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în funcție de fertilitatea so- 
acestea aduc sporuri însem- 

de recoltă, care se ridică la 
de kg boabe la hectar, față primat speranța că la mijlocul lunii august se va realiza un acord oficial cu privire la transmiterea Iria- nului de Vest Indoneziei.

în ritm

CRAIOVA 
Colectivele 
din Craiova 
printre alte 
trecerea socialistă, să realizeze econo
mii suplimentare la prețul de cost în 
valoare de peste 10 000 000 lei.

Ca urmare a îndeplinirii principali-
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(coresp. „Scînteii"). — 
întreprinderilor industriale 
și-au propus în acest an, 
angajamente luate în în-

Treierișul9 
cu secerișul !>(coresp. „Scînteii"). — Crișana se recoltează
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2701 KG DE GRÎU LÄ HECTAR 
LA G. A. C. COMANA, 

REOTEA EOSROGEÄ

Acum cîtva timp în gospodăria noastră colectivă s-a încheiat strînsul recoltei de grîu. Cum e și firesc, am socotit și noi rezultatele muncii depuse de-a lungulA fost un prilej de bucurie pentru toți colectiviștii. Producția 
este bună. De pe cele 873 hectare 
cultivate am obținut în medie 
2 701 kg de grîu Ia hectar.Cine cunoaște ce producții mici de grîu se scoteau prin Dobrogea, cu ani în urmă, cine află rezultatele obținute de noi în acest an poate că se întreabă : ce au făcut oamenii ăștia de au silit pămîntul să dea asemenea producții, ce metode folosesc ? Nu-i nici un secret. Obținem asemenea producții fiindcă astăzi, spre deosebire de trecut, muncim pămîniul laolaltă, în gospodăria colectivă, cu tractoare și mașini agricole moderne care ne ajută să executăm la timp și mai bine arăturile, semănatul etc. Noi lucrăm bine pămîntul, aplicăm a- cele metode agrotehnice recomandate de știința agricolă și confirmate de practica de zi cu zi care asigură obținerea de producții mari.

ridicată de grîu 
din gospodărie 
(3 993 kg la hec
tar în medie pe 34 
hectare) am reali
zat-o pe acea 
tarla unde ară- 
tura s-:> făcut la 

după recoltare» plan- Nici nu-i de

Alegerea și pregătirea
terenului

timp, îndată 
tei premergătoare, mirare. Arătura a ieșit uniformă, mărunțită, a reținut mai multă apă etc. Aici s-au asigurat condiții bune de semănat, s-a realizat cea maj mare densitate.

O deosebită atenție am dat-o și îngrășămintelor. Experiența anilor trecuți ne arătase doar că admini
strate diferențiat de la o tarla la 
alta, 
lului, 
nate 
sute 
de suprafețele lucrate în aceleași 
condiții dar neîngrășate. De aceea, înaintea executării arăturilor de vară am împrăștiat pe o suprafață de 126 ha, unde terenul era mai slab, cite 200 kg superfosfat de fiecare hectar pe care l-am încorporat în sol odată cu arătura. Pe alte 300 hectare grîul a fost pus după porumb boabe intr-un teren care fusese îngrășat cu cite 30 tone de gunoi la fiecare hectar.

Sâmînța și semănatul

ORADEA în regiunea acum ultimele suprafețe de cereale păioase. Numeroase gospodării de stat și gospodării colective printre care Săcueni, Scînteia, Salonta, Holod și multe altele, au terminat și treierișul. Cu toate că în regiune secerișul se apropie de sfîrșit, treierișul cerealelor se desfășoară încă sub posibilități. Aceasta din cauză că transportul la arii se face cu încetineală, iar la treieriș nu se folosesc toate orele bune de lucru. Pînă în prezent s-a treierat grîul de pe circa 64 000 ha din cele 192 583 ha cultivate.O mare atenție trebuie acordată și celorlalte lucrări agricole de vară— arăturile și însămînțările culturilor duble. în ultimele zile în regiune au fost folosite mai mult tractoarele în schimbul II și în schimb prelungit ceea ce a făcut posibilă executarea arăturilor pe suprafețe mari. Pînă acum s-au arat peste 40 000 ha din cele 166 814 ha prevăzute. Fruntașe la aceste lucrări sînt gospodăriile colective din Chișineu Criș, Grăniceri, Salonta, Sîntana, Ciumeghiu și altele. Din cele 45 000 ha prevăzute au fost însămînțate în culturi duble 17 500 ha.

GALAȚI (coresp. „Scînteii”). din Galați se preocupă de îmbunătățirea continuă a procesului de fabricație prin introducerea de noi procedee tehnologice avansate.De curînd s-a trecut aici la turnarea în cochile a bucșelor de înveliș la axul port-elice și a bucșelor de sprijin care înainte se turnau în forme de pămînt. Prin aplicarea noii metode s-au redus cu mult rebuturile, obținîndu-se totodată economii de aproape 1 000 kg metal la fiecare navă construită. De asemenea, a fost schimbată tehnologia de fabricație a papucilor și săniilor de tragere laterală a vaselor pe cală. La confecționarea acestora, lemnul a fost înlocuit cu metal, ceea ce duce la prelungirea cu mult a duratei de utilizare și la mărirea siguranței în timpul exploatării. Alte perfecționări tehnologice sînt în curs de cercetare și experimentare.

DEVA (coresp. 
„Scînteii”). — In 
regiunea Hunedoa
ra de la începu
tul anului șl pînă 
acum, 7 sate, prin
tre care Doștat, Vi
nerea, Boz și altele 
au fost electrificate 
în întregime.

Intr-un 
vansat 
crările 
care a
de Jos, 
Sec, Livadia, CirjitL 
Roșia de Secas 
altele. '

Economii suplimentare de peste 6 milioane lei

MINISTRUL AFACERILOR EXTER
NE AL INDONEZIEI, SUBANDRIO, a plecat cu avionul din New York spre Djakarta, unde va raporta președintelui Sukarno despre desfășurarea tratativelor cu reprezentanții olandezi în legătură cu înapoierea Iria- nului de Vest Indoneziei. Subandrio a făcut o declarație în care și-a ex

lor indici de plan, pînă în prezent s-au 
realizat din angajamentul anual eco
nomii peste plan în valoare de
6 144000 lei. Printre întreprinderile
care au realizat economii însemnate 
se numără combinatul de zahăr și ulei 
„Oltenia“, uzinele „7 Noiembrie 
altele.

In toată țara a început ieri vînzarea manualelor școlare pentru 
clasele VIII-XI. După cum se știe, manualele pentru clasele I-VII vor 
fi primite do elevi în mod gratuit odată cu deschiderea noului an 
de învățămînt. In fotografie : aspect din timpul vinzărll manualelor 
școlare la „Librăria noastră" nr. 74 din Capitală.

(Foto : M. Cioc)

Un rol important în obținerea de recolte bogate îl are planta premergătoare. Leguminoasele pentru boabe și fîn, mai ales, sînt foarte bune premergătoare pentru grîu. După aceste plante producțiile sînt mai mari, bineînțeles dacă și metodele agrotehnice sînt aplicate așa cum trebuie. Anul acesta, bunăoară, 
pe o parcelă de 25 ha unde griul 
a fost semănat după mazăre am 
recoltat 3 208 kg la hectar, pe 32 
hectare, după borceag — 2 954 kg 
la hectar etc. Astfel de exemple am avut la îndemînă și în anii trecuți. Iată de ce, noi am dat o deosebită atenție alegerii tarlalelor pentru grîu, ne-am străduit să semănăm griul după plante bune premergătoare, care eliberează mai devreme terenul.Vara trecută, prin, părțile noastre timpul a fost foarte secetos. Din proprie experiență, noi am învățat că, mai ales în asemenea ani, este bine să ari terenul imediat după recoltarea plantei premergătoare, în primul rînd, fiindcă pămîntul are mai multă umiditate, arătura iese mai uniformă ; în al doilea rînd, fiindcă în felul acesta se poate păstra în sol mai multă apă, arătura are timp să se așeze, iar prin lucrările de întreținere executate pînă la semănat se asigură un bun pat germinativ pentru semințe. De aceea, imediat după recoltare, am mobilizat toate forțele la eliberarea grabnică a terenului și cu sprijinul mecanizatorilor de la S.M.T. Chirnogeni am trecut la executarea arăturilor de vară. Apoi, pînă în toamnă, la semănat, am lucrat terenul cu grapa cu discuri, în cîteva rînduri, pentru a mărunți cit mai bine terenul și a distruge buruienile.Dar nu pe toate suprafețele am reușit să facem arăturile la vreme, timpuriu. Și am avut de pierdut. Terenul s-a întărit, arătura a ieșit bolovănoasă. Deși am dat de cîteva ori cu grapa cu discuri și cu tăvălugul, n-am reușit să pregătim tot atît de bine pămîntul pentru semănat ca pe suprafețele arate din vreme. Aceasta a cîntărit serios în balanța recoltei. Pe aceste suprafețe grîul a răsărit mai greu, mai neuniform, numărul de plante la hectar a fost mai mic, fapt ce a dus la micșorarea producției cu 400—500 kg grîu la hectar și chiar mai mult. Ce mare influență a avut arătura asupra recoltei rezultă și din faptul că producția cea mai

Semănatul ne-a găsit pregătiți temeinic. Cea mai mare parte din teren era bine lucrat, sămînța din soiuri de înaltă productivitate fusese asigurată din vreme, condiționată și tratată, mașinile erau puse la punct, oamenii bine instruiți. Toate acestea ne-au ajutat ca pe o bună parte din teren să executăm semănatul la timp și bine. Am început această lucrare la 20 septembrie și în general am reușit să o terminăm în cadrul epocii optime. Ce mare influență a avut asupra recoltei executarea la timp și în bune condiții a semănatului rezultă din următorul exemplu. în toamna trecută o parte din grîu a fost pus după plante care eliberează mai tîrziu terenul, îndeosebi după porumb boabe. Noi am luat toate măsurile pentru a elibera repede aceste suprafețe, astfel incit să putem executa la timp arăturile și apoi semănatul. Am avut însă o tarla de 46 hectare unde semănatul s-a executat ceva mai tîrziu. Aceasta din cauza eliberării cu întîrziere a terenului, și datorită faptului că arătura a ieșit foarte bolovănoasă, a fost nevoie să o lucrăm cu grapele cu discuri și tăvălugul de 6—7 ori. Aceasta a cerut timp. Pe această tarla am obținut numai 1700 kg grîu la ha — cea mai mică producție din gospodărie.în primăvară, principala noastră grijă a fost să executăm la timp, imediat ce s-a putut ieși în cîmp, lucrarea cu grapa stelată sau tăvălugul pentru a crea condiții cit mai bune de vegetație pentru srîu.Pe scurt, așa am obținut cele 2701 kg grîu în medie la hectar.
Recolte mari — cîștig

sporitRealizarea acestei producții are mare însemnătate pentru gospo-odărie, pentru toți colectiviștii. Ea ne permite, pe lingă retribuirea mai bună a zilei-muncă, și valorificarea unor cantități sporite de grîu pe
CONSTANTIN PACIUREA 

ing. agronom 
DUMITRU ȘOPLOGU 

vicepreședinte 
G.A.C. Comana, raionul 

Negru Vodă
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Un nou bloc cu două sute de apartamente din cartierul Giulești 
dat de curînd în folosință.

La odihnă
PREDEAL (coresp. „Scînteii"). — In 

stajiunea climaterică Predeal a sosit ieri 
o nouă serie de oameni ai muncii la 
odihnă. Cei peste 3 500 de oaspefi au 
fost cazafi în vile luminoase și confor
tabile, asigurîndu-li-se o masă consis
tentă la cantinele recent amenajate.

Pentru ca odihna noilor sosifi să fie

cit mai plăcută, Casa ele cultură cfln 
Predeal a alcătuit programe săpfămînale 
de manifestări cultural-artistice, excursii 
în munți, diferite concursuri etc.

De la începutul anului și pînă acum, 
și-au petrecut concediul la Predeal, în 
serii de cîte 12 zile, peste 30 000 de 
oameni ai muncii din toate coifurile 
tării.

Noi unități ale cooperației meșteșugăreștiSatu-Mare și Cehu-SilvanieiLadin regiunea Maramureș au fost date recent în folosință noi complexe ale cooperației meșteșugărești.Ele dispun de unități de croitorie, încălțăminte, frizerie-coafură,

N. S. HRUȘCIOV, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a vizitat la 31 Iulie colhozurile „Volna Revoluții" și „Gruzia" din regiunea Her- son (Ucraina).
AU DECLARAT GREVA la 1 august circa 16 000 de muncitori de la societățile „Aluminium Company of America" și „Reynolds Metals Company" din Saint Louis, statul Missouri, cele mai mari producătoare de aluminiu din S.U.A. 17 uzine apar- ținînd celor două societăți sînt a- fectate de grevă. Muncitorii cer garanții împotriva concedierilor ca urmare a automatizării uzinelor. Greviștii au instalat pichete în fața treprinderilor. în-

POPULAȚIA LONDREI a pus fugă pe fasciștii care încercau organizeze un miting în centrul orașului. Șeful fasciștilor, Mosley, a fost bătut. (Amănunte în pag. IlI-a).
Pe să

PRINȚUL SUFANUVONG, prim-mî- .nlsțni ad-interim al guvernu/lul de coaliție națională al Laosului a declarat că în condițiile actuale sarcina întregului popor laoțian este de a apăra pacea și de a se uni strîns în jurul guvernului de coaliție pentru a asigura neutralitatea, independența, democrația, unitatea și prosperitatea țării.
JUNTA MILITARĂ DIN PERU a interzis delegației peruviene care a participat la lucrările Congresului mondial pentru dezarmare șl pace să ee întoarcă în generală patrie.1 augustLA TOKIO au început la lucrările celei de-a 8-a conferințe internaționale pentru interzicerea bombelor nucleare, pentru crearea unei păci trainice, fără armamente.

