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m întîmpmarea

utilaj 
temei- 
și pa- 
tehno-

La drept vorbind, denumirea de 
tehnolog ăi putea fi de ajuns pen
tru a explica, ea singură, locul și 
importanța acestuia în cadrul marii 
industrii, în progresul tehnic.

Tehnologul este un adevărat eco
nomist în acțiune, capabil să apre
cieze și să aleagă din multele so
luții de fabricație pe cele mai efi
ciente și, adeseori, să conceapă, să 
descopere noi metode. Locul și me
nirea tehnologului în procesul pro
ducției moderne cer acestuia să fie 
un militant pasionat pentru progre
sul tehnic, un om cu larg orizont în 
tehnica vremii, totdeauna în stare 
să privească dincolo de realizările 
actuale ale întreprinderii.

Inginerii Constantin Gherca și Ga
maliel Mihieț, tehnologi pentru sec
țiile calde de la Uzina de 
greu din Brăila, oameni cu 
nice cunoștințe profesionale 
sionați cercetători pe terenul 
logiei înaintate, au adus, cu spiiji- 
nul activ al muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor din producție, în- 

. semnate îmbunătățiri fabricației, cu 
deosebire în sectorul forjă. Colecti
vul acestui sector, conducerea în
treprinderii au orientat producția 
spre metode de forjare mai produc
tive și calitativ superioare, fapt 
care a făcut să crească simțitor 
productivitatea muncii și calitatea 
produselor. Aici au avut o mare în
semnătate propunerile muncitorilor, 
sugestiile lor, participarea nemijlo
cită a acestora la aplicarea meto
delor tehnologice noi stabilite de 
aparatul tehnic, de tehnologi.

Tehnologii despre care vorbim 
și-au înțeles, cum se vede, îndato
ririle. Documentele Congresului al 
IlI-lea al partidului subliniază, în
tre altele, că în cadrul măsurilor de 
îmbunătățire a calității produselor 
este necesar să se dea o mai 
mare atenție perfecționării per
manente a proceselor tehnologice si 
însușirii celor mai moderne proce
dee de fabricație. Prin natura mun
cii lor, tehnologii își aduc vizibil 
contribuția la ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a nivelului tehnic al pro
ducției.

După cum se știe tehnologul este 
acela care — alături de proiectant 
— se ocupă de adaptarea și intro
ducerea realizărilor științei și tehni
cii în practica producției. Cu ajuto
rul muncitorilor, ei le experimentea
ză, le îmbunătățesc, le adaptează. în 
majoritatea cazurilor inginer, teh
nologul își desfășoară activitatea 
pe baza planului tehnic al între
prinderii, bizuindu-se pe colectivele 
largi de muncitori și tehnicieni.

Organizațiile de partid dau 
mai multă atenție celor care se 
cupă cu pregătirea fabricației, 
esență tehnologilor. O bună pregă
tire a fabricației 
derii nu numai 
mală, dar și 
ță economică, 
considerente au 
nizația de partid 
dependența" din 
că editarea unui 
popularizeze în 
mai noi metode 
tehnologice din metalurgie Tot la 
asigurarea unei mai mari eficiențe 
economice a producției s-au gîndit, 
de bună seamă, și membrii de par
tid de la uzina combinelor din Ca
pitală — „Semănătoarea" — atunci 
cînd au luat inițiativa ca fiecare

tot
o- 
în

asigură întreprin- 
o ritmicitate nor- 
o mare eficien- 
Tocmai aceste 
determinat orga- 
de la Uzinele „In- 
Sibiu să hotăras- 
buletin care să 
întreprindere bele 

constructive și

Uzinele „Semănătoarea" din Capitală. Inginerul Petre Șerbănescu, 
șeful serviciului tehnologic, explică strungarilor Valeriu Varlanovici, 
Constantin Dinu și maistrului Ilie Grigore noua tehnologie de exe
cuție a unei matrițe complexe de ștanțat. (Foto : M. Cioc)
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Cu productivi-
I în două schimburi îngrășăminte chimice peste plantäte sporită

tehnolog să se ocupe permanent de 
un colectiv (echipă sau brigadă), 
ajutîndu-1 în aplicarea noilor meto
de tehnologice și în rezolvarea pro
blemelor curente ale producției.

Dar să ne oprim asupra unei 
chestiuni care este — sau trebuie 
să fie, neîndoielnic — în centrul a- 
tenției tehnologilor. Este vorba de 
operativitate, de sensibilitatea 
receptivitatea tehnologului la 
ce este nou și înaintat ;

sau 
tot 

este 
vorba de cît timp trece de la apli
carea unei tehnologii noi într-o în
treprindere și pînă la însușirea ei 
de către toți muncitorii ; de promp
titudinea de care dau dovadă con
ducerile unor uzine în preluarea 
unor metode tehnologice, care au 
dat rezultate bune în alte întreprin
deri. în această privință, într-o se
rie de întreprinderi se simte însă o 
oarecare încetineală.

Uzina „Metalurgica" din Ba
cău a început să aplice turnarea 
în cochile cu aproape doi ani în 
urmă. Iar acum, colectivul turnăto
riei a ajuns să aplice această me
todă eficientă la numai 5 la sută 
din totalul pieselor turnate. Sînt uzi
ne care au început să aplice de 4 
sau 5 ani procedeul sudurii automa
te. Și cu toate acestea tehnologii u- 
zinei de utilaj greu din Brăila, de 
exemplu, au luat lucrurile mai 
în serios abia anul acesta, extin- 
zînd sudura automată. La fel 
și în alte locuri, în ceea ce pri
vește forjarea în matrițe — uscarea 
miezurilor cu raze infraroșii în tur
nătorii, formarea mecanică pe plăci 
model metalice, metodele noi de 
tratamente termice etc.

Din 20 de tehnologi și muncitori 
care lucrează în trei întreprinderi 
diferite, 16 au fost de părere, cu pri
lejul unui sondaj, că, pe lîngă înalta 
competență și un dezvoltat simț de 

o principală trăsă- 
sarcină a tehnolo- 

să fie ope
rativitatea în introducerea noii 
tehnologii în concordanță cu condi
țiile, cerințele tehnice și sarcinile 
uzinei respective, cît și în extinderea 
acelor procedee tehnologice care 
și-au dovedit de-acum utilitatea și 
eficiența economică 
pectivă sau în alte 

într-adevăr, așa 
Fapt este că trebuie 
asemenea tendințe și practici cînd 
extinderea unei tehnologii în cadrul 
aceleiași 
la un an 
prindere 
procedeu 
este preluat abia peste cîțiva ani, 
— deși amîndouă întreprinderile au 
condiții și profile similare și apar
țin aceluiași organ tutelar. Nimic de 
zis, aplicarea tehnologiei moderne 
cere studiu, cere migală în crearea 
condițiilor, în stabilirea soluției, dar 
asta nu trebuie nicidecum să se în
tindă la nesfîrșit.

