna
poiat joi la New York, venind din 
Franța, a declarat reprezentanților 
presei că aprobă Tratatul cu pri
vire la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare. Fostul pre
ședinte american a declarat, de ase
menea, că a primit din partea 
Comisiei senatoriale pentru aface
rile externe cererea de a-și expri
ma părerea față de Tratat și că 
a comunicat comisiei, in scris, po
ziția sa afirmativă.

Conferința de presă a lui D. Rusk j
WASHINGTON. — La 16 

august a avut loc la Washing
ton o conferință de presă a 
secretarului de stat al S.U.A., 
D. Rusk. Cu acest prilej, Rusk 
a declarat că Tratatul cu pri
vire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară este 
un prim pas și că acum tre
buie stabiliți care pot fi pașii 
următori.
S.U.A. și 
tinua.

Referindu-se la propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire la

Contactele dintre
U.R.S.S. vor con-

încheierea Pactului de neagre
siune între statele participante 
Ia Tratatul de la Varșovia și 
țările membre ale N.A.T.O., 
Rusk a spus că această pro
blemă a fost ridicată în pre
zent în fața țărilor N.A.T.O- 
și va fi discutată 
oportun. Secretarul 
S.U.A. a declarat 
Unite sînt de acord
propunerea sovietică cu privi
re la măsurile pentru preîn- 
tîmpinarea unui atac prin sur
prindere.

la 
de 
că 
să

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Acord sovieto-american

privind folosirea
MOSCOVA: Seară Evenimentele de la

Formarea unui „guvern

sateliților
MOSCOV A. — După cum a- 

nunță agenția TASS, ca rezul
tat al tratativelor dintre re
prezentanții Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. și Administra
ției naționale din S.U.A. pen
tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) s-au elaborat reco
mandările tehnico-științifice 
in problemele înfăptuirii acor
dului asupra Cosmosului in
tre Academia de Științe a 
U.R.S.S. și N.A.S.A. din 8 iu
nie 1962. Aceste recomandări 
au fost aprobate de Prezidiul 
Academiei de Științe și de con
ducerea N.A.S.A.

Acordul cu privire la colabo_ 
Tarea dintre oamenii de știința 
din U.R.S.S. și S.U.A. în do
meniul explorării și folosirii 
Cosmosului in scopuri pașnice 
a constituit un rezultat al ini
țiativei luate de Uniunea So
vietică în primăvara anului 
1962

Ca 
dintre 
tici și 
Științe a U.R.S.S. și N.A.S.A. 
au încheiat un acord cu pri
vire la colaborarea în dome
niul folosirii sateliților artifi
ciali pentru meteorologie fi 
radio comunicații la distan
țe foarte mart, precum fi pen
tru efectuarea unei cartări 
magnetice mondiale.

Acordul prevede că colabo
rarea dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
în domeniul meteorologiei se 
va înfăptui în prima etapă 
prin schimburi de informații 
meteorologice culese de cele 
doua țări cu ajutorul sateliți
lor lor meteorologici. Pentru 
schimbul de date meteorolo
gice recepționate de pe bor- 
cul sateliților, pe care cele 
două părți au hotărît să-l în
ceapă în 1964, s-a hotărît să se 
organizeze pînă atunci un ca
nal special de telecomunicații 
prin teleimprimator între cen
trele meteorologice mondiale, 
care iau ființă la Moscova și 
Washington.

Informațiile meteorologice 
de pe bordul sateliților vor fi 
puse pe scară largă la dispo
ziția altor țări pentru preve
derea timpului și efectuarea 
cercetărilor științifice. Toate 
țările interesate în folosirea 
datelor meteorologice obținute 
de pe sateliții sovietici și ame
ricani se pot racorda nestin- 
gherit la canalul de telecomu
nicații pentru obținerea aces
tor date. In viitor, pe măsura

urmare a tratativelor 
oamenii de știință eovie- 
americani, Academia de

artificiali
acumulării experienței în ceea 
ce privește colaborarea in a- 
cest domeniu, este prevăzută 
înfăptuirea unor lansări coor
donate de sateliți meteorolo
gici.