La uzina 
metalurgică

Colibași

Cu sprijinul specialiștilor
Specialiștii din Institutul de stu

dii și proiectări forestiere stră
bat pădurile țării, culegînd date pri
vind condițiile de creștere a diferi
telor specii forestiere, vîrsta arbo- 
retelor, calitatea materialului lem
nos ele. Pe baza acestor date ei 
elaborează hărți topografice și stu
dii tehnico-economice care urmăresc 
să ajute întreprinderile forestiere în 
executarea, pe baze științifice, a lu
crărilor de planificare, exploatare, 
întreținere și refacere a pădurilor

pe o perioadă de 10 ani. 'Asemenea 
lucrări de cercetare științifică sînt 
întreprinse pe o suprafață de apro
ximativ 600 000 hectare de pădure.

Lucrările ce se fac acum repre
zintă continuarea acțiunii începute 
cu cîțiva ani în urmă și care a a- 
jutat Ministerul Economiei Fores
tiere să organizeze o bogată docu
mentare cuprinzînd date și studii 
asupra pădurilor noastre.

(Agerpres)

TELEGRAME

Excelenței sale GHEORGHE GHEORGHIU-DE'J
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare RomîneBucureștiAdresez dv. cit și Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne mulțumirile mele pentru felicitările amabile și sentimentele sincere exprimate cu ocazia celei de-a X-a aniversări a revoluției și vă transmit în numele Republicii Arabe Unite și al meu personal cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, de bunăstare și prosperitate poporului romîn.

GAMAL ABDEL NASSER

Excelenței sale
Președintelui GHEORGHE GHEORGHIU-DEJBucureștiAm apreciat profund mesajul Excelenței Voastre de felicitări și bu-t nele urări trimise cu prilejul zilei mele de naștere.

HAILE SELASSIE 
împărat

Mai multă grijă
în problema calitățiia.

Colectivul întreprinderii noastre a încheiat primul semestru cu bune rezultate: sarcinile de plan la producția globală și marfă au fost îndeplinite și chiar depășite, s-au realizat peste prevederi economii la prețul de cost, iar productivitatea muncii a crescut față de indicele planificat cu 8 la sută. Ne mîndrim cu numeroși muncitori și tehnicieni — Traian Trancă, frezor, maistru, Eügen Opriș, Iosif Dumitru muncitori în turnătoria de fontă, Nicolae Voinea, strungar, ing. Dumitru Du- țulescu și alții.Putem spune însă că în întreprinderea noastră toate lucrurile merg cum trebuie ? Nicidecum. Și iată de ce : procentul de rebuturi se menține încă ridicat, atît în turnătorie cit și în sectoarele de prelucrări la rece. Nu-i de mirare deci că, în asemenea condiții, beneficiile planificate pentru semestrul I n-au fost realizate de uzina noastră.Care sînt cauzele rebuturilor ? In uzină se lucrează adesea neritmic. După părerea noastră, munca „in asalt" se datorește în mare măsură faptului că se lansează uneori în fabricație produse care nu au documentație tehnică completă. Trebuie adăugat că o serie de indicații ale comitetului de partid, menite să contribuie la îmbunătățirea calității produselor, nu sînt respectate riguros de conducerea tehnică a întreprinderii. Iată un exemplu: indicația ca la fiecare 24 de ore să se facă analiza

rebuturilor la capătul liniilor de fabricație, nu se respectă. La liniile de capace, ștanțate etc. aceste analize se organizează sporadic. Nu s-a înfăptuit nici indicația referitoare la inițierea unor cursuri pentru ridicarea cunoștințelor profesionale ale controlorilor de calitate.Cit privește pe controlorii tehnici de calitate, se știe că ei au îndatorirea de a veghea ca tot ce se
■dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

nu numai creșterea pro
centului de rebuturi, ci și 
utilizarea nerațională a 
mașinilor și, nu de puține 
ori, executarea unor pro
duse necorespunzătoare 
din punct de vedere cali
tativ. In primele 6 luni, 
uzinei i-au fost respinse de 
către beneficiari o serie de 
produse.

Firește că în privința îm
bunătățirii calității produ
selor s-ar putea face multe 
în uzină, mai ales dacă 
serviciul controlului tehnic 
de calitate și-ar îndeplini 
efectiv funcția sa de or
gan de control. Conducerea 
uzinei îngăduie ca asupra 
șefului serviciului C.T.C. să 
se facă uneori presiuni în 
sensul de a „închide ochii” 
atunci cînd constată că 
unele piese nu sînt execu
tate conform normelor de 
calitate.

Atitudinea necorespun
zătoare a unor tovarăși din 
uzină față de controlul 
tehnic de calitate nu este 
întâmplătoare. Tov. ing. 
G. Bănică, directorul teh
nic al uzinei, afirmă că el 
„nu răspunde de problema 
calității — de aceasta ocu- 
pindu-se directorul gene
ral”. Oare nu tocmai di
rectorul tehnic al uzinei, 
trebuie să imprime tuturor 
înțelegerea justă a rolului 
controlului tehnic de cali
tate ?

Lupta pentru o înaltă 
calitate a produselor este 
o îndatorire a întregului 
colectiv din fiecare fabrică 
sau uzină, iar cerințele ac
tuale ale economiei impun 
ca ea să se desfășoare pe 
un front larg — de la mun
citor, tehnician sau inginer 
și pînă la director.

te. între aceștia se numără inginerii Dan Rusu și Constantin Burlacu. Ei consideră că planul trebuie îndeplinit indiferent în ce condiții, chiar dacă la montaj se mai folosesc uneori piese nepan- sonate sau respinse pur și simplu de controlul tehnic de calitate. După exemplul lor se comportă maistrul Ion Istrati și dispecerul T. Bezdedeanu. In loc să-i ajute pe controlori, dimpo-

foto, precum și ateliere pentru prestarea de diferite lucrări solicitate de public. In prezent se află în construcție un nou complex al cooperației meșteșugărești la Borșa, iar la Negești se fac pregătiri pentru darea în folosință a unei unități în care vor funcționa mai multe secții pentru servirea populației.(Agerpres)
(Continuare în pag. Il-a)

Fier vechi spre oțelării

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Oamenii muncii din regiunea Bra
șov au colectat și expediat oțelă- 
riilor din țară însemnate cantități 
de fier vechi. Tinerii 
nele „Independența" 
„Electroprecizia”-Săcele,
Codlea, Combinatul chimic Făgăraș 
și Uzinele chimice din Copșa Mică 
au fost cei care au colectat cele mai 
mari cantități.

de 
din

F.

la uzi- 
Sibiu,

A. T.-

DUMITRU ȘOP- 
vicepreședinte, CON-

Printre cel cu merite deosebite 
In obținerea de recolte mari de 
grîu, la gospodăria colectivă Co- 
mana, regiunea Dobrogea, se 
numără, (de Ia stînga spre dreapta) : ION MILITARU, briga
dier de cîmp, 
LOGU,
STANTIN DUMITRU, șef de bri
gadă tractoare, RADU STOICA, 
șef de echipă, GHEORGHE VI
ZITIU, tractorist fruntaș, inginerul 
agronom al gospodăriei, CON
STANTIN PACIUREA și DUMITRU 
MARIA, șef de echipă.

(Foto : Gh. Vlnțilă)

Petre Marinescu,și Petre Hublea,
Din scrisorile sosite la redacție''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|llllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1' fabrică — începînd de la cea mai măruntă piesă pînă la produsul finit — să lie de înaltă calitate, potrivit prescripțiilor tehnologice. în munca lor, ei trebuie să beneficieze de tot sprijinul tehnicienilor și inginerilor și, împreună cu întregul colectiv, să apere-față de controlul tehnic de prestigiul „mărcii fabricii" lor.Am citit în „Scînteia* articolul „O poziție nejustă în problema controlului calității". Și în fabrica noastră există tehnicieni și ingineri care au uneori o atitudine nejustă față de controlul tehnic de călită;

*
NOTA REDACȚIEI. Cer. 

cetîndu-se la fața locului 
cele arătate în scrisoare, 
s-a constatat că ele cores
pund întru totul realității. 
E drept că o parte din defi
ciențele procesului de pro
ducție sînt provocate și de 
nerespectarea contractelor 
de colaborare de către une-

trivă, le fac greutăți în muncă.Noi socotim că, în afară de măsurile tehnice și organizatorice care se impun pentru a se înlătura munca „în asalt", e nevoie ca și unele cadre tehnice să-și revizuiască atitudineacalitate. Numai astfel colectivul uzinei va putea să-și îndeplinească exemplar sarcinile de plan, să obțină numai produse de bună calitate.
N. TOMESCU, H. MEN- 
CIOS, controlori de ca
litate, I. DUMITRU, teh
nician, Uzina metalurgi

că Colibași
★

le întreprinderi, dar trebuie 
spus că în uzină nu s-a 
făcut nici pe departe totul 
ca procesul de producție 
să fie mai bine organizat, 
în așa fel incit planul să 
se realizeze ritmic și la toți 
indicii de către fiecare 
secție în parte. Neritmici- 
tatea producției provoacă
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Aprovizionarea populației

Pa§. 2

cu combustibil
La club, în Ne scriu cititorii

RĂSPUNDEM CITITORILOR
Noi agenții poșta! nostru 

spune 
cărțile 
despre

î tot 
ofe- fetmi- targi a-și

mează că recent la turnul de apă s-a 
montat o nouă pompă care asigură 
presiunea necesară pentru alimentarea 
cu apă și a cartierelor la care v-afl 
referit.

Miezul verii... E perioada cînd ce- 
y , , ™ tățenii își fac di-
c li ferite provizii pentru iarnă. Printre ele — și 6’e combustibil. Cum se desfășoară în acest an aprovizionarea cu lemne și cărbuni? Scrisorile care ne sosesc la redacție, raidurile noastre prin diferite depozite din țară și informațiile primite din partea Direcției generale de a- provizionare și desfacere din Ministerul Economiei Forestiere, scos la iveală cîteva lipsuri în ceasta privință.în timp ce în unele orașe Hunedoara, Deva etc. depozitele sînt bine aprovizionate, iar servirea cetățenilor se face în bune condiții, în alte localități aprovizionarea este organizată defectuos. Aici, rămânerea în urmă în aprovizionarea cu lemne de foc se datorește în mare parte unor direcții regionale de economie forestieră, care nu au controlat la timp muhea întreprinderilor și parchetelor de exploatare din subordinea lor. Urmarea? ceste întreprinderi au rămas urmă cu livrările planificate.Unele întreprinderi care au tanțe în livrarea lemnelor de motivează situația cam așa: „Timpul a fost nefavorabil și ne-au lipsit în parte mijloacele de transport etc”.Fără îndoială că unele motivări aduse de întreprinderile forestiere aflate în această situație corespund realității. De pildă, lipsa pe alocuri a vagoanelor C.F.R. Dar pot oare Direcția regională de economie forestieră Banat și întreprinderile pe care le conduce să justifice în’ vreun fel nerespectarea în repetate rindriri a contractelor cu beneficiarii? Aceeași întrebare se poate pune și D.R.E.F.-Argeș și Galați, care au de livrat restanțe însemnate de lemne pentru foc.M.E.F. a luat totuși o serie de măsuri pentru grăbirea aprovizionării cu combustibil și ele s-au făcut simțite. în întreaga țară, în ultimul timp ritmul în care depozitele primesc lemne și cărbuni s-a accelerat mult. Fiecare întreprindere forestieră, fiecare parchet de exploatare se grăbește să-și lichideze restanțele. în această perioadă, organizarea muncii la parchete, buna gospodărire a mijloacelor de transport de la pădure la gară necesită o deosebită atenție. O sarcină însemnată în a- cest domeniu revine Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, Direcțiilor regionale C.F.R., care au datoria să asigure la timp vagoanele necesare transportului lemnelor.De asemenea, deoarece de pe acum se observă că mijloacele de transport ale unor depozite sînt insuficiente pentru deservirea rapidă a cetățenilor, sfaturile populare au datoria să repartizeze mai multe mașini și căruțe la fiecare depozit.Dar pentru aprovizionarea mai o- perativă cu combustibil a populației mai sînt încă rezerve nefolosite : ar fi bine, de pildă, ca metoda servirii la domiciliu să se extindă, O mare atenție trebuie dată și mașinilor de tăiat. Munca la aceste mașini se poate face și noaptea, incit în cursul zilei să existe cantități suficiente de lemne gata mărunțite. Depozitele sezoniere trebuie amenajate încă de pe acum.Luarea din timp a măsurilor necesare în vederea unei mai bune organizări a muncii la scoaterea din pădure a lemnelor și transportul lor, precum și la centrele de desfacere, va asigura o aprovizionare bună cu combustibil a populației.
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Aspect exterior al Fabricii de 
produse lactate din Reșița.

(Foto : Agerpres)
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y. DUMITRU — Constanța :
Relerindu-se la scrisoarea dv.( Sfa

tul popular al regiunii Dobrogea na 
informează că a luat un șir de mă
suri pentru lărgirea sortimentului ar
ticolelor de consum produse de în
treprinderile industriei 
giune. Se acordă mai 
valorificării deșeurilor 
care se confecționează 
casnic, precum și dezvoltării produc
ției de materiale de consfrucjii.

La clubul mineriloi din Lupeni se organizează numeroase activități care atrag sute de vizitatori. Au loc conferințe pe teme actuale referitoare la politica partidului nostru de desăvîrșire a construcției socialiste, la problemele de cultură generală, sau la evenimente internaționale. Deseori se prezintă spectacole. Sînt mult gustate serile literare, concursurile „Cine știe, cîștigă", „Ghicitorile literare și muzicale”. Se organizează seri de odihnă pentru fruntașii în producție, se amenajează expoziții.La club funcționează numeroase cercuri artistice. Minerii își cultivă talentele, gustul pentru frumos, își lărgesc orizontul de preocupări. La cercul de artă plastică, din care fac parte aproape 50 de persoane, lucrul în atelier este îmbinat cu documentarea la mină, cu studiul expozițiilor de artă plastică ce se organizează în oraș.O activitate interesantă se desfășoară și în cercurile de balet, acordeon, foto etc.