Secretarul organizației de partid 
de la uzina „Metalurgica" din Ba
cău, tovarășul Alexandru Popeanu, 
spunea cu oarecare mulțumire : 
„Stăm binișor cu tehnologia înain
tată. Am-introdus insuflaretr cu oxi
gen la pregătirea șarjei de fontă.; 
extindem turnarea în forme întărite 
cu bioxid de carbon...". Dar 
despre tehnologi, despre oamenii a- 

ȘTEFAN ZIDĂRIȚĂ

răspundere, 
tură sau 
gului uzinei trebuie

în uzina res- 
întreprinderi. 
stau lucrurile.
să se combată

fabrici este tărăgănată de 
la altul, cînd într-o între- 
se aplică acum un nou 
tehnologic, iar în alta el

(Continuare în pag. III-a)

PETROȘENI (re- 
dacjia ziarului 
„Steagul roșu"). 
— Minerii din 

exploatările aparținînd Combinatu
lui carbonifer Valea Jiului au reali
zat în acest an, pe baza sporirii 
productivității muncii și reducerii 
cheltuielilor de producție, economii 
peste plan de 8 800 000 lei. Cele mai 
însemnate economii au obținut co
lectivele minelor Pefrila și Uricani, 
cele de la preparația de cărbune 
Pefrila și uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșeni.

GHELAR (co- 
resp. „Scinteii"). 
— Exploatarea 
minieră din Ghe- 

lar a fost înzestrată anul acesta cu 
utilaje noi: mașini de perforat cu 
cărucior pentru lucrările de deschi
deri, mașini . de încărcat, perfora
toare etc.

Ca urmare a creșterii gradului de 
mecanizare a muncii și a folosirii de 
metode 
nerii de 
vifate a 
de fier 
parte a

avansate de exploatare, mi- > 
aici au realizat o product:- > 
muncii de 15 tone minereu î 
pe post în cea mai mare j 
abatajelor. >
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refulai și studenților de la Helsinki, în
treprinde în prezent un turneu în 
Uniunea Sovietică.

Delegația tineretului din R. P. Romînă 
s-a înapoiat de la Helsinki

în tară 
Romînă 
Vlll-lea 
și stu-

Marți la amiază s-a înapoiat 
delegația tineretului din R. P. 
care a luat parte la cel de-al 
Festival mondial al tineretului 
denților de la Helsinki. Pe aeroportul 
Băneasa, în înfîmpinarea delegației au 
venit secretari ai C.C. al U.T.M., acti
viști ai C.C. al U.T.M. și ai Comitetului 
orășenesc București al U.T.M. Numeroși 
tineri și tinere din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei, studenți și elevi, 
prezenți pe aeroport, au făcut solilor 
tineretului nostru la Festival o primire' 
călduroasă și entuziastă.

★

Ansamblul artistic al Uniunii Tinere
tului Muncitor, care a participat la cel 
de-al Vlll-lea Festival mondial al fine-

La gospodăria colectivă din Jojib, regiunea Maramureș. Mecanizatorii execută arăturile de vară.
(Foto : Agerpres)

în ultimele zile în S.M.T.-urile din re
giunea Oltenia au început să-lucre
ze în două schimburi la executarea 
arăturilor încă 100 de tractoare. In 
prezent numărul de tractoare care 
lucrează în două schimburi se ri
dică la peste 400. Au fost arate a- 
proape 156 000 ha, ceea ce repre
zintă mai mult de jumătate din su
prafața planificată. în raionul Se- 
garcea, de exemplu, s-au făcut ară
turi pe 05 la sută din suprafața pre
văzută. Mai mult de 75 la sută din 
numărul gospodăriilor colective 
și terminat această lucrare.

(Agerpres) 
în fotografie : La sosire, pe aero-, 

portul Băneasa.
-----  ------ O®O------

Din scrisorile sosite ia redacție

scăpat

SIGISMUND BLAU ] 
coresp. voluntar

La Combinatul chimic din Făgăraș s-au adus anul 
acesta noi perfecționări procesului tehnologic de pro
ducere a îngrășămintelor chimice. Totodată chimiștii 
de aici au desfășurat întrecerea pentru folosirea cît 
mai deplină a capacității instalațiilor. S-au produs 
peste planul stabilit pe primele 7 luni, ale anului a- 
cesta 5 000 de tone de îngrășăminte chimice. în a- 
ceeași perioadă, muncitorii din cadrul complexului 
de îngrășăminte au realizat economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de peste două milioane lei. 

(Aperpres)

O nouă promoție Je

PLOIEȘTI (coresp. „Scinteii"). — In 
ultimele zile, la circumscripțiile medicale 
din satele și centrele muncitorești din 
regiunea Ploiești și-au început activita
tea 308 absolvente ale școlilor sanitare 
din Ploiești și Buzău.

--------O® O-------- - ---------

DE PESTE HOTARE
LA NEW YORK a avut loc ieii o 

mare demonstrație pentru pace cu 
prilejul comemorării bombardamen
tului atomic de la Hiroșima. (Amă
nunte în pag. IV-a).

GUVERNUL OLANDEI a hotărît să 
înceapă tratative oficiale cu Indo
nezia în problema Irianului de Vest.

PARTICIPANȚII LA FESTIVALUL 
MONDIAL AL TINERETULUI ȘI STU
DENȚILOR de la Helsinki au adop
tat un apșl adresat tineretului lumii. 
(Textul apelului în pag. IV-a).

PE STADIONUL DIN KINGSTON 
zeci de mii de persoane au asistat 
în noaptea de duminică spre luni 
la ceremonia proclamării indepen
denței fostei colonii engleze Jamaica.

ÎN FILIPINE a izbucnit un scandal 
politic în urma descoperirii unei 
vaste rețele de corupție menită să 
ascundă afacerile ilicite ale unor in
dustriași americani pe seama statu
lui filipinez.CUM PREGĂTIM DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR

Peste cîteva săptămîni va începe 
noul an școlar. în cele 80 de școli 
de 8 ani și medii ale raionului nos
tru se fac de pe acum pregătiri in-, 
tense.

Ținîndu-se seama de creșterea 
continuă a numărului elevilor, în 
raionul nostru se dezvoltă an de an 
rețeaua școlară. De curînd s-a ter- din complexul de măsuri stabilit 
minat construirea ' - —- -
8 ’ ani cu 
Cernavodă ; în 
menii' Mici, Cheia 
ne s-au construit 
Sfatul popular a 
școlilor mobilier nou în valoare de 
200 000 lei, urmînd ca pînă la înce
perea anului școlar să se mai procure 
bănci, dulapuri etc. Laboratoarele 
au fost și ele înzestrate cu apara
tură nouă. La școala medie din Med
gidia's-a creat, un laborator model, 
cu materiale didactice necesare pen
tru experiențe de - fizică, chimie, 
științele naturii etc. începînd din 
totimnă, toate școlile din raion vor 
dispune de aparate de proiecție.

în toate satele se fac lucrări gos- 
. podărești de sezon pentru ca în pri
ma zi a anului școlar elevii să gă
sească clasele în perfectă curățenie, 

■ băncile reparate etc. Merită subli
niat că o bună parte din lucrările 
gospodărești se realizează prin mun
ca patriotică pe care o desfășoară 
părinții elevilor.