In cadrul acordului dintre 
Academia de Științe și 
N.A.S.A. se prevede ca in 1964 
să se efectueze experiențe co
mune in domeniul 
radiocomunicațiilor 
mari.

Acordul prevede, 
nea, colaborarea dintre oame
nii de știință din U.R.S.S. și 
S.U.A. în cadrul anului In
ternațional al Soarelui Calm 
(1964—1965) in domeniul întoc
mirii unei hărți a cimpului 
magnetic terestru cu folosirea 
sateliților.

Colaborarea în douaefthJ 
cercetării magnetice c Ptmln- 
tului te va efectua prin idUm- 
bul de dale referitoare U md- 
Fjrdtorile mapuetife. recepțio
nate de pe bordul unor «aîe- 
liți pe can UJLS.S. și S.U.A. 
ii vor lama în 1965.

Cercurile științifice torietice 
consideră înțelegerea cu S.U~A. 
asupra Coamoaului ca un în
ceput bun și important pe ca
lea spre o colaborare mai lar
gă pe viitgr in acest domeniu, 
spre binele tuturor popoare-

înfăptuirii 
la distanțe

de aseme-

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Consiliul de conducere al A- 
sociației de prietenie sovieto- 
romîne și Direcția Casei de 
cultură a uzinelor metalurgice 
„Secera și Ciocanul" din Mos
cova. au organizat în cinstea 
celei de-a 19-a aniversări a 

aeliberării Romîniei o seară 
prieteniei sovieto-romîne.

Cu acest prilej D. A. Hu- 
țeșvili, directorul Casei de 
Cultura și A. I. Ratanova, 
membru în Consiliul de Con
ducere al Asociației au vorbit 
despre succesele pe care le 
obține poporul romin sub con
ducerea P-M-R. in construcția 
socialistă- despre prkstenia 
sovieco-rooiină-

Ivan Korxkov. muncitor la 
secția mecanxă a Uzinelor 
Secera și Ciocanul', vorbind 

despre dezvoltarea industrială 
a țării noastre a spus printre 
altele: ..Noi metalurgiștii 
constatăm Cu deosebită satis
facție că industria metalurgică 
din Rnmuua cunoaște o dez
voltare susținută : așa trebuie 
să De. întrucit metalurgia 
constituie baza dezvoltării în
tregii industrii'-

La adunare a luat, de ase
menea, cuvîntul George Ma
rin. secretar al Amhaoripi 
R. P. Romine Ia Moscova-

BRAZZAVILLE — După 
demisia lui Youlou — pre
ședintele Congoului cu capi
tala la Brazzaville — demisie 
intervenită în urma presiuni
lor exercitate de mase ale că
ror demonstrații au atins 
punctul culminant la 15 au
gust — în noaptea de 15 spre 
16 august la Brazzaville a fost 
constituit un „guvern provi
zoriu" prezidat de către Al
phonse Massemha Debat. care 
deține și funcția de ministru 
de război.

Potrivit agenției France 
Presse, noul guvern provizoriu 
congolez „este compus in esen
ță din tehnicieni și cuprinde 
opt miniștri. Citind ca mirsa 
postul de radio congo lei. agen
ția relevă că Jbj noul aavem 
nu figures^ă nici r*;>re- 
rentant al sindicale
congoleze* care a co"triburt 
de fapt la declanșarea demon
strațiilor încununate prin de
misia lui Youlou.

timpul 
Stat al 
Statele 
discute

Tineretul ja
ponez ia parte

activă la acțiu
nile partizani-

Lor păcii din Ja-

monstrațiile st mitingurile în
sprijinul păcii și dezarmării.