Programul de activitate al clubului este cuprinzător, variat și interesant. La întocmirea lui sînt consultați numeroși mineri, activiști de partid și sindicali, cadre didactice, elevi, gospodine. Pentru tineret se organizează manifestări cu sprijinul comitetului orășenesc U.T.M.Bune aprecieri se pot face și despre cluburile din Petrila și Lonea unde, datorită măsurilor luate de organele locale de partid și sindicale, activitatea culturală s-a îmbunătățit. Experiența bună a acestor stituții culturale trebui folosită și celelalte cluburi apropiere, mai
in- ar de din alesde cele din Uricani și Vulcan care oferă puțin minerilor. Din programele lor de activitate, în care de la o lună la alta se repetă mereu aceleași manifestări, sînt realizate doar... serile de dans. Deobicei, în primele trei zile ale săptămânii la clubul de la Uricani nu se organizează nimic. Cercurile artistice, în mare parte, s-du destrămat.

Tovarășul Liviu Bota, directorul acestui club, consideră probabil că în timpul verii și munca cultural-educativă poate să intre în concediu. La clubul minerilor din Aninoasa au loc puține manifestări de prezentare și de popularizare a cărții. Nici formațiile artistice, mai ales brigada de agitație, nu sînt sprijinite să desfășoare o activitate bogată, cu un puternic conținut educativ.Cluburile, numeroasele săli de spectacole, bibliotecile care există în Valea Jiului asigură condiții bune pentru desfășurarea unei activități cultural-educative și distractive intense, variate. Este de datoria organelor locale și în primul rînd a Consiliului local al sindicatelor din Petroșeni să ia măsuri eficiente pentru ca aceste’ condiții să fie peste folosite din plin, rină minerilor, i liilor acestora, posibilități de petrece cît mai plăcut și mai folositor timpul liber.
LAURENȚIU VISKI 

coresp. „Scînteii“

Cărți tehnice pe care 
am vrea să le citim

locale din re- 
mulfă atenfie 
de lemn din 
obiecte de uz

re-

din 
răs- 

se

G. GRAD — Vișeu de Sus, 
giunea Maramureș :

în prezent la căminul cultural 
cartierul Vișeu de Mijloc — ne 
punde sfatul popular raional —
desfășoară o activitate susținută, le
gată de preocupările actuale ale co
lectiviștilor. Consiliul de conducere 
al căminului a trecut la înfăptuirea 
planului de muncă întocmit. Se fin 
conferințe, se organizează spectacole 
cu brigada artistică de agitație, echipa 
de teatru și alte formalii artistice de 
amatori ; se desfășoară o muncă in
tensă cu cartea.

R. MIHAI, G. VASILÏU și alții 
—• Galați :

Sesizarea dv. este, justă, Sfatul 
popular al regiunii Galafi ne infor-

ȘT. MARINESCU — București:
In urma sesizării dv. — ne rela

tează Sfatul popular al regiunii Ar
geș —1 s-au luat măsuri pentru păstra
rea în condiții bune a ventilatorului 
și a celor două electromotoare nece
sare blocului alimentar ce se cons
truiește în stațiunea balneo-climaterică 
Băile Olănești.

V. ALEXANDRU — raionul „1 
Mai” — București :

In legătură cu scrisoarea dvs. Mi
nisterul Industriei Petrolului, și Chimiei 
ne face cunoscut că în urma unei a- 
nalize întreprinse j recent la fabrica 
„Terapia" din Cluj s-au luat măsuri 
pentru îmbunătățirea calității glucozei.

I. LADÄU — Cehu-Sîlvaniei :
în urma sesizării dv. — după cum 

ne informează Sfatul popular al ra
ionului Cehu-Silvaniei — în satul 
Giurtelecu Hododului au fost repa
rate și refăcute 11 poduri și podefe. 
In curînd vor li terminate reparațiile 
și la ultimul pod din sat.

Pe cînd terminarea lucrărilor ?în luna februarie, întreprinderea de construcții și amenajări piscicole (I.C.A.P.) a început o serie de lucrări la instalația de alimentare cu apă a întreprinderii de industriali-
prevedea termina- tuturor lucrărilor la 30 mai a.c. Dar acum nu au tost

Contractul încheiat între cele două întreprinderi rea pînă pînăexecutate decît instalațiile de alimentare cu apă în interior. Lucră-zare și desfacere a peș- iile exterioare se amînă telui din orașul Tulcea. mereu. Curtea întreprin- ... .....—— ............... . ■ . ; = » « » O----- ^==1
IN RAIONUL SATU-MARE ‘
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în sedelii s-a .transformat șantier. Pretutindeni văd șanțuri, mormane de pămînf și țevi.Tărăgănarea lucrărilor îngreunează și procesul de producție. Cînd vor fi terminate ?
MARIOARA ȚUȚUIANU 

muncitoare

Măsuri eficace
«

pentru asigurarea furajelorConvingindu-se de venitul mare ce se poate obține din valorificarea animalelor și a produselor animale, gospodăriile colective din raionul Satu-Mare au dezvoltat continuu sectorul zootehnic. La sfîrșitul a- cestui an șeptelul acestora va cuprinde 20 160 capete de bovine, din care 7 970 vaci, 39 000 oi merinos, peste 10 000 de porci. Creșterea unor asemenea efective de cum și a producției acestora impune asigurarea unor cantități mari de furaje de bună această direcție, în raion s-au treprins multe lucruri bune.
Masă verde timp de 6—7 luni

animale, pre-
calitate. înîn-

pe anMarea majoritate a gospodăriilor colective au acumulat o experiență valoroasă în asigurarea furajelor necesare numărului sporit de animale. Din datele cuprinse în balanța furajeră, întocmită de curînd de către consiliul agricol raional, rezultă că pentru perioada stabulației animalelor sînt necesare 118 000 tone de furaje. După realizările din acest an. cantitatea prevăzută nu numai că va fi asigurată, dar se va crea și o importantă rezervă, deoarece gospodăriile colective au cultivat în a- cest an cu furaje hectare, din care rumb siloz.Pentru sporirea tè și carne, o grijă deosebită se a- cordă asigurării furajelor verzi. In multe gospodării colective animalele sînt hrănite, timp de 6—7 luni, cu furaje verzi din belșug. Iată cum au procedat colectiviștii din Agriș, care au o puternică fermă de animale, în toamna anului trecut au semănat cu secară circa 15 ha. începînd din luna, aprilie animalele au început să fie hrănite treptat cu masă

aproape 10 000 de3 930 ha cu po-producției de lap-

verde. După recoltarea secarei, ra- piței și a cartofilor timpurii, gospodăria a semănat porumb pentru masă verde. Semănînd cit mai multe culturi duble, gospodăria asigură astfel animalelor masă verde din a- bundență pînă la sfîrșitul lunii octombrie, cînd cade de obicei bruma. Spre sfîrșitul lunii mai, animalele au fost scoase la pășunat. Prin buna îngrijire a pășunilor și organizarea pășunatului rațional, producția de iarbă la hectar a ajuns la 7 500—8 000 kg.Pentru a face cunoscute rezultatele bune obținute în această gospodărie, consiliul agricol raional a organizat la Agriș un schimb de experiență, la care au luat parte președinți și brigadieri din toate gospodăriile colective din raion. Cu acest prilej, a reieșit că și în alte gospodării colective se asigură furaje verzi pentru de 6 luni de zile consiliului agricol raional îndrumă acum gospodăriile mene în miriști porumb și secară pentru masă verde pe suprafețe cit mai mari. Se prevede ca gospodăriile colective să cultive în miriști porumb și secară pe o suprafață de peste 3 000 ha. Din această suprafața s-au însămînțat 1 200 de hectare. Dar această lucrare nu se desfășoară peste tot în ritm satisfăcător. La gospodăriile colective din Micula. Jojib, Medieșul Aurit, această lucrare întîrzie pentru că miriștile sînt ocupate cu paiele rămase de la combine și de clăile de grîu. Consiliul agricol raional va trebui să ia măsuri operative pentru grăbirea ei.
TFîaisnrăle sînt depozitate

animale mai mult pe an. Membriicolective să se-

it»i grijăîn raionul Satu-Mare suprafețele ocupate cu finețe naturale cuprind

BRAȘOV (coresp. „Scînteii") — în comuna Olteni, din raionul Sfîntu- G-heorghe s-a înființat recent o a- genție poștală. Anul acesta în satele și cătunele îndepărtate ale regiunii Brașov au luat ființă 28 agenții poștale sătești. Ele asigură deservirea populației în condiții mai bune.Pentru buna deservire a oamenilor muncii din stațiunile de odihnă, pe Valea Timișului și în Predeal se construiesc 4 oficii poștale.
- ----- O ©O-

Școlile industriei ușoare 
se pregătesc

In școlile profesionale și tehnice 
ale industriei ușoare, pregătirile 
pentru deschiderea noului an de în- 
vățămînt au început încă din luna 
aprilie. S-a întocmit și s-a difuzat 
școlilor planul. de școlarizare pentru 
anul școlar 1962/1963. Planul pre
vede sporirea numărului de elevi cil 
2 000 față de anul precedent, 
fost pregătite 55 000 manuale 
cultură generală și tehnică de 
cialitate. în prezent continuă
țiunea de înzestrare a atelierelor și 
laboratoarelor cu utilaje necesare 
lucrărilor practice.

ac-

Ș Cităm după un afiș;1 la bibliotecă au sosit J ultimele noutăți lite- ? Tare ; în club are loc> rnîine o audiție muzi-> cală ; azi organizăm o J seară distractivă ; zi- J lele următoare are loic ' o excursie în imipre-> jutimile stațiunii. Ar ! putea fi amintite mul- ! te asemenea manifes- I țări din programele; aultural-distractive alcătuite în stațiunile de pe Vailea Oltului pen-: tru cei sosiți aci la i odihnă și tratament.Unii dintre vizitatori fac sugestii pentru îmbogățirea programelor culturale din stațiuni. La Călimă- nesti se organizează recenzii, prezentări de cărți, seri literare, concursuri „cine cunoaște literatură. c'rti- gă“. Totodată, la cererea unor vizitatori, s-au inițiat și alte manifestări — „ora cititului artistic" etc. Există posibilități pentru a organiza mai

multe spectacole ajutonul diferitelor lective artistice regiune. Pînă însă nici de muzică populară „Doina Argeșului", nici alte formații locale valoroase, cum sînt secția de estradă a Teatrului din Pitești, corurile din Domnești, Rucăr, Topoloveni nu și-au prea făcut apari, ția prin aceste stațiuni. Uneori se mai trimit formații care prezintă programe sărăcăcioase și la un nivel artistic scăzut.în stațiuni se țin numeroase conferințe pe teme politice, educative, științifice. Dar nil totdeauna există suficientă grijă pentru ca fiecare conferință să aibă un bogat conținut de idei, susținut de fapte și date interesante, actuale, expuse intr-o formă a- tractivă. Ar trebui să se acorde mal multă atenție prezentării
După munca și răsplată

(Urmare din pag. I-a)bază de contract. în loc de 53,9 
vagoane de grîu cît am contractat 
să Vindem statului la început de 
an, putem să valorificăm către stat 
circa 100 vagoane. Se înțelege câ astfel vom realiza venituri mult mai mari. Astfel, partea bănească

cuCO- dinacum orchestra
co-nferințeloir pe teme medicale.Pe timp frumos se bucură de mult succes activitățile în aer liber, în locurile pitorești cele stațiunilor. Și cite activități nu se pot organiza, „muțind" clubul în aer liber ? Pot fi inițiate mai multe seri cultural- distractive, întreceri sportive, excursii etc.Recent, la Govora a avut lac un schimb de experiență organizat de Comitetul raional de partid Rm. Vâlcea la care au participat reprezentanți ai forurilor ce răspund de deservirea cuilu- rcrlă a acestor stațiuni. A reieșit că sînt încă multe posibilități pentru a îmbogăți activitatea cultural- distractivă. Ele trebuie folosite.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii“

circa 6 700 ha. Cu sprijinul specialiștilor, gospodăriile colective s-au ocupat cu mai multă grijă de sporirea producției acestora. Astfel, colectiviștii din Lazuri. Culciu Mare, și din alte comune, prin îngrijirea sistematică a fînețelor, aplicarea de îngrășăminte organice, amendamente calcaroase și supraînsămîn- țări cu ierburi valoroase au obținut, anul acesta, cite 10 000—12 000 kg masă verde la un hectar. Mai sînt însă în raion suprafețe întinse de finețe slab productive, cum sînt cele din comunele Botiz și Doba pe care trebuie executate în tot anul lucrări de îmbunătățire în vederea sporirii producției de iarbă la hectar.Alături de fînețele naturale, în raion există peste 3 800 ha cu lucerna, trifoi, gh izbei, borceag și alte furaje care au un procent ridicat mină digestibilă.Consiliul agricol raional mat gospodăriile colective teze la timp și fără pierderi fînu- iile naturale și cultivate. în mai puțin de două săptămîni, colectiviștii din Mădăraș, Agriș, Lazuri, Culciu Mare și din alte comune au terminat recoltatul fînurilor. După uscare, ele au fost depozitate în șire sau stoguri. în felul acesta, colectiviștii acum bună

de albu-a îndru- să recol-

din raion au asigurat pînă peste 30 000 de tone furaje de calitate.
Ce nutrețuri se însilozeazăColectiviștii din raionul Satu- Mare s-au convins pe deplin de marea însemnătate pe care o au furajele însilozate pentru creșterea animalelor. El au sporit anul acesta suprafețele cultivate cu porumb, cu aproape 1 000 de hectare față de anul trecut.în toate gospodăriile colectiva

la porumbul de siloz s-au pînă acum, 3—4 prașile și manuale. Culturile s-au bine. După aprecierile specialiștilor se vor obține 30 000—35 000 kg masă verde la ha. Aceasta înseamnă că numai porumbul siloz va acoperi aproape 80 la sută din necesarul de furaje pentru perioada de stabulație 
a animalelor.Gospodăriile colective, cum sînt cele din Beltiug, Ardud, Mădăraș și altele, au început să în- silozeze de cîțiva ani mări cantități de secară, trifoi, lucernă în a- mestec cu ierburi de slabă calitate provenite de pe pășunile și fînețele situate pe locuri mai joase, unde stagnează apa. Rogozul, de pildă, stropit cu sare și amestecat cu tri- foliene, dă un furaj de calitate bună pe care animalele îl consumă cu plăcere. în raion au și fost însilozate pînă acum peste 1 000 tone de astfel de furaje. Gospodăriile colective vor însiloza, de asemenea, colete de sfeclă de zahăr, capitule de floarea-soarelui, pleavă, dovleci și~ soia cultivate prin porumb. Pregătirile pentru însilozare n-au fost terminate în toate gospodăriile colective. La gospodăriile colective din Halmeu și Doba silozurile vechi n-au fost reamenajate și nici nu s-au făcut altele noi. La S.M.T.-urile Apa șl Mărtinești sînt tocători nereparate. încă de pe acum este necesar să se facă gropile corespunzătoare, să se asigure utilajul de tocat, pentru că atunci cînd porumbul va ajunge în faza de coacere lapte-ceară, să se poată trece cu toate forțele la lucru.Membrii consiliului agricol raional trebuie să se ocupe în aceste zile cu și mai mare perseverență de asigurarea spatiilor de însilozare a furajelor, de buna depozitate și păstrare a fînurilor și de însămîh- ' tarea miriștilor cu plante furajere, în felul acesta, toate gospodăriile colective din cuprinsul raionului vor avea cantități îndestulătoare de furaje pe timpul iernii și vor obține producții și venituri țoț mai mari din creșterea animalelor.

executat, mecanice dezvoltat

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii”

Cartea tehnică, care ocupă, un loc 
important în activitatea editorială 
din țara noastră, este un ajutor 
prețios pentru muncitorii, tehni
cienii și inginerii din fabrici și 
uzine. Studiul temeinic al literatu
rii tehnice ne dă posibilitatea să 
ne lărgim orizontul de cunoștințe 
profesionale, să ne însușim o serie 
de metode și procedee tehnologi
ce avansate pentru ca munca 
noastră în producție să fie cît mai 
spornică.