Una din preocupările noastre cen
trale în pregătirea deschiderii nou
lui an școlar este asigurarea planu
lui de școlarizare. Pentru a cuprin
de în școli pe toți copiii de vîrstă 
școlară, încă din luna ianuarie a a- 
cestui an s-a făcut recenzarea tutu
ror copiilor care urmează să fie în
scriși în clasa întîi. De curînd în
vățătorii au stat de vorbă cu pă
rinții fiecărui copil, le-au comuni
cat data înscrierii și a începerii 
cursurilor etc. în unele comune s-au 
organizat consfătuiri și cu părinții 
elevilor din clasele mai mari. Cu a- 
cest prilej s-a subliniat necesitatea 
ca fiecare tînăr să beneficieze de 
condițiile create de partid și guvern 
prin generalizarea învățământului de

unei școli de
8 săli de clasă la 

școlile din Sei- 
și* 1 ’din alte comu- 
săli de clasă noi. 
pus la dispoziția

'( De curînd, la Oradea au fost]' 
i deschise la parterul noilor j 
I blofcițri mai multe magazine, în- J 
( zestrate cu' mobilier și utilaj mo-J 
I dern. Proiectanții au scăpat j 
[• însă din vedere unele amă- J 
( nîințe. Majoritatea unităților sînt-! 
f amplasate cu fața spre răsă- ] 
J- rit, dar deasupra vitrinelor nu s-a J. 
( prevăzut un loc pentru insta- ] 
] Iar ea unor apărătoare de soare,] 
j- care să protejeze articolele expu- J 
f se. Pe lîngă fiecare magazin . au ] 
(/ost create magazii și alte încă-] 
j- peri anexe, dar pentru ele, în ma- J 
f joritatea cazurilor, nu au fost ] 
I prevăzute instalații de apă, de ) 
ț, aerisire ș.a. Instalația de aerisi- ] 
f re lipsește și din magazinul de j 
. ------.- ------UV J
[• rul blocului turn cu 8 etaje. Ma-I 
f gazinul de tricotaje-galanterie j 
( este frumos amenajat. Nu știu )
I însă de ce ușa de la intrare a ■] 
[ fost.ascunsă tocmai după colț. Nu j 
f era mai bine să fi fost așezată în] 
ț față, îneît cumpărătorii s-o poată] 

găsi dintr-odată, fără a ocoli în-3 
treaga clădire ?

Aceste deficiențe puteau fi în-] 
lăturate, iar altele vor putea fi J 
evitate pe viitor dacă proiectanții j 
se vor consulta îndeaproape și cu J 

j lucrătorii din comerț și vor ține ] 
( seama de propunerile și sugestiile | 
lor ; ei sînt doar aceia care Iu- ] 
crează în primul rînd în spațiile ) 
comerciale și sînt în măsură să] 
cunoască cerințele.

AJUTOR 
FAMILIAL 
DE STAT

Peste 8 200 marné 
sau familii din ora
șele și satele regiu
nii București au be
neficiat anul acesta 
de ajutoare familiale 
de stat însumînd 
1 783 994 lei. S-au 
mai acordat ajutoa
re în valoare de cite 
1 000 lei pentru 19 
mame care au 
cut zece sau 
multi copii.

năs- 
mai

cadre medii sanitare
Față de anul trecut numărul cadrelor 

medii sanitare in specialitățile pediatrie, 
obstetrică, ginecologie, laborator și far
macie repartizate în regiunea Ploiești a 
crescut de două ori. In regiune lucrează 
în prezent 4 087 cadre cu pregătire me
die sanitară 
numai 462 
dii în anul

și 1 307 medici — fajă de 
medici și 2 400 cadre me- 
1944.

TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Vă mulțumim, dragi tovarăși, pentru felicitările și urările prietenești 
trimise cu ocazia sărbătorii naționale — ziua renașterii Poloniei. Sîntem 
bucuroși să constatăm că popoarele noastre, legate prin unitatea ideilor 
și năzuințelor marii familii a țărilor socialismului și păcii, luptă îm
preună pentru dezarmarea generală și totală, pentru întărirea politicii 
de coexistență pașnică a tuturor popoarelor.

Primiți, dragi tovarăși, urări sincere de noi succese pentru poporul 
romîn în întărirea și dezvoltarea patriei sale socialiste.

WLADYSLAW ALEKSANDER
GOMULKA ZAWADZKI

prim-secretar al Corni- președintele Consiliului 
tetului Central de Stat al Republicii 

al Partidului Muncito- Populare Polone 
resc Unit Polonez

7 ani și trecerea la învățămîntul de
8 ani, prin gratuitatea învățămîntu- 
lui de cultură generală și prin a- 
cordarea de manuale gratuite pen- 
tru elevii din clasele I—VII.

O problemă care ne preocupă în 
mod deosebit pe tărîm școlar este 
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin 

prin. Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire la 
dezvoltarea și. îmbunătățirea în- 
vățămîntului agricol. în' școlile din 
raionul ’nostru aù absolvit recent 
clasa a Vil-a 500 de elevi. Pe cei 
mai merituoși am. căutat să-i îndru
măm spre școlile profesionale și teh
nice agricole. în acest scop, în co
munele M. Kogălniceanu,. Peștera, 
Poarta Albă și în alte părți au fost 
organizate întîlniri între tinerii care 
au terminat de curînd ciclul de 7 
clase și absolvenții școlilor profe
sionale. Aceștia din urmă au poves
tit tinerilor despre frumusețea mun
cii în agricultură. S-au trimis la 
școli, la gospodării’ de stat, S.M.T.- 
uri și la gospodăriile colective 
prospecte și afișe cuprinzînd șco
lile agricole care funcționează în 
raion, profilul acestora etc. Ca ur
mare, un mare număr de tineri au 
hotărît să se înscrie la școlile pro
fesionale și tehnice agricole.

Și în raionul nostru s-a acordat 
o atenție deosebită pregătirii cadre
lor didactice care vor preda noul 
obiect de învățămînt — „Agricultu
ra". Cu sprijinul comitetului raio
nal de partid au fost aleși din vre
me învățătorii și profesorii respec
tivi. Aceștia urmează în prezent un 
curs cu durata de o lună, în cadrul 
căruia audiază lecții ținute de spe
cialiști din agricultură, fac. lucrări 
în laborator, participă la lucrări 
practice. Ei își îmbogățesc cunoștin
țele despre sol și agrotehnică, în
grășăminte și folosirea lor rațională, 
cultura cerealelor, horticultura, pro
tecția plantelor, creșterea animale
lor, despre mașinile agricole și or
ganizarea producției agricole.