provizoriu Recent s-a desfășurat la To

kio. o demonstrație pentru pa-guvern congolez a
ce a studenților. Iată, în foto

ponia, la de-

Brazzaville

Noul 
publicității o declarație 
privire la principalele măsuri 
luate pe plan intern și extern. 
Printre acestea figurează a- 
cordarea unei amnistii j_ 
rale tuturor deținuților poli
tici. restabilirea libertăților 
civile, dizolvarea adunării na
ționale- Pe plan extern, men
ționează agenția France Pres
se. se pare că noul guvern 
congolez intenționează să pro
moveze o politică puțin dife
rită de aceea a guvernului 
precedent. Potrivit declarației, 
guvernul „va respecta acordu
rile internaționale semnate de 
guvernele precedente, garan
tează securitatea persoanelor 
și a bunurilor străine aflate 
in Congo și își reafirmă prie
tenia față de Franța". Totoda
tă. guvernul provizoriu a de
clarat că își menține aparte
nența la diferitele organizații 
africane ca Organizația unită
ții africane, Uniunea afr»> 
malgașă etc.

grafia noastră un aspect de Ia

7

încheierea Congresului

studenților kurzi

La Miînchen și-a încheiat 
lucrările Congresul stu
denților kurzi, care stu

diază în țările Europed.
In rezoluția referitoare la 

problemele politice, adoptată 
în ședința de închidere, dele
gații și-au exprimat sprijinul 
lor deplin cu lupta revoluțio
nară eroică a poporului kurd 
din Irak. Țelul revoluției, se 
subliniază, este de a creea un 
guvem democratic care să asi
gure drepturi democratice cetă
țenilor Irakului și să acorde au
tonomie Kurdistanului. Con - 
greșul condamnă cu hotărîre 
crimele săvîrșite în Kurdistan 
și teroarea siingeroasă împo
triva forțelor democratice din 
Irak, aplicată de regimul de 
la Bagdad.

Congresul condamnă com
plotul dintre imperialiștii en
glezi, monopolurile petroliere 
din Irak și baasiști.

Rezoluția protestează împo
triva acțiunilor guvernului 
Siriei care acordă ajutor mili
tar baasiștilor irakieni în ac
țiunile lor de înăbușire a miș
cării revoluționare a kurzilor.

Delegații cheamă toate sta
tele membre ale O.N.U. să ia 
poziție față de politica irakia
nă de genocid și să sprijine 
revendicările revoluționare ale 
kurzilor.

Tn încheierea ședinței a 
avut loc alegerea noii condu
ceri a Asociației studenților 
kurzi din Europa.

Demonstrația studenților

din Montevideo
Tjotrivil corespondentului 

din Montevideo al Agen
ției Prensa Latina, stu

denții din capitala Uruguayu- 
lui au organizat o puternică 
demonstrație de solidaritate cu 
poporul din Paraguay, care se

află sub I 
Slroessner. 
eliberarea 
La această 
strație au . 
granți din Paraguay care 
stabilit la Montevideo.

tirania dictatorului 
Studenții au cerut 

definuților politici. s 
i puternica demon- 
: participat și emi- 

s-au

Primul Congres
al tineretului corsican

♦

Ll “ ■
gene- I 
poli- I

I

această demonstrație

Foto : JAPAN PRESS-Tokio

PARIS. — In orașul Corte, pe 
insula Corsica, a avut loc primul 
Congres al tineretului corsican la 
care au participat peste 200 de 
delegați din toate mișcările de ti
neret de pe insulă. Congresul a 
fost organizat sub egida Uniunii 
naționale a studenților corsicani. 
în timpul congresului au fost dez-

bătute probleme de ordin econo
mic, social și cultural care stau în 
fața tineretului din departamentul 
Corsica. In rezoluțiile adoptate do 
congres, se cere printre altele, 
construirea dG locuințe cu chirii 
modeste, precum și crearea unei 
•universități corsicane și centre 
tehnice specializate.

RĂSFOIND

„PANORAMA
SPERANȚELOR NEÎMPLINITE"

ultimelor

POPORULUI INDONEZIAN
o porul indonezian 
sărbătorește astăzi 
împlinirea a 18 ani 
de la proclamarea 
Republicii indone
zia.