Din păcate, pentru noi cei care 
lucrăm în întreprinderile de fabri
care și prelucrare a cauciucului, se 
tipăresc prea puține cărți tehnice. 
Cu toate că muncim într-o ramură 
industrială relativ nouă și, în con
secință, ridicarea continuă a califi
cării, însușirea tehnicii noi au o 
însemnătate deosebită, în ultimii 
doi ani Editura Tehnică n-a tipărit 
nici o carte legată de specialitatea 
noastră. Numeroși tovarăși din ca
drul combinatului nostru sînt dor
nici să studieze o lucrare despre 
tehnologia fabricării și prelucrării 
cauciucului, însă nu o găsesc în li
brării, deoarece o astfel de carte 
încă nu s-a tipărit. De asemenea, 
mult interes ar suscita editarea 
unor îndrumătoare tehnice pentru 
vălțari, dozatori, vulcanizatori și 
pentru cei ce lucrează în sectorul 
de confecții Și încălțăminte de cau
ciuc.

Ar fi util dacă Editura Tehnică 
ar organiza în combinatul 
o consfătuire pentru a ne 
părerea nu numai despre 
de care avem nevoie, ci și 
problemele ce ar trebui tratate de 
specialiștii din acest domeniu.

C. CONSTANTTNCIU 
maistru la Combinatul 

de cauciuc-Jilava

In vitrinele librăriilorMIHAIL S AD O VE ANU : Județ al 
sărmanilor — (Povestiri alese). Colecția „Biblioteca școlarului“ nr. 37. Editura tineretului, 256 pagini — 4,25 lei.OV1D DENSUȘEANU : Istoria 
Limbii romîne, volumul II. Secolul al XVI-lea. Ediție îngrijită de prof. univ. J. Byck. Editura științifică, 456 pagini — 26,30 lei pînzat.ION BĂNUȚĂ : Am rechemat iu
birea, (versuri). Editura tineretului, 144 pagini — 7,60 lei ; 12,20 lei cartonat.DAN DEȘLIU : Poezii. Colecția „Cele mai frumoase poezii", nr. 43. Editura tineretului, 128 pagini — 3 lei.

Colecția „Cele mai frumoase 
poezii"în colecția „Cele mai frumoase poezii" a Editurii tineretului vor apărea în lunile următoare culegeri de versuri de Zaharia Stancu, Veronica Porumbacu, J. Becher.

RADIO, joi 2 august e Vreau să știu — 
orele 9,00 — I • Fragmente din opera 
„Favorita“ de Donizzetti — orele 10,08 — 
I e Simfonia nr. 39 de Mozart — orele 
12,00 — I • Pagini alese din muzica de 
operetă — orele 14,03 — II • Programe 
muzicale alcătuite de ascultători — orele 
14,30 — II o înregistrări de la Festivalul 
de folclor al Țărilor din Balcani și din 
zona Mării Adriatiee — orele 15,05 — 
I ® Muzică populară romîneaseă — orele 
16,03 — II • Vorbește Moscova — orele 
16,15 — I ® Muzică ușoară de compozi
tori sovietici — orele 17,30 — I • Cîntă

Nicolae Nițescu și Roxana Matei — orele 
18,05 — II • .Jurnal de întrecere — orele 
19,00 — le Tinerețea ne e dragă — orele 
19,30 — II o Compozitorul săptăminii : 
Borodin — orele 19,15 — I o Piese co
rale clasice — orele 21,00 — I » Părinți 
și copii — orele. 21,45 — II • Suita a m-a 
„Săteasca“ de George Enescu — orele 
22,00 — I a Concert do muzică ușoară — 
orele 22,30 — II • Festival Helsinki — 
1962 — orele 22,45 — I a Sextetul pentru 
coarde op. 36 în sol major de Brahms 
— orele 23,15 — II o

a zilei-muncă va fi nu numai de 24 lei cit prevede planul de producție, ci chiar mai mare. Aceasta cu atît mai mult cu cît odată cu rezultatele bune pe care le avem în direcția sporirii producției de cereale, noi am dezvoltat mult și alte ramuri și îndeosebi creșterea animalelor — ramuri care ne asigură însemnate venituri bănești.Obținerea acestor rezultate n-ar fi fost posibilă fără munca harnică, pricepută a tuturor colectiviștilor, a tractoriștilor de la S.M.T. Chirnogeni care ne deservesc. Așadar meritul realizării acestei recolte bogate este al tuturor. O contribu
ție deosebită totuși au adus-o to
varășii Nicolae Hudițeanu, preșe
dintele gospodăriei, Ion Militaru, 
brigadier de cîmp, Dumitru Con
stantin, șef de brigadă de trac
toare, Radu Stoica, șef de echipă, 
Gheorghe Vizitiu, tractorist, și alții care au asigurat aplicarea la timp și de bună calitate a regulilor agrotehnice.Producția de grîu obținută de noi în acest an este o producție bună. Dar experiența strînsă pînă acum, recoltele mult mai mari decît media pe gospodărie realizate pe suprafețe mai restrînse, unde am lucrat mai bine, dovedesc că mai avem destule rezerve în direcția sporirii producției de grîu. Ne vom strădui să le folosim mai bine în viitor, să aplicăm pe scară largă acele metode care au dus la obținerea recoltelor celor mai mari.încă de pe acum am început bătălia pentru recolte bogate în anul viitor. Ne îngrijim de sămînța pe care o vom folosi în toamnă, am stabilit tarlalele unde vom semăna griul, facem cu grijă îngră- șarea terenului, lucrăm cu toate forțele la executarea arăturilor de vară. în felul acesta punem baze trainice recoltei din 1963.
Crește numărul depunătorilor 

la C.E.C.BACĂU (coresp. „Scînteii”). — în regiunea Bacău crește numărul depunătorilor la C.E.C. de la lună la lună. în primul semestru al anului, numărul depunătorilor a crescut cu 32 000, iar valoarea economiilor — cu 27 milioane lei față de aceeași perioadă a anului .trecut. în prezent fiecare al 4-lea locuitor al regiunii posedă un carnet C.E.C.

Cinematografe)
TEATRUL C.F.R.-GIULEȘTI (Teatrul 

de vară din „Parcul Herăstrău“) : FATA 
CU PISTRUI - (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Grădina Boema) : OCOLUL 
PĂMINTULUI IN 30 DE MELODII — 
(orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5) : 
SOACRA ȘI NORA — (orele 20,15).

TEATRUL DE VARA „23 AUGUST“ : 
Concert dat de LUIS ALBERTO DEL 
PARANA din Paraguay și cvartetul său 
de muzică ușoară „LOS PARAGUAYOS" 
— (orele 20).

CIRCUL DE STAT : O SEARĂ CU 
COMICUL ȚĂNDĂRICĂ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. MONGOLII — ci
nemascop : Patria (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30; 
19; 21,15), Elena Pavel (8; 10,15; 12,30; 
14,45; 17,15; 19,45; 22; grădină — 21,15), 
23 August (8: 10,15; 12,35; 14,35; 17; 19,45; 
22), Stadionul Dinamo (20), Stadionul 
Republicii (20,30), Grădina Progresul 
(20,30). UN PUMN DE NOTE — cine
mascop : Sala Palatului R. P. Romîne 
(20), Republica (9,30; 11,45; 14; 16,45;
19; 21,15), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19;
21), G. Coșbuc (10: 12; 15; 17; 19;
21), Arenele Libertății (20,15). FIUL HAI
DUCULUI : rulează la cinematograful I. 
C. Frimu (10; 12; 15; 17; 19; 21), Olga 
Banele (15,30; 18; grădină — 20,30). ACA
DEMICIANUL DIN ASKANIA : rulează 
la cinematografele Lumina (de la 10 la 
14 în continuare ; 16; 18; 20,30), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). SENTINȚA SE VA 
DA JOI : București (9,30; 12,30; 14,30;
16,15; 18,30; 21). Magheru (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). FANTOMELE DIN SPES
SART ; rulează la cinematografele V. A- 
lecsandrl (10,15; 12,30; 16; 18,15; 20,30), Ti
neretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 13,45; 
21), Alex. Sahla (10; 12; 14; 16,30; 13,45; 
21; grădină — 20,15), Volga (11; 14,30;
16.45; 19; 2L15), Grădina 13 Septembrie 
(20,15). PLĂCERILE ORAȘULUI : Vic
toria (10; 12; 15; 17; 19; 21), Gră
dina I, C. Frimu (20,30), înfrățirea 
între popoare (10,30; 16; 18 : 20), Vasile 
Roaită (10; 12; 16; 18; 20; grădină - 20,30), 
Stadionul Glulești (21). TEROARE IN 
MUNȚI — cinemascop ; 1 Mal (10;
12,15; 16; 18,15; 20,30). FOCURI ÎN MUNȚI: 
30 Decembrie (16; 18; 20). URME TĂ
CUTE : Central (10,30; 12,30; 14.30 16.30; 
18,30; 20,30), Unirea (16; 18,15; grădină — 
20,30). PROGRAM PENTRU COPII : 13 
Septembrie (10: 11,30). CIELITO LlNDO : 
13 Septembrie (13; 15; 17; 19; 21).
TUNA ȘI TRUȚUNA - DINCOLO DE 
LUMEA NOASTRĂ — VREAU SA ȘTIU 
TOT, nr. 20 — ACOLO UNDE FUGE RE
NUL — IN dUIB STRĂIN - SECRE
TUL PANTOFIORILOR DE AUR : Tim
puri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 la 21). POST-RESTANT : rulea

ză la cinematograful Maxim Gorki (16; 
13; 20). ÎNVIEREA — ambele serii : Cul
tural (15,45; 19,30), Munca (16: 20). ALBĂ 
CA ZĂPADA : rulează la cinematogra
ful Alex. Popov de la orele 9,30 la 21 
în continuare. AL NOULEA CERC : 8 
Martie (15; 17; 19; grădină — 20,30). Li
bertății (10; 12; 16; 18; 20; grădină - 20,30). 
CÎND VINE DRAGOSTEA: Grivița (15: 17; 
19; 21). DUELUL N-A AVUT LOC : Flacăra 
(10; 18,15; 20,30). LUNGA NOAPTE A LUI 
'43 : Tudor Vladimirescu (16; 18; 20; gră
dină — 20,15). M-AM SATURAT DE CĂS
NICIE : Miorița (10; 12; 16,30; 18,45; 21). 
Arta (16; 18; grădină - 20,15). Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). CIND COMEDIA ERA 
REGE : Popular (10.30; 15; 17; 19; 21),
I. Plntilie (15; 17; 19; grădină — 20,15), 
Luceafărul (15; 17; 19; grădină — 20,30). 
OMUL AMFIBIE : Moșilor (16; 18; gră
dină — 20,15). NUMAI O GLUMA rulează 
la cinematografele Donca Simo (15; 17,10; 
19,15; grădină — 20,30), 8 Mai (15; 17; 
19; 21). DOUĂ REPRIZE IN IAD : C. Da
vid (15,30; 18; 20,30). UN OM TRECE 
PRIN ZID : rulează la cinematograful 
M. Emlnescu (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru 
pionieri și școlari : „Excursie in Deltă“. 
19,50 — Demonstrație de lunte. 20,00 — 
Filmul de desene animate „PROMETEU“ 
— o producție a studiourilor bulgare. 
20,10 — „NEMURITORUL TILL“ - evo
care de Charles de Coster. 21,25 — „Con
cert Ceaicovski“, solist Emil Ghilels — 
emisiune primită din partea studioului 
de televiziune din Moscova. în încheiere 
Poșta televiziunii. Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : In cursul zilei de ieri 