Majoritatea laboratoarelor școlilor 
de 8 ani din comune au fost înzes- 

Locurile de re- 
creiere din j.urul 
orașelor, ștrandu- . 
rile, terenurile de 
sport sînt în a- 
ceste zile de ar
șiță ținta a. sute 
de mii de cetă
țeni. Secțiile de 

gospodărie comunală ale sfaturilor 
populare din întreaga țară au luat 
din timp măsuri pentru ca mijloa
cele de transport puse vara la dis
poziția publicului să satisfacă ce
rințele sezonului. în București, ca 
și în alte orașe, aproape pe fiecare 
traseu care duce spre ștranduri, pă
duri sau stadioane, numărul auto
buzelor, troleibuzelor și tramvaielor 
a fost sporit. Cu toate acestea, 
duminica dimineața autobuzele și 
troleibuzele care transportă cetă
țenii spre pădurile și lacurile din 
jurul Capitalei sînt adesea foarte 
aglomerate. I.T.B. susține^ că pentru 
zilele de duminică s-au făcut supli
mentări speciale, potrivit unui plan, 
Fapt este însă că planul amintit nu 
înlătură aglomerația.

Dacă secțiile de gospodărie co
munală au asigurat o capacitate 
sporită de transport, în schimb ele 
nu controlează îndeajuns cum este 
ea folosită. Uneori conducători de 
tramvaie sau de autobuze nu res
pectă întocmai timpul de plecare și 
de sosire în stații, mașinile de pé 
un traseu sau altul se îngrămădesc 
la un capăt de linie. Și în timp ce 
unii șoferi neconștiincioși fac con- 
versație, pe traseu cetățenii aș-, 
teaptă. La Constanța, ' la gara nouă, 
unul dintre punctele centrale de 
unde cetățenii pleacă în diferite lo
calități ale litoralului, nu există un 
dispecer care să organizeze bunul 
mers al mașinilor. Unele sînt luate, 
cu asalt, iar altele pleacă aproape 
goale. în ce privește transportul în
tre localitățile de pe litoral, se poa
te spune că se călătorește ’ 
bine decît în anii trecuți. 
mineața autobuzele trec 
după altul. De ce însă tocmai în 
orele de vîrf, spre p'rînz, cînd ce
rințele sînt mai mari, autobuzele 
încep să treacă din ce în ce mai rar, 
de parcă ar fi toropite de căldura 
amiezii ? O mai bună organizare a 
transportului în comun se impune 
și pe rutele Oradea—Băile Victoria, 
între orașul Brașov și suburbii, la 
Iași etc.

Pentru evitarea aglomerației în 
orele de vîrf e necesar ca secțiile 
de gospodărie comunală ale sfatu
rilor populare, întreprinderile de 
gospodărie orășenească să folosească 1 
toate rezervele interne existente —- 
scurtarea termenelor de reparație, 
scoaterea pe traseu a vehiculelor a- 
flate în rezervă etc. — și, în ge
neral, să ia toate măsurile care se 
impun pentru ca transportul în co
mun să răspundă cît mai bine ce-: 
rințelor.

-----..... -------------—
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trate cu diafilme, diapozitive, mi- 
croscoape și alte materiale didac
tice, care voi’ ajuta la însușirea mai 
temeinică a lecțiilor predate la 
„Agricultură“.

Ne propunem de asemenea ca 
înaintea începerii noului an școlar 
să organizăm o consfătuire cu țoți 
profesorii și. învățătorii care vor 
preda „Agricultura“, pentru a fi a- 
jutați în întocmirea și planificarea 
lecțiilor pe care le vor ține. '

Și anul acesta au fost luate din 
vreme măsuri pentru difuzarea la 
timp a manualelor școlare. Pentru 
ca distribuirea- lor să se facă în buhe 
condiții, în raion s-a format o comi
sie care se ocupă de bunul mers al 
difuzării. La librăriile din Medgi
dia și Cernavodă și la cooperative
le sătești a început vînzarea căr
ților școlare pentru clasele VIIf-XI: 
în prima zi a anului școlar se vor 
distribui gratuit elevilor din clase
le I—VII manuale în valoare de a- 
proape 500 000 lei.

în pregătirea noului an de învă- 
țămînt, în raion se constată și unele 
deficiențe. Mai sînt construcții de 
săii de clasă care, deși de mult în
cepute, nu sînt încă terminate. La'7 
din 12 asemenea construcții care ur- . 
mează să fie gata pînă în septem
brie, lucrările sînt rămase în urmă. 
Am constatat că aceste rămîneri în 
urmă sînt determinate de faptul că . 
sfaturile, populare comunale respec-. 
tive nu s-au îngrijit la timp de a- 

’ pro vizionarea șantierelor cu mate
riale. Vom veghea să se ia măsurile 
cuvenite pentru ca ritmul pè- șan
tierele constrdcțiilor școlare, să fie ■ 
intensificat.

în zilele ce urmează, secția de în
vățămînt a sfatului popular raio
nal va efectua un control în toate 
școlile din raion pentru a examina 
stadiul lucrărilor de pregătire și va 
lua măsurile care se impun pentru 
ca noul an școlar să se deschidă în 
bune condiții.

ION NIȚU 
vicepreședinte al Sfatului popular 

raional Medgidia
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productivifății muncii s-au
realizat economii la preful de cost de

comandat, totodată, consiliilor de 
conducere să folosească pentru 
construcții materiale locale : piatră, 
lemn provenit din defrișarea unor 
liziere etc.

lui de mecanizare în exploatări și 
fabrici, .a ridicării calificării muncitori
lor, aplicării pe scară largă a metode
lor înaintate de lucru. Și-a adus totoda
tă contribuția munca politică de masă 
desfășurată de organizațiile de bază. 
La plenară s-a arătat că mai sînt 
unități, ca dp pildă 0.1.L. Foresta 
sectorul de exploatare Vaduri, care nu
și-au îndeplinit angajamentul în 
privește sporirea productivității muncii.

Hofărîrea adoptată în încheiere de 
plenara comitetului de partid prevede 
măsuri care să ducă la îmbunătățirea 
muncii de partid în exploatările fores
tiere. (De la loan Diaconu, secretar al 
comitetului de partid).

de pateul
BRĂILA. La Comitetul orășenesc al sporirii

'dö'partid Brăila a avut loc recent i " . . ._ _____ _ ... ...
instruirea birourilor organizațiilor de peste 200 000 lei față de plan. Aceste 
bază. Aii fost prezentate referate și rezultate sînt urmarea creșterii gradu- 
exp.qrleri privind sarcinile actuale 
ale. organizațiilor de bază în legă
tură pu îndeplinirea, planului la toți 
indicii, în domeniul primirii și edu
cării candidaților de partid etc. Tov. 
Gh.' Trifan, secretar al Comitetului 
orășeîiesc de partid Brăila, a făcut 
o expunere despre „Conducerea de 
către,'., partid a organizațiilor de 
masă". O altă expunere a . avut ca 
temă unele probleme actuale ale 
situației internaționale. (Dg la loan 
Toader, tehnician).