Scuturi nd — du
pă o luptă grea ți plină de 
sacrificii — jugul de veacuri al 
colonialismului, poporul indo
nezian a pășit pe calea conso
lidării independenței naționale. 
a lichidării nefastei moșteniri 
rămase de pe urma dominației 
colonialiste, pe calea dezvol
tării și culturii 

sale îndreptate 
grelelor urmA/i 
coloniale, po-

■

economiei
In eforturile 

spre lichidarea 
ale dominației 
porul indonezian se bucură de 
sprijinul dezinteresat al țărilor 
socialiste.

plan extern Indonezia

duce o politici de pare, de co
laborare mlemapoaaiă.

latre Atpafauca Populari Ro- 
mină și ftrpvbboa Lr^Trena 
s-au n se dezvnJld corr
liaătu de cottorare suî-
niaieroM pe baza ecssitahi ia 
drepturi și a itcr
proc. Poporul sosirii, core a 

cu «o-
• daritate J«p4a grea a poporu- 
iz: pentru etâbertr
rea patriei, se bucură ș-r.zc: zs 
.•cc-'nările pe care le ODora- 
dește RrpubiKTa Indcaexla.

Cu prîiefsd «ârbcxr:: r.a 
nale a Ir.donerie; tânerel'zl 
min. cJătuxi de ir.’.regu! nostra 
popor franxrz:e ti-
r.eretuhii indonezia- urări ăc 
stKces in lupta per.tru derroF 
tarta coarinuă ■ ecP^GJaue: și 
înflorirea ailtur:'i_ peairu proe- 
perita/e și pr

lată. în fotografia aoastri, ana din victimele barbariilor dic- 
nuștilor care aruncă da elicoptere substanțe otrăvitoare me
nite fă jjirjokaKi pinintuF in fața forțelor patriotice. Un 
țirep. da comuna An Han. pnutul Ciok Jang a căpătai grave 
arsuri de pe urma substanțelor aruncate de diemiști pe cimpoi 

unde lucia

z u trecut doi ani de la
| Conferința șefilor de sta- 

**" te din America Latină la 
care S.U.A. a lansat planul de
numit „Alianța pentru progres'' 
cu scopul declarat de a contri
bui la dezvoltarea economica și 
socială a Americii Latine.

Recent, doi oameni politici 
apreciati de ziarul „New York 
Herald Tribune'* ca „eminenți 
prieteni laiino-americani" ai 
Statelor Unite, și anume fostul 
președinte al Braziliei, Jusceli- 
no Kubitschek și fostul preșe
dinte al Columbiei, Camargo 
au fost rugați de guvernul a- 
merican să întocmească un bi
lanț al acestor doi ani. In ra
portul pe care l-au prezentat se 
spune că „Alianța pentru pro
gres prezintă prea puțin simp- 
tomele unei alianfe eficiente și 
deprimant de puține simptome 
de progres'*.

Un membru al Camerei Re
prezentanților din S.U^A., R. 
Barry', a calculat c<5 bugetul 
alocat de S.U^A. -Alianței pen
tru progres’’ reprezintă numai 
2 la sulă din nevoile financiare

ale Americii Latine. Din acești 
doi ia suta, numai o parte in
fimă este folosită pentru indus
trializarea statelor interesate. 

. Astfel, din cei 106 milioane de 
dolari promiși Mexicului s-au 
alocai pentru industrie numai 
5,8 milioane de dolari. Descon
siderarea necesității de a se

„New York Times"
despre bilanțul

„Alianței
pentru progres**

dezvolta industria acestor sta
te cu o economie înapoiată, 
este interpretată în America 
Latină ca a expresie a dorinței 
Statelor Unite de a le menține 
in situația de surse de materii 
prime ieftine.

fiecare an, aceste țăriîn
pierd în schimburile neavanta- 
joase cu Statele Unite circa