vremea a fost nestabilă în sudul și ră
săritul țării și în general frumoasă în 
celelalte regiuni. Cerul schimbător, mal 
mult noros în Moldova, Dobrogea, Bă
răgan șl regiunea muntoasă, a prezen
tat înseninări mai persistente în Transil
vania. Au căzut ploi locale, sub formă 
de averse însoțite pe alocuri de des
cărcări electrice. în sudul țării, in Mol
dova șl în regiunea muntoasă. Vîntul a 
suflat în general slab, Temperatura ae
rului a _ înregistrat la ora 14 valori cu
prinse între 30 grade la Bechet și 16 
grade la Gheorghleni.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
și 5 august î Vreme în general frumoa
să, cu cerul variabil, mal mult senin. 
Averse Izolate de ploaie se vor semnala 
la începutul intervalului în regiunea de 
munte. Vînt slab. Temperatura aerului 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre 12—22 de grade, iar maximele între 
22—32 de grade, mal ridicate la sfîrșitul 
intervalului.
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Ltt Grădina Botanică din Clu]
(Foto : À. Cartojanu)
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Deschiderea cursurilor de vară de Hrubă 
și literatură, istorie și artă a poporului rosninMiercuri dimineața s-au deschis la Sinaia cursurile de vară de limbă și literatură, istorie și artă a poporului romîn, organizate de Universitatea din București pentru profesori, cercetători științifici, stu- denți care se specializează în filologia romînă. La deschidere au fost prezenți peste 120 de oaspeți din Anglia, Austria, Belgia, Brazilia, R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, Cuba, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, R.D. Germană, R.F. Germană, Italia, R.P.F. Iugoslavia, Japonia, Norvegia, Olanda, R.P. Polonă, Suedia, S.U.A., R.P. Ungară și .U.R.S.S.La festivitatea de deschidere au participat reprezentanți ai Ministerului Învățămîntului și ai Ministerului Afacerilor Externe. Cu acest prilej, au luat cuvîntul prof, univ. Boris Cazacu, directorul cursurilor, prof. dr. Jean Livescu, rectorul Universității București, și acad. prof. Iorgu Iordan din partea comitetului de organizare a cursurilor. Salutînd prezența oaspeților, vorbitorii au arătat printre altele că anul acesta a sporit numărul participanților care se interesează de problemele limbii și literaturii romîne, de stadiul actual al cercetării filologice și de dezvoltarea continuă a limbii și literaturii romîne.Prezența la aceste cursuri a unor oameni de știință consacrați, alături

de tineri cercetători din numeroase țări, va prilejui un schimb viu de idei în problemele de specialitate, ceea ce nu poate decît să contribuie atît la progresul științei, cit și la o mai bună cunoaștere reciprocă și prin aceasta la buna înțelegere între popoare.Cursurile sînt organizate în două secții : una pentru profesori și specialiști în domeniul limbii, literaturii, istoriei și artei poporului romîn, iar alta pentru tineri cercetători și studenți, care se specializează în domeniul filologiei romîne. Cursurile se vor desfășura sub formă de prelegeri și seminarii. Prelegerile și conferințele vor fi ținute de academicieni, profesori universitari și de alți fruntași ai vieții noastre cultural-științifice.Programul pentru participanții la cursuri cuprinde, de asemenea, proiecții de filme artistice și documentare, seri de folclor închinate artei populare romînești, vizitarea unor uzine și fabrici, instituții științifice, muzee, monumente istorice, excursii în regiuni pitorești.
★Cu prilejul deschiderii acestor cursuri, președintele Sfatului popular al orașului Sinaia a oferit miercuri seara la Casa de cultură din localitate un cocteil în cinstea participanților. (Agerpres)

o®o

întrecerile sportive ale Festivalului 
de la HelsinkiHELSINKI 1 (de la trimișii speciali Agerpres). — Sportivii romîni au repurtat noi succese la jocurile sportive internaționale prietenești ale Festivalului de la Helsinki. Două medalii de aur a cucerit cu prilejul concursurilor de natație săritorul de la trambulină Gheorghe Banu. Demonstrînd o tehnică perfectă și un stil care a stîrnit admirația specialiștilor, Gheorghe Banu s-a clasat pe locul întîi atît Ia trambulina mică, cît și la săriturile de pe platforma de 10 m. Tot în concursul de înot, Zoe Reznicenko a cîștigat două medalii de argint, clasîndu-se pe locul doi la 100 m bras — l'27”3/10 și la 200 m bras — 3T0”2/10. A doua înotătoare romînă Măriuca Rotaru a ocupat locul trei și a obținut medalia ■ de bronz în proba de 100 m fluture în timpul de 1T2”2/1O.Turneul feminin de volei al Jocurilor sportive prietenești s-a încheiat cu o remarcabilă victorie a selec

ționatei R. P. Romîne. Voleibalistele noastre au învins în ultimul meci cu 3—1 (15—10; 14—16; 15—7;16—14) reprezentativa R. S. Cehoslovace și s-au clasat pe locul întîi aducînd astfel cea de-a 5-a medalie de aur delegației sportive a tineretului din R. P. Romînă.Miercuri a început și concursul de lupte clasice. La categoria 78 de kg reprezentantul nostru Iosif Moca l-a învins la puncte pe finlandezul Imoneu.O performanță deosebită a realizat în concursul demonstrativ de haltere sportivul sovietic Leonid Jabotinski (categoria grea), care a ridicat la totalul celor trei stiluri 500 de kg. Miercuri a fost înmînată atletului sovietic Valeri Brumei cupa de aur oferită de președintele Finlandei, U. K. Kekkonen, pentru cel mai valoros rezultat în întrecerile atletice. După cum se știe Valeri Brumei a sărit la înălțime 2,22 m.
CUPA BALCANICA LA FOTBAL

Steagul Roșu Brașov — Olimpiakos (Grecia) 6-2
BRAȘOV (coresp. „Scînfeii"). — în 

cadrul Cupei balcanice la fotbal, ieri 
s-a desfășurat la Brașov meciul refur 
dintre echipele Olimpiakos-Pireu și 
Steagul Roșu. Miile de susținători ai 
echipei brașovene au plecat de pe te
ren safisfăcufi ; înfîlrâirea s-a terminât 
cu scorul de 6—2 pentru Steagul Roșu.

Prestînd Un joc omogen și rapid, cu 
pase precise, unsprezecele brașovean 
a dominat mai tot timpul. Scorul este 

.deschis în minutul 5 de Meszaroș. în

minutul 19, Seredai șufează puternic în 
poarta oaspefilor. Tabela de marcaj 
arată 2—0 pentru Steagul Roșu. Pînă 
la pauză, brașovenii mai înscriu două 
puncte (Nagy și Selimesy).

în repriza secundă, fot gazdele 
domină. După ce Hașofi face ca scorul 
să devină 5—0, oaspejii au o puter
nică revenire și înscriu de două ori 
prin Ifanidis. în minutul 70, Seredai 
stabilește scorul final : 6—2 pentru 
Steagul Roșu.

In cî te va rînduri
Ziua a treia a campionatelor interna

tionale de tenis ale R.P. Romîne a fost 
rezervată optimilor de finală ale probei 
de simplu masculin. Iată rezultatele în
registrate : Țiriac—Boaghe 6—2, 7—5; 
Bardan—Jelici (R.P.F.I.) 6—2, 6—2; Bosch 
—Djukis (R.P.F.I.) 6—0. 6—3; Cristea— 
Kalogheropoulos (Grecia) 4—6, 6—0, 
6—0; Năstase—D. Viziru 6—3, 6—4; Gon- 
siorek (R.P.P.)—Zolov (R.P.B.) 6—1, 6—0; 
Piatek (R.P.P.)—Ciuparov (R.P.B.) 6—4,
1—6, 8—6; Jaksici (R.P.F.I.)—Kanelo- 
poulos (Grecia) 2—6, 6—0, 6—4.

Peste 3 000 de spectatori au urmărit la 
Timișoara meciul international de box 
dintre echipele de juniori ale orașelor Ti
mișoara și Budapesta. Pugiliștii romîni 
au obținut victoria cu scorul de 7—4. In 
cel mai spectaculos meci, la categoria

ilm documentar consacrat vizitei in tara noastră 
delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice

La cinematografe din Capitală ru
lează filmul documentar „Sub semnul 
indestructibilei prietenii" închinat 
vizitei în fara noastră a delegației de 
partid și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice în frunte cu N. S. Hrușciov. 
Filmul, realizat de Studioul „Alexan

dru Sabia", înfăfișează primirea căi* 
duroasă tăcută oaspeților sovietici în 
București și în celelalte localități din 
tară vizitate, întilnirile cu oamenii 
muncii și mitingurile care au avut 
loc, precum și convorbirile cu con
ducătorii de partid și de sfat ai tă
rii noastre. (Agerpres)

Consfătuire internațională privind „măsuri agrotehnice 
sperir&a conținutului 
in nutrețuri“

șî chimice pentru 
de proteineMiercuri dimineața au început la Predeal lucrările Consfătuirii internaționale privind „măsuri agrotehnice și chimice pentru, sporirea conținutului de proteine în nutrețuri”.La consfătuire iau parte delegați din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, _R. P. Polonă, R. - . —Ungară.Timp crările vor cu privire lor științifice dită în țările sfătuire în sporirea conținutului de

--------o«o

P. Romînă, U.R.S.S. și R.P.de 8 zile cît vor dura Iutila prezentate referate rezultatele cercetări- și experiența dobîn- reprezentate la con-

proteine în nutrețuri prin aplicarea îngrășămintelor, a culturilor intercalate cu leguminoase, extinderea unor culturi, tratarea mice a cipanții institute gospodării agricole de stat și gospodării colective.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. N. Giosan, directorul Institutului central de cercetări a- gricole, conducătorul delegației tării noastre.

precum și prin cu diferite substanțe chi- furajelor însilozate. Parti- la consfătuire vor vizita de cercetări agricole și

(Agerpres)
Solemnitatea înmînării ordinului 

„Steaua R. P. Romîne“ acad. C. D. Nenițescu

TELEGRAME EXTERNE
GUINEEA PORTUGHEZĂîncheierea vizitei prințului Suvanna Fumma în S. U. A.

semigrea. Șt. Panduru a dispus la puncte 
de Dobo, neînvins pină acum.

Planoristul polonez Stanislaw Ratu- 
sinski a stabilit un nou record mondial 
de distantă (cu decolare de pe loc), 
parcurgînd 550 km pe ruta Zeliona Gora— 
Lodz-Zeliona Gora. Vechiul record mon
dial era de 517,8 km.

După o zi de odihnă, turneul interna
tional de șah de la Sofia a fost reluat 
cu partidele programate in runda a 7-a. 
Damianovici a cîștigat la Kluger, iar 
Orev a pierdut la Golz. S-au terminat 
remiză partidele : Popov Lilienthal, Pî- 
devski—Tringov. Mikenas l-a învins pe 
Bertok. Șahistul romîn Ciociltea a jucat 
cu negrele împotriva maestrului Lehman 
(R. F. Germană). Ciociltea are avantaj 
pozițional la întrerupere.

La Palatul R. P. Romîne a avut loc miercuri la amiază solemnitatea înmînării ordinului „Steaua Republicii Populare Romîne“, clasa I. a- cademicianului Costin D. Nenițescu, pentru merite în activitatea de cercetare științifică și în dezvoltarea industriei chimice în țara noastră, pentru îndelungată activitate didactică de formare a cadrelor de specialiști în domeniul chimiei, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la naștere.La solemnitate au participat tovarășii Avram Bunaciu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, acad. A. Joja, președintele Academiei R. P. Romîne, Cos- tin Nădejde, adjunct al ministrului învățămîntului, academicieni, cercetători științifici.După citirea decretului de decorare, tovarășul Avram Bunaciu a
--------------O® O

înmînat academicianului C. D. Neni- țescu înalta distincție. Transmițîn- du-i calde felicitări din partea C.C., al P.M.R., Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, tovarășul Avram . Bunaciu a urat acad. C. D. Nenițescu o rodnică activitate în viitor.A răspuns acad. C. D. Nenițescu, care și-a exprimat adînca satisfacție și recunoștință pentru distincția acordată. Doresc și cu această ocazie — a spus vorbitorul — să mulțumesc partidului pentru încurajarea și sprijinul permanent pe care mi l-a acordat în activitatea mea. îmi voi dedica și de acum înainte întreaga mea putere de muncă măreței opere de construire a socialismului în țara noastră.Cei prezenți l-au felicitat călduros pe acad. C. D. Nenițescu pentru distincția primită. (Agerpres)

WASHINGTON 1 (Agerpres). — După o vizită de cinci zile, prințul Suvanna Fumma, primul ministru al guvernului de coaliție al Laosului, a părăsit S.U.A. în comunicatul comun al președintelui Kennedy și prințului Suvanna Fumma, semnat după încheierea tratativelor duse de primul ministru al Laosului cu președintele S.U.A., secretarul de stat și alte oficialități din S.U.A. cu privire la viitoarele relații dintre Statele Unite și Laos, cele două părți au salutat rezultatele conferinței de la Geneva pentru Laos. Ele au exprimat hotărîrea guvernelor lor de a respecta obligațiile ce le-au fost impuse de acordurile asupra Laosului și de a aduce o contribuție la menținerea păcii în Asia de sud-est.Primul ministru a subliniat ferma sa hotărîre de a păstra și de a perfecționa independența, unitatea și neutralitatea țării sale. El a arătat că prosperitatea și bunăstarea poporului laoțian depind de respectarea întocmai a acordurilor de la Geneva de către toate statele semnatare și de unitatea țelului poporului laoțian. Președintele S.U.A. a confirmat, de asemenea,- hotărîrea S.U.A. de a sprijini activ independența și neutralitatea Laosului.
★într-un interviu acordat unui corespondent al postului de radio „Vocea Patet Lao", generalul Kong Le a sublinat că unele persoane din gruparea de la Savanna- ket continuă să săvîrșească acțiuni contrare acordurilor de la Geneva la Vientiane și în alte regiuni aflate sub controlul lor. Aceste persoane se opun prin toate mijloacele stabilirii de relații diplomatice între Laos și țările socialiste. Toate a- cestea aduc un mare prejudiciu obținerii concilierii naționale în Laos, a subliniat Kong Le.

Inapoierea din Londra a delegației
economice romînes-a înapoiat din economică romî- Sergiu Bulgacoff,Miercuri seara Londra delegația nă, condusă de vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, care la invitația guvernului britanic a făcut o vizită oficială de informare în Marea Bri- tanie.Delegația a fost însoțită de un grup de experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa membrii delegației au ’ fost primiți de reprezentanți ai conducerii unor ministere economice și Camerei de Comerț a R. P. Romîne, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe;Au fost de față reprezentanți ai Legației Marii Britanii la București.(Agerpres)
o#o-

Cu ocazia sărbătorii 
naționale a ElvețieiMinistrul Elveției în R. P. Romînă, Emile Bisang, a oferit miercuri după-amiază o recepție cu ocazia sărbătorii naționale a Elveției.Au luat parte Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Ion Pas, președintele Comitetului de radiodifuziune și televiziune, Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, Gheorghe Pele, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, oameni de cultură, ziariști.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Festivalul de folclor al larilor 
balcanice și din zona 

Mării AdriaticeCa și în serile precedente, în cadrul Festivalului de folclor al țărilor balcanice și din zona Mării Adria- tice au continuat să se prezinte miercuri noi spectacole.Pe scena Teatrului C.C.S. a evoluat grupul Uniunii asociațiilor folcloriștilor din R.P.F. Iugoslavia, iar la Grădina „Boema” au prezentat împreună un spectacol Asociația de cîntece și dansuri populare „Pane- gyris” din Grecia și un ansamblu folcloric din R. P. Romînă.