BÎRLAD (coresp. „Scînteii").— Comi- 
îetal de partid de la Fabrica de rulmenți 
Bîțlad a analizat recent activitatea clu
bului, întreprinderii. Referatul, prezenta» 
de tov. lovu Emil, directorul clubului, a 
subliniat îmbunătățirea propagandei prin 
conferințe, a activității desfășurate 
cadrul universității muncitorești și în 
drul celor două lectorate. In munca 
cartea s-au obținut,' de asemenea, o 
rie de rezultate bune : în 
mele 7 luni ale 
aproape 14 000 de 
cărți al bibliotecii 
durile permanente 
valoare de 150 000 lei. 
de asemenea, și activitatea artistică.

In cadrul discuțiilor, la. care au parti
cipat numeroși muncitori,, tehnicieni, 
membri ai comitetului de. partid, ai co
mitetelor sindicale de secții, ' s-au făcut; prezentat ö informare despre stă
ri serie de propuneri, pentru îmbunătăți- : diul construcțiilor zootehnice, după 
rea continuă a-muncii ' cultüral-educative, ' care. președinții gospodăriilor au 
printre care înfiihfarea unui cerc „de ' îm ărtășit din experiența lor în con. 
creafie. , .■ ■ struirea unor adăposturi cit mai bune 

de și mai ieftine pentru animale.
Pe baza discuțiilor s-au stabilit 

unele măsuri în ce privește repar
tizarea judicioasă a brațelor de 
muncă, în așa fel îneît, paralel cu 
muncile agricole de vară, să se des
fășoare din plin și lucrările de 
construcții ; însămînțarea de cul
turi duble, 
nutrețuri însilozate etc. S-a

în 
ca- 
cu 

se- 
bune : în pri- 

anu/ui au lost citite 
volume din fondul de 
clubului, iar la' stan- 
s-au difuzat cărți in 

S-a dezvoltat,

DARABANI, (trimisul „Scînfeii”). 
— Comitetul comunal de, pärti,ä din 
comuna Dărăbani, raionul Do.rohoi, 
a analizat două probleme de mare 
importanță pentru dezvoltarea sec
torului zootehnic în 
colective din comună : 
crărilor de construcții 
unei
toare necesităților. La 
fost invitați 
executiv al sfatului popular comu
nal, președinții și vicepreședinții 1 
gospodăriilor colective, brigadierii 1 
care răspund de construcții. Preșe- 1 
dintele-sfatului popular comunal a 1

SÄVENI. Din inițiativa Comitetu
lui raional de partid Săveni, la 
G.A.C. din comună Ripiceni — gos
podărie fruntașă pe raion — a fost 
organizat un schimb de expe
riență în legătură cu felul cum 
este organizată munca și cu metodele 
ce se folosesc pentru obținerea de 
producții mari în sectoarele vegetal 
și animal. Au participat brigadieri, 
șefi de echipe, colectiviști fruntași 
și membri ai consiliilor de condu
cere de la trei gospodării colective 
din comunele Miorcani și Crasna- 
leuca. Oaspeții au vizitat apoi tar
lalele gospodăriei, fermele zooteh
nice, instalațiile pentru irigarea po
rumbului. (De la Gh. Zaiț, activist 
la sfatul popular raional).

Crește numărul 
depunătorilor la C.E«C.
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

Tot mai mulți oameni ai muncii de 
la orașe, ca și numeroși colectiviști 
și mecanizatori își depun economiile 
la C.E.C. Față de sfîrșitul lunii iulie 
a anului trecut, numărul depunăto
rilor este mai mare acum cu peste 
70 000, valoarea depunerilor cres- 
cînd cu mai mult de 7 500 000 lei. La 
uzinele de tractoare din Brașov, „In- 
dependența“-Sibiu și altele, din doi 
salariați unul are libret de economii 
C.E.C.

în regiunea Brașov funcționează 
acum 9 case raionale, 60 de agenții 
provizorii. 224 agenții pe lingă ofi
ciile P.T.T.R. și mai mult de 1000 
ghișee în uzine, fabrici și în unități 
agricole.

gospodăriile 
mersul lu- 
și crearea 

corespunză- 
ședință au 

membrii ■ comitetului

PIATRA NEAMȚ. Comitetul 
partid de la întreprinderea forestieră 
Piatra Neamf a analizat de curînd, în 
cadrul unei plenare, felul cum se în
deplinește în întreprindere sarcina pri
vind creșterea productivității muncii. 
Din referatul prezentat a reieșit că în 
primul semestru din acest an producti
vitatea muncii a crescut față de 
.1961 cu peste 20 la sută. Ca rezultat

Trei fruntași ai uzinei

sporirea cantității de
re-

CÏMPINA. Organizația .de partid 
cte la Uzina mecanică, din Cîmpina 
se ocupă îndeaproape de îndruma
rea gazetelor de perete. Majoritatea 
lor desfășoară o activitate vie, inte
resantă, legată de sarcinile prin
cipale care stau în fața colec
tivului întreprinderii, fiind o tri
bună de răspîndire a experienței 
înaintate 
rete din 
de pildă, 
teresante 
brigăzile 
trecerea socialistă. Gazeta din sec
ția de reparații mașini-unelte a pu
blicat o serie de articole despre edu
carea candidaților și noilor membri 
de partid, despre desfășurarea învă- 
țămîntului de partid, munca 
tivul fără partid etc.

Comitetul de, partid va 
să acorde mai multă atenție 
tivelor gazetelor de perete 
secția mecanică II, construcții me
talice și cazangerie, a căror activi
tate nu este satisfăcătoare. (De la 
Ion Bratu, forjor).
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Zilnic la cele 75 de agenții C.E.C. 
din regiunea Galați se prezintă mii 
de oameni care își depun economiile 
bănești spre păstrare pe librete. în 
acest an numărul depunătorilor a 
crescut cu încă 12 500 față de cel 
existent la sfîrșitul anului trecut, 
iar valoarea depunerilor din perioa
da ianuarie-august este cu 45 la 
sută mai mare decît în perioada co
respunzătoare a anului. trecut.

în muncă. Gazeta, de pe- 
sectorul mașini diverse, 

popularizează în forme in- 
metodele bune folosite de 
fruntașe, aspecte din în-

cu ac-

trebui 
colec- 
de la

despre tovarășii
Mă aflam într-una din, zilele trecute la ate

lierul de forjă. Aici lucreăză ‘și fo’rjdful Vasile 
Muntoiu, de multă vreme fruntaș în produc
ție. A îndrăgit mult această meserie, în care 
descoperă mereu ceva nou. Acum conduce o 
brigadă de forjori care au și ei o mare pasiu
ne pentru meseria lor și caută mereu metode 
de lucru mai bune, mai economice. Pînă nu 
de mult piesele forjate erau încălzite de mai 
multe ori. Forjorii din brigada sa au început 
să aplice metoda încălzirii piesei numai o sin
gură dată ; s-a îmbunătățit mult calitatea pie
selor forjate, a crescut productivitatea muncii. 
Acum această metodă s-a extins în întreg ate
lierul de forjă.