1 454 000 000 de dolari. Dezvol
tarea economică și socială a A- 
mericii Latine este handicapată 
și de faptul că programele pre
văzute în acest scop în cadrul 
„Alianței pentru progres'* nu 
sini puse în aplicare. încu- 
rajînd menținerea la putere a 
cercurilor celor mai reacționa
re sau acapararea puterii de 
către ele. Statele Unite faC de 
neconceput aplicarea unor re
forme agrare, fiscale, școlare 
etc. în majoritatea țărilor lali- 
no-americane. Acest lucru a 
fost confirmat în ultimul timp 
de relațiile prietenești stabilite 
între quvernul S.U.A. și cele 
trei junte militare care au pre
luat puterea In Peru, 
temala si îrt Ecuador.

Ziarul „New York 
și~a intitulat o analiză 
ției economice latino-america- 
ne „Panorama speranțelor ne
împlinite**. Este o formulă po
trivită pentru a caracteriza sta
diul actual și totodată perspec
tivele „Alianței pentru pro
gres".

în Gua-

Times" 
a situa-

PE SCURT
participe la acest miting între 
30 000—40 000 de persoane.

legerilor, agenția France Presse 
subliniază că obținînd 43,6 la 
sută din numărul voturilor, 
față de 68,6 la sută în alege
rile din 1959, partidul conser
vator și-a văzut majoritatea 
redusă substanțial. Potrivit a- 
genției, „victoria a la Pyrrhus 
obținută de candidatul conser
vator este interpretată ca o 
lovitură foarte grea pentru 
partidul conservator.

mărfurilor asupra cărora Sta
tele Unite vor anula concesiu
nile tarifare la import în ca
drul așa-numitului „război al 
păsărilor*' care se duce în pre
zent între S.U.A. și țările 
membre ale Pieței comune.

Săptămîna trecută a fost 
dată publicității la Washing
ton o listă provizorie a măr
furilor care vor intra în aceas
tă categorie, printre care se 
află produse siderurgice, tex
tile și fibre sintetice.

DJAKARTA. — Agențiile de 
prcsÂ izriE'A cA la orașele inder 
oeziene Me&ado, Seme-
rang Și Ia alte localități an evnt 
loc ■bari =<i treburi de aasâ orga
nizate In ses»* protest hapo- 
Iriva piasulai coMMualistdc- «a- 
glezi de creare a Federației Maja- 
yeze. Pari^piziu la satiaqari 
declarat cA Înființam Acestei fe
deralii are drept scop perpetuare i 
dorajuației ecoaoeaicc. poliuce si 
nulii—re a englezilor în tentoruie 
ce urseazi a fi încinse ia fede
rație.

SANTO DOMINGO^—LTn pur
tător de cuvint al exilaților nai 
Ueni din Republica Dominicană 
a anunțai la 16 august că foi
tele de eliberare națională din 
Haiti, aflate sub comanda ge
neralului Cantave, au trecut la 
ectiune cu începere de la 1.1 
august și au ocupa/ orașul 
Mont Organise, situat la 60 km 
sud de Fort Liberte si la zece 
kilometri de frontiera haitiar.o- 
dominicană. Dună cum se știe, 
aceste forțe >înf alcătuite din 
unitățile insurgenților haitieru 
care după ce au debarcat în 
urmă cu două zăptămini în 
Haiti s-au retras în munții din 
nordul țării.

Anglia : semnificația 
unor alegeri parțiale

trans- 
Presse, 
conser-
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Sosirea Comisiei O.N.U. 
la Sarawak

La Djakarta, capitala Republicii Indonezia

KUCHING. — Agenția 
Associated Press anunță că la 
IC august ■ sosit la Kuching, 
capitala teritoriului Sarawak, 
cocr.^ia ONU. însărcinată să 
cerceteze la fața locului dacă 
pojx^ția de 1 255 000 de oa- 
mer* a coloniilor britanice 
Borneo și Sarawak dorește 
sau nu să se alăture proiecta
tei Federații Malayeze. înain
te de sosirea Comisiei O.N.U., 
„«eswritățile din Sarawak, re
levă agenția Reuter, au inter
zic manifestațiile și mitingu
rile de masă ale populației'. 
In ciuda acestor măsuri, subli
niază agenția Associated Press 
. peste 5 000 de adversari ai 
proiectatei Federații au întîm- 
pinat Comisia O.N.U. la sosi
rea ei în Kuching cerînd să 
se dea posibilitate populației 
din Sarawak să se pronunțe 
printr-un plebiscit asupra vii
torului acestui teritoriu". Po
lițiștii mobilizați de autorită
țile colonialiste au reprimat