Forțele patriotice dau grele lovituri 
colonialiștilorBISSAO 31 (Agerpres). — în cursul lunii iulie, lupta forțelor patriotice din Guineea' portugheză împotriva dominației colonialiste a luat o amploare deosebită. După cum reiese dintr-un comunicat dat recent publicității de Partidul african al independenței din Guineea, portugheză și Insulele Capului Ver

de, podurile, șoselele și legăturile 
telefonice pe distanțe de mulți kilo
metri au fost complet distruse. în 
localitatea Catio, patrioții au atacat

-----------OcO

puternicele poziții portugheze și, în 
ciuda superiorității numerice, deta
șamentele colonialiștilor au suferit 
mari pierderi.O amploare mare a luat și lupta forțelor patriotice din regiunile centrale și nordice ale Guineei portugheze. La Bissao, de pildă, (capitala Guineei portugheze), în cursul, re
centelor atacuri întreprinse de către 
patrioți, trupele colonialiste au su
ferit importante pierderi în oameni 
și armament.

PROVOCĂRILE MARIONETEI NGO DINH DIEM

Scafandri-spioni prinși în apele
R. D. VietnamSAIGON 1 (Agerpres). — Numărul consilierilor militari americani 

în Vietnamul de sud a crescut rapid în ultimele 2 luni.După cum relatează agenția Associated Press, în prezent, instructori 
americani antrenează un detașament 
de scafandri militari a căror misiune este să „respingă atacurile detașamentelor de guerilă". Ei vor trebui în același timp să pătrundă în- regiunea din. apropierea coastei maritime a Republicii Democrate Vietnam. Antrenamente serioase au loc în porturile importante sud-vietna- meze.La aceasta se adaugă repetatele pătrunderi ale aviației în zona demilitarizată. în regiunile de frontie
ră ale R. D. Vietnam au fost captu
rați mai mulți spioni americani și 
diemiști infiltrați în această regiune 
pentru a culege informații și pentru

o»o

a organiza acte de sabotaj. După cum anunță Agenția Vietnameză: de Informații, recent, în regiunile de 
frontieră Vinh Linh și Quang Tri a 
fost arestat un grup did trei spioni 
care au fost judecați de către tribu
nalul popular. Alți doi scafandri și 
10 membri ai echipajului unui vas 
sud-vietnamez, care au pătruns în 
apele teritoriale ale R. D. Vietnam, 
au fost, de asemenea, prinși și de
feriți tribunalului.La toate acestea se adaugă acțiunile membrilor S.E.A.T.O, care pun la cale trimiterea unor noi efective militare în sprijinul clicii sud-viet- nameze; La 30 iulie, N. Wilton, șeful statului major al armatei australiene, a sosit la Saigon, unde a discutat cu oficialitățile ngodinhdie- miste problema trimiterii de personal australian militar specializat în. desfășurarea operațiunilor în junglă.

DE PRETUTINDENI
DE CE AU FOST INTERZISE 

FESTIVITĂȚILE Ti-Potrivit ziarului „New York mes“, Teodoro Moscoso, conducătorul programului american de „ajutorare“ a țărilor Americii Latine, a subliniat că „rezultatele obținute 
pînă acum nu sînt nici pe departe 
satisfăcătoare“ și că piedicile care 
stau în calea îndeplinirii acestui 
program sînt „colosale și aproa
pe de neînlăturat“. De aceea la 17 august, cînd se va împlini un an de la semnarea statutului „Alianței pentru progres“, subliniază 
„nu

ziarul, va avea loc nici o festivitate“.
EFECTELE DĂUNĂTOARE

ALE THALIDOMSDEIDupă cum informează agențiile occidentale de presă, în S.U.A. a iz-

bucnit un răsunător scandal în legătură cu medicamentul sedativ Thali- domida destinat viitoarelor mame.Dînd alarma în legătură cu această situație, dr. Helen Taussig, medic la Universitatea John Hopkins din New York, a declarat că numărul noilor născuți care prezintă diformități ca urmare a consumului de Tha- lidomidă de către mamele lor se ridică la aproape 7 000 în Germania occidentală și la circa 1 000 în alte țări.
„DORIȚI CA STRAUSS SĂ DEVINĂ

CANCELAR ?"

„L’Humanité“ despre 
dezvoilarea industriei 

petroliere în K E. komînăZiarul „LTIumanite-Dimanche” din 29 iulie publică pe o întreagă pagină un reportaj, însoțit de mai multe fotografii, despre voltarea industriei petroliere R. P. Romînă. Redînd contrastul față de trecut, cînd petrolul romî- nesc era exploatat de trusturile străine, reportajul descrie avîntul acestei ramuri a industriei și noile condiții de viață create muncitorilor petroliști.Articolul are un caracter postum, fiind ultima corespondență a tovarășului Georges Joseph, decedat de curîndBucurești al ziarelor și „L’Humanité-Dimanche”, militant ' ~Francez nostru.

dez- din

„Doriți ca Strauss să devină cancelar ?" este întrebarea pe care ziarul vesi-german „Deutsche Soidaten- Zeitung“ a adresat-o cititorilor săi. Rezultatele acestui sondaj sînt semnificative : din 
7 804 persoane 
care au răspuns, 
7 589 s-au pro
nunțai împotrivă. 
„EI ne-ar aduce 
nouă și patriei 
noastre numai ne
norociri” — scrie ziaristul O. Rieăel. 
„Dacă Strauss ar 
deveni cancelar, 
ar ii cea mai mare 
nenorocire pentru 
Germania” arată un cititor anonim. „Consider că 
Strauss este o ca
lamitate naționa
lă”, se spune în scrisoarea lui J. Hermann din Dieburg.
ÎNDOIELNIC

In urma ploilor care au căzut, din abundență, în 
ultima vreme în partea de sud a Franței s-au produs 
mari Inundații. In fotografie : O stradă sub apă în 
orașul Bordeaux.(Agerpres)

„WALL-STREET JOUR- 
— organ al cercurilor de a* 
americane — publică urmă- 
articol care arată că în 
continuă să scadă produc- 
oțel concomitent cu o creș-

MORALUL
AL TELEVIZIUNII BRITANICE în

fostul corespondent la „L'Humanité” vechi al Partidului Comunist și bun prieten al poporului
o0.

ÎN CONGO

Proiectul unei constituții 
federale — concesie 
făcută lui Chombe

Ziarul 
NAL" 
faceri 
torul 
S.U.A. 
ția de 
tere pronunțată a numărului șo
merilor. După cum se știe, scăde
rea indicilor de utilizare a capa
cităților de producție din industria 
oțelului se repercutează asupra si
tuației celorlalte ramuri ale econo
miei, determinind fenomene de 
stagnare a producției și de creș
tere a șomajului.

mînii de lucru devin în multe uzine fenomene obișnuite.De pildă, în regiunea producătoare de oțel din Chicago, au fost concediați, în iulie, potrivit datelor sindicatului, 1 500 de muncitori din cei 9 000 ocupați în întreprinderile concernului „United States Steel Corporation South Works" ; 5 000de oameni au fost trecuți la regimul săptămînii incomplete de lucru însumînd 32 de ore sau chiar un număr de ore mai mic. In a-

„Reducerea producției atrage după sine concedieri și reducerea săptămînii de lucru în toate uzinele de oțel ale țării. Toate datele arată că trebuie așteptată o nouă scădere a numărului celor ocupați. Din majoritatea centrelor industriei producătoare de oțel sosesc știri despre noi importante și despre o de muncă incompletă.După concedierea a chiar mai mulți oameni în lunile mai și iunie, numărul celor ocupați în industria producătoare de oțel s-a redus la 415 000 de oameni. In cazul cînd pronosticurile multor specialiști se vor adeveri și folosirea capacităților în această ramură de producție se va reduce la 50 la sută, numărul muncitorilor ocupați — a declarat un reprezentant al sindicatului oțelarilor — va scădea la 375 000 de oameni. In ianuarie 1961 — a arătat el — cînd recesiunea din anii 1960—1961 a atins punctul cel mai inferior, numărul muncitorilor ocupați în industria producătoare de oțel a scăzut la 367 000 de oameni.Concedierile și reducerea săptă-

Răsl oi net presa străină

Chicago, uzi- Company' au cei 3 800 de „Inland Steelconcedieri săptămînă40 000 sau

ceeași regiune din nele „Republic Steel concediat 900 din muncitori ai săi, iar .. Corporation" — aproximativ 1 000 de oameni.Potrivit datelor sindicatului, la 
Pittsburgh — principalul centru producător de oțel din țară — au fost concediați aproximativ 2 000 din cei 5 000 de muncitori ocupați în întreprinderile concernului „South Side Pittsburgh Works Steel Corporation". Un reprezentant al secției locale a sindicatului a arătat că aproape toți ceilalți sînt ocupați cel mult 32 de ore pe săptămînă. La una din uzinele companiei „Pittsburgh Works', la mijlocul lui iunie au fost concediați 2 300 din cei 4 900 de muncitori. Reducerea numărului celor ocupați din această regiune a a- iectat și uzinele companiei „United States Steel". Reprezentanți ai : sindicatului anunță că din 3 300 de muncitori, aproximativ jumătate au trecut, acum o lună, la săp-

tămîna de lucru de 32 de ore și că aproximativ 700 de oameni au lost concediați.In regiunea Philadelphia-Baltimore, unde se află cea mai mare uzină producătoare de oțel din țară aparținînd concernului „Bethlehem Steel Corporation", numărul celor ocupați în industria de oțel s-a redus cu 10 la sută în comparație cu nivelul cel mai ridicat din lunile martie — aprilie. In regiunea Youngstown, unde sînt folosite citățile oameni muncă, tori lucrează o săptămînă incompletă.In regiunea Cleveland, compania „Armco Steel Corporation" a concediat temporar 1 071 de oameni. Numărul muncitorilor care lucrează o săptămînă incompletă a crescut de la 1 100 la 3 000 de oameni. In întreprinderile .„Republic Steel", s-a înregistrat o reducere bruscă a producției și majoritatea muncitorilor lucrează doar 4 zile pe săptămînă.In regiunea Detroit, din 17 000 de oțelari, în ultimele două luni au fost concediați 5 000.în regiunea Buffalo, statul New York, în ultimele săptămîni au fost concediați 2 000 de muncitori, nivelul maxim al celor ocupați fiind de 25 000 de oameni. După cum se anunță, un mare număr de muncitori a lost trecut la regimul săptămînii incomplete de lucru.Datele care sosesc, practic, din aproape toate celelalte regiuni ale țării arată că trebuie așteptate noi concedieri de masă, deși în multe uzine se consideră că actuala reducere a producției a și atins nivelul cel mai scăzut".

Recent a fost dat publicității Anglia un raport prin care se denunță caracterul vulgar și nivelul moral îndoielnic al unor emisiuni de televiziune din Marea Britanie.în cadrul unor discuții în legătură cu aceasta, care au avut loc în Camera Comunelor, ministrul poștelor și telecomunicațiilor, Reginald Bevins, a anunțat că guvernul va organiza tratative cu reprezentanți ai televiziunii pentru a elimina programele prea vulgare sau cuprinzînd acte de violență, difuzate de televiziune.

NEW YORK 1 (Agerpres). — Elaborarea de către guvernul Adou- la a unei constituții federale pentru Congo- constituie, potrivit chiar a- precierilor occidentale, o serioasă concesie făcută secesioniștiloi- katan- ghezi. Nu întîmplător Chombe s-a grăbit să declare că a luat cunoștință „cu mare mulțumire” d'e textul proiectului lui Adoula. în același timp, proiectul noii constituții a fost primit cu deplină aprobare la Washington. Inițiativa primului ministru congolez, a declarat purtătorul de cuvint al Departamentului de stat, constituie „un motiv de încurajare pentru Statele Unite”.Propunerile lui Adoula au determinat schimbarea planurilor secretarului general provizoriu al O.N.U. de a convoca Consiliul de Securitate pentru a discuta situația din Congo. Un purtător de cuvînt al O.N.U. a anunțat că Comitetul consultativ pentru Congo a apreciat că nu este necesară convocarea Consiliului de Securitate.
OeO--------------

//? centrul Londrei

doar 49 la sută din capa- existente, 7 000—8 000 de și-au pierdut locurile de iar 2 000—3 000 de munoi-
Huliganii fasciști au fost puși pe fugaLONDRA 1 (Agerpres). — O nouă provocare a elementelor pusă la cale la Londra a dărnicită.După cum relatează France Presse, elemente fasciste din organizația condusă de Oswald Mosley au încercat marți să organizeze un miting în plin centrul ora-

iasciste fost ză-agenția
șului. Acțiunea fascistă n-a durat decît cîteva ■ minute, întrucît intervenția populației londoneze i-a pus pe fugă pe huligani. In timp ce 
vorbea, Mosley a fost huiduit și 
bombardat cu roșii. Populația a for
țat cordonul format din peste 300 de 
polițiști și s-a năpustit asupra huli
ganilor care au

In ciuda intervenției poliției, șeful fasciștilor Mosley 
este trîntit la pămînt. (Telefoto : Keystone)

rupt-o la fugă.Potrivit știrilor difuzate de agenția France Presse, 
de furia popu
lației n-a scăpat 
nici chiar șeful 
fasciștilor, Mosley, 
care a fost prins 
și bătut în mo
mentul cînd încer
ca să dispară cu 
mașina. Același 
tratament 1 s-a ad
ministrat și fiului 
său, participant Ia 
provocarea 
cistâ.In timpul nirilor, care vut loc între lație și fasciști, poliția a operat 54 de arestări sub pretextul „încălcării ordinei".