Nicolae Vuculescu este un alt fruntaș al uzi
nei noastre. Lucrează în atelierul de. model.ă- 
rie. Nu de puține ori trebuie să execute mo
dele noi pentru turnare. De fiecare dată exami. 
nează cu atenție desenele noilor modele, își 
imaginează cum. vor arăta piesele turnate și, 
după ce verifică în amănunt totul pentru a nu 
greși, începe lucrul,. în fiecare l.ună își depă
șește sarcinile. de producție'. în medie cu peste 
17 la sută.f " j; * . ii ÿ 2 i

Tinerilor' Ci'ăkj.h.n îspnn Și Francise Halte le-a 
plăcut sudura. Dar adevărata satisfacție a 
muncii lor.'au descoperit-o abia mai tîrziu, lu- 
crînd alături de sudorul fruntaș Mihai Novac. 
Este unul din .cei mai buni muncitori din sec-

ția sudură. Lună de lună reușește Să economi
sească 8—10. kg electrozi. Exigent cu sine în
suși, plin de grija'față de tovarășii săi de 
muncă, pe. care îi ajută să-și ridice'calificarea, 
el și-a cîștigăt dragostea întregului' colectivir" 1

MIHAIL HRINCU 
muncitor, Uzinele de vagoane-Arad

Crescătoarea de pasări
Acum 4 ani, cînd s-a înființat ferma de pă

sări a gospodăriei colective din comuna Gheor
ghe Lazăr, raionul Slobozia, a fost repartizată 
să lucreze aici și colectivista Maria Ștefănescu. 
Pe atunci gospodăria avea doar 500 de pui de 
găină și boboci de rață. în prezent gospodă
ria are peste 14 000 de păsări. De crește
rea lor se ocupă cu dragoste și pricepere 
multe colectiviste, printre care se află și Maria 
Ștefănescu. Nu de mult a fost trimisă la un 
curs de ridicare a calificării, iar acum aplică 
în practică noile cunoștințe însușite. Are grijă 
de curățirea puierniț'elor, pregătirea și admi
nistrarea hranei ; împărtășește și celorlalte co
lectiviste. experiența ei.

în curînd, gospodăria va livra un număr 
■: mare', de păsări.

Un puternic stimulent pentru muncitorii 
din ramurile pielărie-cauciuc și sticlă-ceramică fină 

o rețea tarifară cu 10 categorii ; deoa
rece s-a constatat că nu era justificată 
menținerea unui număr afît de mare de 
categorii, categoria I a fosf unificată 
cu categoria 2-a.

în elaborarea noilor rețele tarifare 
s-a avut în vedere o creștere mai 
mare a salariilor la primele categorii și 
menținerea unei creșteri juste între 
diferitele trepte de salarizare pentru a 
stimula și mai mult ridicarea calificării 
muncitorilor.

Potrivit Hotărîrii, în ramura pielărie- 
cauciuc un muncitor încadrat în cate
goria a 2-a va beneficia de un spor 
anual de 744 lei prin creșterea salariu
lui tarifar. In aceeași ramură, un fălțui- 
ior încadrat în categoria a 5-a va avea, 
un spor anual de 852 lei prin creșterea 
salariului tarifar.

Tn ramura sticlă-ceramică fină, un 
muncitor care lucrează la operația de 
suflat țeavă, încadrat în categoria a 
7-a, va primi anual, prin noua majo
rare de salarii, un spor 
lei, în afară de majorarea 
pentru condiții deosebite de 
care reprezintă în medie 300 

Pe baza aceleiași Hotărîri 
rează fot de la 1 
muncitorilor din 
de deservire a 
în același timp, 
rarea salariilor ---------- .
administrativ ' din întreprinderile ramu
rilor respective.
.. .în Hotărîre se arată, de . asemenea, 

•pSjțț^î^Wjțiț^ărgȚfcfl /șe majoresi'ță sa- 
în <O0"ua- 

re de.;'dLppițjr;!ff ca;.e Se açç"„,a'. 
f uncțieiidS ; hi ve I u I ar i i I o r a r e,

■ cTiiàr./HàcV'în urmă.', majorării.Ăîlarii- 
lor, depățpsc: plafoanele stabilit« /prin 
reglementările în vigoare.

Majorarea salariilor muncitorilor din 
•rarpurile^ pielă.rie-cfluci'uc și sticlă-cera- 
mică finȘ’ côriifïtüïei2ün nou imbold .în 

„întrecerea b.e care kd desfăș<a|||faț»n- 
trli a pline lăi/disbOZiția cumpărătorilor 
prgdtiSe mai multe și de cît maî'Sti.hă 

:■ calitafg;^

în tabăra de pionieri și școlari de la Timișul de Sus.
(Foto : Anerpres)

In raionul 
Turnu-Măgurele

„De aici, din pripoarele astea, vom 
scoate peste cîțiva ani zecj de va
goane de struguri de masă. Pragul 
acesta uriaș care domină lunca Ol
tului are o expoziție tocmai bună 
pentru cultura viței de vie șj a po
milor fructiferi. Tocmai de aceea, 
pe costișe facem terase pentru vie, 
iar “sus pe pantă — terase pe care 
plantăm pomi fructiferi. Gospodăria 
noastră are peste 30 hectare pămînt 
neproductiv de acest fel. Facem din 
pl o..adevărată grădină“.

Cele de mai sus ne-au fost relatate 
'de președintele gospodăriei colective 
'din - satul Saele, raionul Turnu-Mă- 
'gurele, /regiunea București. Discuția 
avea-loc acum cîteva zile pe o coas
tă de deal situată pe malul stîng al 
Oltului; Pe sub deal șerpuiau scli
pind. în-soare meandrele rîului Sii. 
Pe Gheorghe Laghin, șeful' secției 
fond funciar și organizarea terito
riului a1 consiliului agricol raional, 
îl preocupa problema reglementării 
cursului acestuia. Cînd plouă și cînd 
Se topesc zăpezile, rîulețul acesta pe 
care äcüm îl treci eu piciorul face 
multe stricăciuni : rupe poduri, 
inundă, mîlește. Un canal de cîțiva 
kilometri de la Uda Paciurea și pînă 
la Segarcea Vale, străjuit de un dig 
nu prea mare, ar scăpa gospodăriile 
colective din partea locului de mul
te necazuri provocate de revărsarea 
apei. Lucrarea se află în stadiul de 
proiectare. Colectiviștii din Saele 
sînt nerăbdători să iasă la • lucru 
pentru a putea folosi la maximum 
rodnicia, celor aproape 2Q0 ha pă
mînt’dirî lunca .Oltului. Anul acesta 
au irigat din proprie inițiativă, cu 
sprijinul dat de S.M.T. Rîioasa, 39 
de hectare, de pe care speră să 
scoată o producție mare de porumb 
boabe la ha,

ION IORDÄNESCU 
secretarul sfatului popular 

al comunei Gheorghe • Lazăr, 
raionul Slobozia

Asemenea preocupări pentru creș
terea suprafețelor cultivate prin in
troducerea în circuitul agricol a te
renurilor degradate și pentru mări
rea fertilității solului pot fi consta
tate în majoritatea gospodăriilor co
lective de pe malul Oltului. Orga
nizațiile de bază și consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve, inginerii și tehnicienii agronomi 
ca și colectiviștii sînt preocupați de 
această problemă.