BAGDAD. — Agenția Fran
ce Presse relatează că de +£ de 
or« ax loc lupte violente îatre 
forțele armate kurde și u?utd- 
îile Guvernului central de Ia 
Bagdad pentru controlul asu
pra trecătorilor de la Quii Aii, 
care asipurâ trecerea din cîm- 
Die în regiunile înalte care se 
află sub controlul kurzilor.

NEW YORK.— Agențiile de 
presă anunță că la 15 august 
un prim grup de membri ai 
Congresului pentru egalitate 
rasială din S.U.A. a pornit de 
la New York în „Marșul liber
tății" spre Washington, După 
cum se știe, organizațiile popu
lației de culoare din S.U.A. au 
hotărît să organizeze acesl 
marș și să țină la 28 august 
un mitinq de masă în capitala 
Statelor Unite in semn de pro
test împotriva menținerii se
gregației rasiale. Se așteaptă 
ca numai din New York să

LONDRA. — în circumscrip
ția electorală Stratford-on-A- 
von au avut loc la 15 august 
alegeri parțiale pentru desem
narea unui membru al Came
rei Comunelor, în locul fostu
lui ministru de război al Marii 
Britanii, John Profumo, demi
sionat ca urmare a unui scan
dal politic. După cum 
mite agenția France 
candidatul partidului
vator, Angus Maude, a obținut 
victoria cu 15 846 voturi față 
de 12 376 întrunite de candi
datul laburist și 7 622 de cel 
liberal.

Referindu-se la rezultatul a-

MOSCOVA. La 15 august a 
încetat din viată în vîrstă de 
68 de ani Vsevolod Ivanov, ri
nul dintre inițiatorii literatu
rii sovietice.

DELHI. — La 15 august 
poporul indian a sărbătorit 
ziua independenței. India a 
intrat in cel de-al 17-lea an 
al dezvoltării sale indepen
dente.

Felicitând poporul indian cu 
prilejul acestei sărbători, J. 
Nehru, primul ministru al In
diei, a chemat poporul indian 
să continue eforturile în con
struirea Indiei noi.

Referindu-se la politica ex
ternă a țării, primul ministru 
a subliniat că India va pro
mova și pe viitor politica pă
cii și neaderării. Nehru s-a 
pronunțat pentru reglemen
tarea divergențelor pe cale 
pașnică.

WASHINGTON. — După 
cum transmite agenția U.P.I., 
grupuri de experți americani 
au început să lucreze la lista

De cinci ori 
cite doi gemeni.

SYDNEY. — Intr-un spital din 
orașul australian Sydney s-au năs
cut la 14 august doi gemeni — un 
băiat și o fată. Faptul ar fi cu to
tul banal dacă mama copiilor, 
Janette Struthers, în vîrstă de 44 
de ani, nu ar fi născut încă de 
patru ori cile doi gemeni. In pre
zent, familia lui John Struthers, 
muncitor într-o fabrică din Sydney, 
numără 14 copii.

Agenția Associated Press, care 
a transmis această știre, relatează 
că, potrivit declarației unui medic 
specialist, un număr atît de mare 
de nașteri duble într-o singură fa
milie se întîmplă o dată la 
liatde de cazuri.

3 mi'

fede-
York

NEW YORK. — Banca 
rală de rezerve din New 
a anunțat că în săptămîna care 
s-a încheiat la 14 august re
zervele de aur ale Statelor 
Unite au înregistrat o nouă 
scădere cu 50 milioane dolari.