fas-

cioc- 
au a- 
popu-
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Tratativele de dezarmare , de la Geneva

Expoziție 
nternaționaîă de fotografii 

la Budapesta

BUDAPESTA 1 (Agerpres). —

Al VUI-lea Festival Mondial 
al Tineretului si Studenților

GENEVA 1 (Agerpres). — TASS, y Ședința plenară din 1 august a Co- Ä mitetului celor 18 pentru dezarma- ( re, prezidată de V. A. Zorin, șeful delegației U.R.S.S., a fost consacrată discutării măsurilor de dezarmare în ce privește mijloacele de transportare a armei nucleare.
Cu toate acestea, reprezentanta 

Siiediei, care a luat prima cuvîn- tul, a încercat să fundamenteze necesitatea rezolvării urgente a problemei încetării experiențelor nucleare. Ea a citat o serie de date cu privire la rețeaua mijloacelor de urmărire a exploziilor nucleare experimentale, existentă în diferite țări și a arătat că aceste mijloace naționale sînt pe deplin suficiente pentru detectarea exploziilor. A- ceastă părere corespunde de altfel cu poziția sovietică în problema de față.
V. A. Zorin a declarat că delegația sovietică va studia cu atenție cuvîntarea șefei delegației suedeze și propunerile prezentate de ea și va reveni la aceste propuneri la următoarea ședință a subcomitetului pentru problema încetării experiențelor nucleare.V. A. Zorin a expus apoi poziția delegației sovietice în problema a- flată pe ordinea de zi a ședinței comitetului. El a subliniat că încă 

în stadiul inițial al procesului ele 
dezarmare, este necesar să se ia 
măsuri hotărîte în vederea lichidă
rii primejdiei unei agresiuni în care 
s-ar folosi mijloace de extermina
re în masă. Pentru realizarea acestui scop există două căi : fie lichidarea și interzicerea armei nucleare, fie lichidarea tuturor mijloacelor de transportare a acestei arme. In primul caz însă guvernul sovietic a întîmpinat obiecțiuni din partea puterilor occidentale care sînt împotriva interzicerii armelor nucleare și a distrugerii stocurilor de aceste arme. De aceea, guvernul U.R.S.S. a ținut seama de propunerile președintelui Franței, de Gaulle, și a inclus în planul său de dezarmare generală și totală măsuri pentru lichidarea mijloaceloi- de transportare a armei nucleare și lichidarea concomitentă a bazelor mi
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Zorin a demonstrat că ]

litare străine și retragerea trupelor de pe teritoriile altor țări.
„Necesitatea distrugerii tuturor 

categoriilor și tipurilor de purtători 
ai armei nucleare, a declarat șeful delegației U.R.S.S., este dictată, în 
primul rînd de considerentul că toc
mai în acest fel poate fi lichidată 
orice posibilitate de a pune în func
țiune arma atomică și cu hidrogen 
și preîntîmpinată în mod sigur pri
mejdia declanșării unui război nu
clear în prima etapă a dezarmării“.In conformitate cu proiectul sovietic de tratat, lichidarea mijloacelor de transportare a armei nucleare trebuie să fie controlată de inspectorii unei organizații internaționale pentru dezarmare. „în ce 
privește verificarea lichidării sută 
la sută a mijloacelor de transporta
re a acestor arme, U.R.S.S. este gata 
să accepte controlul sută la sută al 
înfăptuirii acestei măsuri".In partea a doua a cuvîntării sale, V. A. Zorin a vorbit despre felul în care se soluționează problema mijloacelor de transportare a armei nucleare în „schița americană a prevederilor de bază ale tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală“.Mijloacele de transportare sînt o armă a unui război nuclear, care se deosebește în mod principial prin caracterul și prin consecințele sale destructive de toate celelalte tipuri de arme. Chiar S.U.A. au recunoscut aceasta. Totuși, în „schița“ lor, S.U.A. amestecă aceste mijloace cu armamentul clasic. „Se procedează 
în felul acesta, a spus V. A. Zorin, 
pentru a menține cît mai mult, dacă
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NU, bombelor nucleare
Conferința Internațională de la Tokio pentru Interzicerea 

bombelor nucleare, pentru crearea unei păci trainice,bombelor nucleare, pentru crearea unei 
fără armamenteTOKIO 1 (Agerpres). — La 1 august au început la Tokio lucrările celei de-a 8-a conferințe internaționale pentru interzicerea bombelor nucleare, pentru crearea unei păci trainice, fără armamente.La lucrările conferinței participă peste 70 de delegați din diferite țări, inclusiv din U.R.S.S., S.U.A., R. P. Chineză, Canada, precum și reprezentanți ai celor mai mari organizații internaționale — Consiliul Mondial al Păcii, Asociația internațională a juriștilor democrați, Biroul scriitorilor din țările Asiei și Africii, F.D.I.F., F.S.M., Federația mondială a oamenilor de știință etc.Timp de șase zile, la conferință șe vor discuta problemele arzătoa-

re ale luptei de pace pentru rii nucleare și se vor preconiza măsuri concrete pentru preîntîmpi- narea unui război nuclear.Luînd cuvîntul la 1 august, Kao
ru Yasui, președintele Consiliului național japonez pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogen, a declarat că, în zilele în care are loc această conferință, pregătirile pentru un război nuclear au căpătat proporții amenințătoare. Kaoru Ya
sui i-a îndemnat pe 
la conferință să-și consacre 
forțele pentru a preintîmpina 
război nuclear și a nu permite 
nici un caz repetarea ororilor de 
Hiroșima și Nagasaki.
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popoarelor iubitoare interzicerea înarmă-

nu chiar pentru totdeauna, acest tip 
extrem de primejdios de armă și a 
prevedea la măsurile de dezarmare 
în legătură cu aceste mijloace ace
lași procent de reducere pe care 
l-au propus pentru armamentele 
clasice“.Metoda de reducere a mijloacelor de transportare a armei nucleare la aceeași proporție ca și celelalte arme nu urmărește înlăturarea cît mai grabnică a primejdiei unui război nuclear, ci menținerea a- cestei primejdii pentru o perioadă nedeterminată. Ea urmărește, de a- semenea, obținerea de către S.U.A. și aliații lor a unor avantaje militare unilaterale.

Reprezentantul S.U.A., Stelle, a expus apoi propunerile americane în problema mijloacelor de transportare a armei nucleare.Esența propunerii americane constă în a reduce în prima etapă cu 30 la sută toate aceste tipuri de armament, ceea cé nu rezolvă cîtuși de puțin sarcina principală — pre- întîmpinarea primejdiei războiului nuclear.In ce privește observațiile lui Godber și Stelle în legătură cu e- sența planului sovietic, ei nu au putut decît să repete afirmațiile lor anterioare că înfăptuirea acestui plan ar tulbura echilibrul de forțe militare, creînd avantaje pentru U.R.S.S. Trebuie arătat însă că ambii au preferat să nu aprofundeze în amănunțime această problemă.

După cum transmite agenția MTI, 
la 31 iulie s-a deschis la Budapesta 
cea de-a doua expoziție internațio
nală „Interpress Foto", organizată 
de Organizația Internațională a 
Ziariștilor în colaborare cu Uniu
nea
R. P.
V-lea 
cepe
R. P. Ungare.

La expoziție sînt prezentate peste 
400 de -fotografii alb-negru și îri 
lori trimise din 34 de țări.

R. P. Romînă participă cu 
număr de fotografii înfățișînd 
pecte din viața nouă și activitatea 
creatoare a oamenilor muncii din 
țara noastră.

Națională a Ziariștilor din 
Ungară cu prilejul celui de-al 
Congres al O.I.Z., care va în- 
peste cîteva zile în capitala

P, G. din
nostru special•o»o

mai mult. Ple- scrie Max Rei- un avînt

Dansuri și cintece ale prieteniei 
pe insula Seurasaari.

(Telefoto : TASS)
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Germania trăiește și se întărește
Un articol al Iul Max ReimannDÜSSELDORFIntr-un articol apărut în

Volk", organul central al P.C. din Germania, Max Reimann, prim-secretar al C.C. al P.C. din Germania, subliniază că în cel de al șaselea an al interzicerii sale samavolnice de către guvernul de la Bonn, partidul

1 (Agerpres). —
„Freies
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Dezarmarea ar favoriza progresul 
social-economic 111 lume

Rezoluția Consiliului economicGENEVA 1 (Agerpres). — TASS, într-o ședință plenară a celei de-a 34-a sesiuni, Consiliul economic și social al O.N.U. a adoptat o rezoluție cu privire la urmările economice și sociale ale dezarmării, în care se arată că realizarea unui a- 
cord cu privire la dezarmare ar a- 
vea o mare importanță pentru acce
lerarea progresului social-economic 
în lumea întreagă și mai ales pen
tru sprijinirea dezvoltării 'jconomice 
a țărilor slab dezvoltate.Consiliul economic și social aprobă concluziile grupului consultativ că dezarmarea generală și totală ar fi o binefacere de neprețuit pentru întreaga omenire și recunoaște că

$1 social al 0. N. ILproblemele legate de dezarma-toate _ re pot fi soluționate pe calea măsurilor naționale și internaționale, că 
dezarmarea poate fi înfăptuită în 
toate țările fără a afecta economia 
lor națională.Pe baza concluziilor trase din analiza urmărilor dezarmării, Consiliul economic și social al O.N.U. subliniază în rezoluția sa „importanța încheierii cît niai grabnice a tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală sub un strict control internațional' și cheamă toate sta
tele „ca în politica promovată de 
ele să țină cont de concluziile ra
portului cu privire la urmările eco
nomice și sociale ale dezarmării".
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comunist s-a întărit nara a 20-a a C.C., mann, a fost urmată de considerabil al activității ideologice, politice și organizatorice a partidului. Primirea a numeroși tineri în rîndurile partidului a dus la întărirea partidului și la lărgirea bazei sale organizatorice.„Interzicerea P.C. din Germania a fost un act al războiului rece. Acum, cînd falimentul politicii de forță a lui Adenauer devine tot mai evident, noi ducem cu mai multă hotă- rîre lupta pentru restabilirea legalității partidului nostru“, subliniază 
Max Reimann. „Era Adenauer se 
apropie de sfîrșit, dar partidul nos
tru trăiește și se întărește. Princi
piile noastre privind asigurarea pă
cii, dezarmarea și destinderea în ve
derea transformării democratice a 
Germaniei occidentale, ca și securi
tatea economică și socială, pătrund 
tot mai mult în rîndurile clasei 
muncitoare și ale poporului".Primul secretar al C.C. al P.C. din Germania arată că sarcina principală este, astăzi apărarea sindicatelor vest-germane împotriva atacurilor masive ale monopoliștilor și guvernului de la Bonn.

Seurasaari, insula din partea de nord-vest a capitalei finlandeze găzduiește un muzeu in aer liber, constituit încă de la începutul veacului trecut ca anexa a muzeului național. Cîteva vechi, pitorești căsuțe de țară te întîm- pină dintre pini și mesteceni.In acest decor desprins parcă de-a dreptul din lumea „Kaleva- lei", cunoscuta epopee finlandeză, solii tineretului din 142 țări s-au întîlnit pentru a participa la unul dintre cele mai emoționante momente ale festivalului.Ore în șir, pe o estradă în aer liber, de jur-împrejurul căreia spectatorii stăteau pe stînci, pe cioturi de conifere sau rezemați de scoarța mestecenilor înfășu- rați în staniolul luminii albe a nopții nordice, s-au perindat cîn- tece și dansuri ale popoarelor lumii. Au smuls rînd pe rînd aplauze baletul karelian și cear- dașul maghiar, melodia populară finică și dansurile elevilor școlii de balet din Berlin.Cînd minunatul program de pe Seurasaari a luat sfîrșit, ne-am îndreptat cu toții păstrînd în noi, ca în niște cutii de rezonanță, acele ritmuri și acele cîntece, spre țărmul insulei. Lumini au pornit să alunece lin la suprafața apei către limba de piatră răsărită din mare. In vechi, tradiționale lotci finlandeze, înșiruite în monom, erau purtate făclii. Totul era ireal de frumos. Rugul s-a aprins și focul, cu egală intensitate, cu egală dăruire lumina fețele noastre. Iradia căldura focului prieten, pătrundea aproape fizicește înlăuntrul fiecăruia, sudînd miile de intensă și pură nice de tinerețe, de înțelegere.Tocmai de suflul acesta fierbinte, al prieteniei și înțelegerii dintre tineri, în stare să dezghețe sloiurile războiului rece, le este teamă celor ce își bazează pozițiile pe sloiuri... Pe portițele dosnice ale unor tipografii iese de cîteva zile o maculatură penibilă tipărită de o așa-zisă „Societate democratică a

inimi la ilacâra a tinereii dor- de cunoaștere.
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Slăbirea încordării și pacea — 
revendicări ale oamenilor munciiLONDRA 1 (Agerpres). — Oamenii muncii englezi cer cu hotă- rîre guvernului să ducă o politică de întărire a păcii și de slăbire a încordării internaționale. Acest lucru este dovedit de numeroasele rezoluții prezentate de diferite sindicate engleze pentru a fi discutate la congresul anual al T.U.C. (Congresul sindicatelor britanice), care va avea loc în luna septembrie.

In rezoluția sa sindicatul pompie
rilor cere ca Anglia să renunțe la arma nucleară și să lichideze toate bazele nucleare străine de pe teritoriul ei.

Sindicatul național al mecanicilor 
metalurgiști cere în rezoluția sa lichidarea bazelor de pe teritoriul Angliei destinate submarinelor atomice înzestrate cu rachete Polaris. 
Sindicatul unit al cazangiilor, cons
tructorilor de nave și montatorilor cere retragerea de pe teritoriul Angliei a trupelor Bundeswehrului vest-german.