întreaga activitate se desfășoară 
pe baza unui plan bine stabilit. La 
indicația comitetului raional de par
tid, Consiliul agricol raional Tr. Mă
gurele șira întocmit un plan de mă
suri privind mgrirea suprafețelor 
arabile, stabilirea celor mai rațio
nale categorii de folosință a terenu
rilor, creșterea fertilității solului, 
.în vedérea măririi suprafețelor ara
bile se prevede identificarea tuturor 
terenurilor cu o categorie de folo
sință inferioară ca : vii hibride slab 
productive și răzlețe, perdele de 
protecție care nu au un rol antiero- 
zional, pilcuri de sălcîmi și arboret 
situate pe terenurile arabile, soluri 
nisipoase și slab productive etc. și 
trecerea lor la categorii de folosință 
superioare. Se prevede, de aseme
nea, identificarea tuturor terenuri
lor în pantă supuse erodării și de
gradate, amenajarea lor în ve
derea plantării cu viță de vie și 
pomi fructiferi. Rîpele, ravenele și 
terenurile cu pantă mai mare vor fi 
împădurite.

Deși n-a trecut mult timp de la 
întocmirea acestui plan, datorită 
grijii manifestate de comitetul ra
ional de partid, care se ocupă cu 
răspundere de îndrumarea și spri
jinirea consiliului agricol raional — 
s-au făcut pași mari pe calea tra
ducerii lui în viață. Identificarea .te-

Pe baza Hotărîrii C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri din iulie 1961, 
o Hotărîre recentă prevede majorarea 
salariilor tarifare ale muncitorilor din 
ramurile pielărie-cauciuc și sticlă-cera- 
mică fină. Ea se aplică începînd de 
la 1 august a.c. în ce privește preve
derile acestei Hotărîri, Ministerul In
dustriei Ușoare ne-a făcut cunoscut 
cele de mai jos :

Pînă în prezent, în industria ușoară 
majorarea salariilor pe baza Hotărîrii 
partidului și guvernului din iulie anul 
trecut s-a aplicat muncitorilor din ra
murile textilă și confecjii și din unitățile 
cu caracter metalurgic. Acum, prin 
noua Hotărîre, se majorează, în medie, 
cu 10 la sută și salariile tarifare ale 
muncitorilor din ramurile pielărie- 
cauciuc și sticlă-ceramică fină.

Rețeaua tarifară pentru ramura pielă
rie-cauciuc are același număr de cate
gorii ca și în trecut, adică 7. în ramura 
sticlă-ceramică fină se aplica înainte

lor de muncă
Cea mai harnică brigadă
Mi-aduc aminte de o seară petrecută,4e 

structorii din Săvinești la clubul lor. “
fășura un program dedicat brigăzii dg^însta- ~~ 
latori și sudori conduse de Constantin. Linciu, 
de la șantierul 4 instalații, care a reușit să 
cucerească primul loc în întrecerea desfășu
rata de constructorii din Săvinești de-a lun
gul ultimului trimestru al anului trecut. în 
seara aceea, Constantin Linciu a anunțat în 
sala arhiplină hotărîrea brigăzii sale, de a- 
munci în continuare așa fel îneît să-și pă^țreze 
locul de cinste cîștigăt în întrecere. ’

De atunci brigada nu și-a uitat nici o clipă ■' 
angajamentul luat în fața colectivului: în fie
care lună din primul semestru al acestui an «:' 
a fost mereu în frunte, depășind sarcinile, de': ' 
plan și realizînd importante economii.

De curînd constructorii au venit din nou la 
club să asculte programul închinat celei mai 
harnice brigăzi. A urcat iarăși pe scenă Con
stantin Linciu și și-a reînnoit angajamentul.

A început o nouă etapă a întrecerii între 
brigăzi. Care din ele se va situa pe primul 
loc? ~ ~ • - - —
rîtă 
dat.

Brigada lui Constantin Linciu este hotă- 
să-și țină și de data aceasta cuvîntul

NICOLAE POSTELNICII 
directorul clubului „Constructorul” 

din Săvinești
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uni

cale să înceapă lucrări de

de 852 
sporurilor 
muncă și 
lei anual, 
se majo- 

august a.c. și salariile 
activitatea auxiliară și 
ramurilor respective ; 
beneficiază de majo- 
tarifare și personalul

majorează sa-
in

Librărie cu autoservire
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indestructibilei prietenii“
Filmul documentar „Sub semnul 

indestructibilei prietenii" realizat de 
un larg colectiv al studioului „Ale
xandru Sahia“ este consacrat vizi
tei iăcute în țara noastră de către 
delegația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice în frunte 
cu N. S. Hrușciov.

Filmul redă cu multă plasticitate 
numeroase momente ale primirii pli
ne de dragoste și căldură făcute 
pretutindeni oaspeților de către oa
menii . muncii din țara noastră, 
manifestările de frățească prietenie 
ale poporului nos- _ ^===3==^-- 
tru față de poporul ----------------------
sovietic construc
tor al comunismu
lui.

Aparatul de fil
mat a reținut în 
mod inspirat pe 
peliculă, odată cu 
aspectele legate 
vizitei, construcțiile socialismului și 
alte realizări pe care oamenii mun
cii le-au înfățișat solilor poporului 
sovietic.

După ce înfățișează primirea fă
cută delegației sovietice de popu
lația Capitalei la gara Băneasa,

în cadre interesante momentul cînd 
oaspeții urmăresc prin vizoare clo
cotul otelului' incandescent din cup
toare, discuțiile purtate cu oțelari 
și îaminoriști.

Filmul ne poartă apoi pe melea
gurile orașului minier Lupeni, ne în
fățișează mulțimea de oameni din 
oraș, dealurile din preajmă trans
formate în adevărate amfiteatre vii, 
pe minerii abia ieșiți din șut, salu- 
tînd cu tradiționalele lor lămpi pe 
solii poporului sovietic și pe condu

cătorii de partid 
și de stat ai țării 
noastre.

Urmărind mal 
departe itinerariul 
vizitei, filmul, în- 
tr-un șir de sec
vențe remarcabil 
realizate, ne poar

tă, însoțindu-i pe oaspeți, printre 
locuitorii Craiovei, pe meleagurile 
Constanței și în fermecătoarele sta
țiuni ale litoralului.

Pe ecran apar imagini de la marele 
miting al prieteniei romîno-sovietice, 
care a avut loc pe stadionul Repu
blicii din Capitală. Prinse din un
ghiuri diferite, unele chiar din zbo-

culoarul viu ăl'''sutelor' de nili. cte ' ruî “elicopterului, '■aspectele de la 
bucureșteni îeșlii "In îiïtïmnlnarea ' .oglindesc.însuflețirea zecilor

de mu de,,participant!,, care au fa- 
oaspeților, asistam ,lq .prezența- cut ..sâ. râaune aplauze . și ovații

Un film documentar consacrat 
vizitei în țara noastră 
a delegației de partid 

și guvernamentale sovietice

de desfășurarea

rea sugestivă. 
manifestări din 
Iată, bunăoară, 
care a avut loc în 
ționară a „Grivlței Roșii". Rînd 
pe rînd se perindă apoi pe 
ecran imaginile lanurilor foșnitoare 
ale Institutului de la Fundulea, con
strucțiile zootehnice ale colectiviș
tilor milionari din Ceacu.