Sindicatul muncitorilor din indus
tria tutunului se pronunță în rezoluție pentru rezolvarea pașnică a problemei germane și a problemei Berlinului și îndeamnă guvernul englez să accepte propunerea lui N. S. Hrușciov cu privire la ducerea

de tratative în scopul reglementării acestor probleme. Sindicatul cere, de asemenea, ca Anglia să recunoască R.D. Germană.Rezoluțiile prezentate reflectă neliniștea profundă care a cuprins pă-. turile largi ale poporului englez în legătură cu planurile de aderare a Angliei la Piața comună europeană. Alte rezoluții critică politica economică a guvernului.

VARȘOVIA. La 31 iulie, la Varșovia s-au încheiat lucrările conferinței internaționale a fizicienilor, consacrată problemelor gravitației, la care au participat 130 de oameni de știință din 22 de țări. Din partea R. P. Romîne a participat acad. Gh. Vrînceanu.
HAVANA. La Havana a fost semnat un acord între guvernul U.R.S.S. și guvernul Republicii Cuba cu privire la extinderea și întărirea legăturilor poștale, telefonice și telegrafice.
VARȘOVIA. La 1 august, la Varșovia a încetat din viață marele scriitor polonez Leon Kruczkowski, autorul romanelor „Kordian și țăranul“, „Pene de păun”, al piesei „Nemții” și al altor opere. Leon Kruczkowski s-a născut în anul 1900. El a avut legături strînse mișcarea revoluționară fost membru al C.C. al membru al Consiliului R.P. Polone.
BRUXELLES. Potrivit

poloneză,P.M.U.P. de Stat
cu 
a 

Și 
aldatelor oficiale, scrie ziarul „Drapeau Rouge”,

O«O

Anglia și condițiile „celor șase“
Rehiarea tratativelor de la Bruxelles

la 21 iulie în Belgia existau 35 668 de șomeri totali și un număr de 18 267 de șomeri parțiali.
HAVANA. La 31 iulie a avut loc o întîlnire între delegația opiniei publice sovietice, care a participat la festivitățile celei de-a noua aniversări a insurecției â'e la 26 iulie, și Fidel Castro, primul ministru al Republicii Cuba.
HAMBURG. La sfîrșitul săptă- mînii trecute la Hamburg a fost a- restat judecătorul Fritz Puls. S-a descoperit că el a participat în toamna anului 1942 la executarea unui grup de 40 de persoane civile într-o localitate sovietică ocupată vremelnic de trupele fasciste.
ATENA. In conformitate cu hotă- rîrea sesiunii de la Atena a Consiliului N.A.T.O., a fost creat așa-zisul consorțiu internațional, chipurile, în scopul ajutorării Greciei. Din acest consorțiu fac parte țările membre ale N.A.T.O. : S.U.A., Canada, precum și cele șase țări membre ale Pieței comune. Ajutorarea Greciei prin intermediul consorțiului, scrie ziarul „Estia“, va constitui pentru această țară un fel de robie economică.
HONGKONG. 42 de persoane au încetat din viață și peste 30 au suferit arsuri grave în timpul unui

incendiu care a izbucnit într-un cartier foarte populat din Hongkong. Din cauza incendiului, cel mai puternic din ultimii cinci ani, t.eva fără cî- sute de persoane au rămas adăpost.
Funeraliile 

lui Rudolf Strechaj

loj și tineretului', de care n-a auzit nimeni pînă acum la Helsinki, cuprinzînd atacuri calomnioase și instigări la adresa iestivalului. Ceea ce face să crească sarcinile gospodăriei comunale din Helsinki : rupte sau mototolite de majoritatea celor cărora „li se adresează“, foile pot fi văzute prin coșurile de gunoi sau chiar pe trotuare — altminteri remarcabil de curate. Nici bandele de huligani care au ieșit zilele trecute în etradă și e-au dedat la cîteva „acte bărbătești" printre care... răsturnarea gheretei unui văxuitor de ghete nu împărtășesc o soartă mai bună. Disprețul marii majorități a tineretului finlandez, a poporului iubitor de pace care și-a deschis larg porțile caisei și ale inimii nobilelor idei ale festivalului, izolează și acoperă de ridicol asemenea acțiuni, cărora intervenția autorităților le pune de altfel repede capăt.Opinia publică începe să știe din ce iei de bani sînt plătite fițuicile, din ai cui arginți e „cinstită“ cu băuturi tari, pentru a mai căpăta o leacă de curaj, banda care iese în stradă : din cele 80 milioane mărci iinlandeze pe care N.A.T.O. le-a destinat, după cum scrie presa locală, acțiunilor anti-festival. într-o declarație publicată în presă, delegația tineretului R.D.G. la festival, desvă- luie manevrele unui oarecare Heinz Lipmann. Spion al poliției vest-germane, fascist notoriu, care i-a dirijat pe huligani și la festivalul de la Viena, Lipmann și-a făcut apariția în Helsinki.Reacția hotărîtă a opiniei publice finlandeze față de actele huliganice, provocatoare, a determinat pînă și ziare potrivnice festivalului cum ar fi „Usi Suomi", organul Partidului Conservator, să ceară ca „orice dezordine... să fie lichidată".Căci la Helsinki ideile festivalului. ideile păcii și prieteniei intre popoare își croiesc făgaș tot mai adînc.
studenji- V. VÎNTU
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S. U À. pregătesc 
noi experiențe nucleare 

în CosmosWASHINGTON 1 (Agerpres).TASS :în pofida repetatelor eșecuri

BRUXELLES 1 (Agerpres). — Miercuri au fost reluate la Bruxelles tratativele dintre Anglia și Piața comună în problema asigurării unor „debușee comparabile” Commonwealthului, în tea aderării Angliei la nă. După cum se știe, tive au eșuat săptămîna trecută din cauza refuzului Pieței comune de a da asemenea asigurări.Agenția Reuter arată că „oficiali
tățile Pieței comune apreciază că 
sfera tratativelor este destul de în
gustă și că „cei șase" se află la li
mita concesiilor“. Corespondentul a- genției France Presse subliniază de asemenea că „pronosticurile în ceea ce privește rezultatele tratativelor sînt rezervate“ și că refuzul de săptămîna trecută a guvernului brita-

a accepta condițiile „celor

pentru țările eventualita- Piața cornu- aceste trata-

nie de a accepta condițiile „celor șase“ se datorează nu atît convingerilor acestuia, cît situației interne dificile căreia trebuie să-i facă față: 
„Slăbirea guvernului Macmillan, 
opoziția crescîndă împotriva aderă
rii Angliei la Piața comună, subliniază corespondentul, forțează dele
gația britanică să adopte în public 
poziții pe care de fapt nu le apără“.

★LONDRA 1 (Agerpres). — La 30 iulie un grup de 40 de deputati conservatori au discutat problema participării Angliei la Piața comună în lumina ultimelor concesii făcute de delegația engleză la tratativele de la Bruxelles și a supus Camerei Comunelor o rezoluție în care este aspru criticată politica guvernului în acest domeniu.In pofida repetatelor eșecuri în încercările lor de a detona un dispozitiv nuclear la mare altitudine, Statele Unite se pregătesc pentru noi experiențe nucleare în Cosmos. Comisia pentru energia atomică și Ministerul de Război al S.U.A. au anunțat că vor fi necesare cîteva săptămîni pentru repararea rampei de lansare; care a suferit avarii serioase în urma eșecului din 25 iulie în tentativa de a lansa o rachetă în Cosmos cu un dispozitiv nuclear, și pentru pregătirea „efectuării celorlalte explozii nucleare în straturile superioare ale atmosferei”.

Ani de scumpete continuăm
LONDRA t (Agerpres).

— 1n ultimii șase ani indi
cele prețurilor cu amănun
tul a crescut în Anglia cu 
17,5 la sută — această 

noutate ,~l—
au aflat-o 
Ministerul Finanțelor, care 
a publicat buletinul statis- chirie, 
tic „Bulletin for Indus- aproape 40 la sulă, au dat

„îmbucurătoare1 
englezii de la

frles". Din datele cuprinse 
în buletin reiese că în in
tervalul 1956—1962 costul 
viefii a crescut neîncetat 
in fără ; numai în anul tre
cut el a crescut cu 4,5 la 
sută. In acest răstimp chel
tuielile pentru transport și 

care au sporit cu

lovitura cea mai puternică 
bugetului familiei engleze 
obișnuite.

în cei șase ani care au 
trecut, produsele alimen
tare s-au scumpit cu 
10,5 la sută, creșterile de 
prefuri cele mai accentua
te înregistrîndu-se la lapte, 
fructe, legume, carne etc.

BRATISLAVA 1 (Agerpres). — După cum transmite agenția Ce- teka, marți au avut loc funeraliile lui Rudolf Strechaj, membru supleant al Biroului Politic al C. C. al P.C. din Cehoslovacia, vicepreședinte al guvernului R. S. Cehoslovace și președintele Prezidiului Consiliului Național Slovac.Din ultima gardă de onoare au făcut parte membri și membri su- pleanți ai Biroului Politic, precum și secretari ai C. C. al P. C. din Cehoslovacia.In numele partidului, guvernului și al întregului popor cehoslovac a rostit o cuvîntare Karol Bacilek, membru în Biroul Politic al C.C. al P.C.C., prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia.

î n t TI n i r iLa Helsinki continuă
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Lege fascista în acțiune
LONDRA 1 (Agerpres). —Ignorînd protestele energice ale populației africane și ale tuturor oamenilor progresiști din Republica Sud-Africană, guvernul rasist Ver- woerd a trecut la aplicarea legii fasciste privitoare la așa-numiia „activitate diversionistă", strecurată recent prin parlament.După cum relatează corespondentul din Pretoria al agenției Reuter, la 30 iulie ziarul guvernamental „Gazette" a publicat o listă de 102 persoane, printre care Albert Luthul!, laureat al premiului Nobel pentru pace, cunoscut luptător împotriva rasismului, cărora le este interzis să participe la adunări.Aceeași interdicție se extinde șl asupra secretarului general al partidului Congresul național african,

interzis de rasiști, precum și asupra altor numeroși militant! de seamă din Republica Sud-Africană.Conform prevederilor legii, „în Republica Sud-Africană se interzice cu strictețe difuzarea tuturor articolelor care ar conține declarații ale oricărei persoane incluse pe lista „neagră" sus-menționată.

a I eîntîlnirile internaționale ale tineretului, în cadrul cărora se dezbat numeroase
• Întîlnirea conducătorilor orga

nizațiilor de tineret. Probleme princi
pale : „coexistența țărilor cu sisteme 
sociale diferite", „dezarmarea și in
teresele tineretului", „independența 
națională și apărarea păcii". Un refe
rat a prezentat și tovarășul Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
conducătorul delegației noastre.

• La Seminarul International Stu
dențesc care discută probleme de 
învățămînt, participă 180 organizații 
din peste 70 de țări. Al. Ignat, secre. 
tar al Consiliului U.A.S.R., a susținut 
referatul „Principiile democratizării 
învățămîntului și adaptarea sa la 
cerințele noastre".

• In cadrul seminarului de cine
matografie, scriitorul Mihnea Gheor-

--------oto

probleme :
ghiu a vorbit despre necesitatea de 
a se prezenta în filme un tineret 
nou, sănătos, educat în spiritul în
țelegerii între popoare.

• In parcul Kaisaniemi a avut loc 
o grandioasă manifestație de solida
ritate cu tineretul din colonii.

• Delegația romînă a primit vizi
tele delegațiilor din Argentina, Chile, 
Ecuador, R. P. Ungară etc.

o Pe motonava „Gruzia", tinerii 
sovietici au avut ca oaspeți pe tine
rii din S.U.A., iar la sediul delega
ției americane au fost primiți solii 
sovietici, în aclamații „Pace și prie
tenie".• Seara a avut loc o impresionan
tă întîlnire între tinerii din Cuba și 
din S.U.A.

Grevă generală în Argentina
• Mișcarea amenință să paralizeze Industria șl transporturile • MII de 
polițiști, avioane șl elicoptere împotriva greviștilor • Aceștia cer majo

rarea salariilor și satisfacerea altor revendicări
BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 

„La miezul nopții, Buenos Aires părea 
un oraș mort'’, relatează agenția Asso
ciated Press, referindu-se la 
orașului la .începutul grevei

aspectul 
generale

Situația din AlgeriaALGER 1 (Agerpres). — Potrivit unor știri sosite din Alger, în dimineața zilei de 1 august la reședința lui Krim Bellkassém, vicepreședinte al G.P.R.A., au reînceput tratativele între Mohammed Khider, reprezentantul și cel mai apropiat colaborator al lui Ben Bella, pe de o parte, și Krim Bellkassem și Mohammed Boudiaf, pe de altă parte.
In Panama s-a întețit lupta maselor împotriva dominației americane 

și a politicii guvernului. De aceea autoritățile au luat măsuri de a per
cheziționa șl reține pe „suspecți" în special în cartierele muncitorești 
din capitala țârii, așa cum se vede în fotografia de mai sus.

de 48 de ore, declarată de Confede
rația Generală a Muncii din Argentina.

„Greva generală, care amenință să 
paralizeze întreaga Industrie a Argen
tinei, cea mal mare parte a transpor
turilor țl o mare parte din viața ur
bană, menționează agenția Reuter, 
urmărește să obțină o majorare gene
rală a salariilor șl satisfacerea altor 
revendicări". Ea a început în noaptea 
de 31 iulie spre 1 august. Potrivit a- 
genției Associated Press, ziariștii ar
gentinieni s-au alăturat grevei. încă de 
marți toate ziarele au anunțat că nu 
vor apare miercuri ți joi.

Încercînd să intimideze cele trei mi
lioane de muncitori argentinieni, care 
s-au declarat în favoarea grevei, gu
vernul a anunțat, după cum relatează 
agenția Associated Press, că peste 
8 000 de polițiști, împărțiți In patrule 
de cîfe 200 de persoane, coordonate 
prin radio, prin Intermediul a 10 avi
oane și 6 elicoptere, au fost concen
trați pentru

Totodată, 
zat, Alvaro 
nomiei al 
guvernul a 
antisabotaj din 1950 potrivit căreia gre
viștii participanțl la pichete vor putea 
fi întemnițați pe 25 de ani.

a „menține ordinea“, 
într-un discurs radiodifu- 
Alsogaray, ministrul eco- 
Argentinei, a declarat 
repus in vigoare o lege
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