Spectatorul urmqțește apoi ima
gini ale vizitei în. cetatea petrochi
miei romînești, tînărul oraș Onești. 
Pe ecran apare apoi un alt vast 
peisaj industrial, acel al Hunedoa
rei socialiste. Operatorii au surprins

----------o®o-

a numeroaselor în cinstea 
timpul 
marele 
citadela revolu-

Griviței Roșii".
perindă

vizitei, 
miting

maiii prietenii romîno- 
sovietice, a Partidului Comunist al 

. Uniunii Sovietice, a Partidului Mun
citoresc Bomîn. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Def, Nikita Sergheevici 
Hrușciov și Ion Gheorghe Maurer, 
mînă în mînă,. răspund cordial acla
mațiilor mulțimii.

Filmul documentar 
indestructibilei prietenii' 
reușită a studioului ,„ 
Sahia". întreaga înlănțuire a 
gin'ilor • subliniază' cu vîçjôare 
tenia de nezdruncinat dintre 
poarele ■ romîn și sovietic, 
prin, legături indisolubile în 
drul marii familii a țărilor socia
liste. <

,Sub semnul 
" este o 
Alexandru 

ima- 
pi'.e- 

po- 
unite 

ca-

M. POP

renurilor cu o categorie de folosință 
inferioară e ca și terminată. în 
multe gospodării colective s-a și 
trecut la lucru.

La gospodăria colectivă din Rîioa
sa, prin desfundarea unor drumuri 
de cîmp ca „drumul brazdei“, „dru
mul lui Beldere” și altele care nu 
mai erau necesare, s-a mărit supra
fața arabilă a gospodăriei cu peste 
7 ha. Tot aici, prin defrișarea unor 
plantații răzlețe de salcîm, dud și 
diferite arborete au fost redate în 
circuitul agricol alte 5 ha de teren. 
La Rîioasa, Florica, Putineiul, Saele 
și în alte sate din raion era o tra
diție să fie lăsați pe cîmp pomi răz
leți care pe vremuri marcau haturi, 
capete de loturi etc. Acești arbori 
care ocupau suprafețe însemnate de 
teren împiedicau mecanizarea lucră
rilor. La Florica și la Saele au fost 
scoși toți arborii de pe cîmp ; la 
Ologi și Rîioasa această lucrare este 
pe terminate.

în unele locuri, cum este la G.A.C. 
Ologi și în alte gospodării a început 
defrișarea viilor hibride răzlețe. A- 
ceastă lucrare se face pe măsură ce 
se plantează vii noi pe terenurile în 
pantă degradate. în urma studiilor 
făcute de specialiști, s-a stabilit 
că în raionul Turnu-Măgurele 
există o suprafață de teren slab pro
ductivă, erodată și neproductivă de 
1054 ha. S-a stabilit că 644 ha din 
acestea să fie terasate și plantate 
cu viță de vie, 285 ha cu pomi fruc
tiferi pe terase în potcoavă, iar 125 
ha să fie împădurite. în mai multe 
gospodării colective s-âu întocmit 
proiecte și s-a trecut la lucru. Co
lectiviștii din satul Seaca au tera- 
sat și plantat cu viță de vie 15 ha, 
iar cei din Ologi au terasat și plan
tat cu viță de vie și pomi fructiferi 
14 ha. Au mai început sau sînt

pe ... .. r
terasare și gospodăriile colective din 
Putineiul, Traianu și altele. Pînă 
acum în raion au fost terasate 
80 ha, din care 64 ha au și fost 
plantate cu viță de vie și pomi.

Trebuie spus însă că în raionul 
,Turnu-Măgurele nu s-a făcut 
pentru o mai bună folosire a 
nurilor.

Identificarea terenurilor pe 
băltește apa și acelea care pot fi 
irigate încă nu s-a făcut peste tot. 
în alte 
lucrările 
în raion 
proiecte 
îndoială 
atunci nu se folosesc la maximum 
posibilitățile locale pentru irigarea 
unor suprafețe mai mici. Exemplul 
colectiviștilor din Saele ar putea fi și 
trebuie extins. Dunărea, cu lacurile 
limitrofe, Oltul și Călmățuiul sînt 
surse importante de apă care pot 
fi folosite cu cheltuieli minime la 
Irigat.

In raion, numai gospodăria co
lectivă Slobozia Mîndra are un pro
iect de organizare a teritoriului. 
Această importantă lucrare pentru 
întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective a început 
de-abia acum cîteva zile, cînd au 
fost trimise de la regiune 13 echipe 
de tehnicieni. Pe terenul unor 
gospodării colective, ca aceea din 
orașul Turnu-Măgurele, mai sînt 
încă multe pilcuri răzlețe de sal- 
cîmi și arboret care trebuiau defri
șate. La gospodăria colectivă din 
Dracea și altele mai sînt multe dru
muri inutile care trebuiau desfiin
țate și desfundate.

Comitetul raional de partid, sfo 
tul popular, și consiliul agricol ale 
raionului Turnu-Măgurele trebuie să 
Ia măsuri de lichidare a lipsurilor 
care mai există în gospodărirea pă- 
mîntului. Realizările de pînă acum 
dovedesc că aici se poate face mult 
mal mult pe calea mai bunei folo
siri a terenului, a creșterii produc
ției agricole.

CODLEA (coresp. „Scînteii*). 
Recent la Codlea s-a deschis o 
brărie cu autoservire, prima de 
cest gen în rețeaua comerțului coo
peratist al regiunii Brașov. Această 
unitate este bine aprovizionată cu 
cărți tehnice, literare, precum și 
manuale școlare.

Aranjarea volumelor pe categorii 
și specialități dă cumpărătorului po
sibilitatea să-și aleagă repede cartea 
dorită.

Expoziții - ale: artiștilor ;atndtôïi
La Casa de cultură 

din Gura Humorului s-a 
deschis expoziția raio
nală de artă plastică. Ea 
cuprinde aproape 50 de 
lucrări ale pictorilor 
amatori din raionul 
Gura Humorului care

.. "...•===♦♦♦=

iau parte la concursul 
bienal de artă plastică. 
Creațiile lor redau în
deosebi aspecte din via
ța nouă a satelor suce
vene, a muncitorilor fo
restieri.

Expoziții raionale de dăuți.

artă plastică se află în 
pregătire, cu prilejul 
concursului bienal, la 
Vatra Dornei, Cîmpu- 
lung-Moldovenesc, Bo
toșani, Dorohoi și Ră-

totul 
tere-

care

locuri n-au început încă 
de proiectare. în general, 
se vorbește foarte mult de 
mari de irigare, care fără 
că se vor face, dar pînă

M, ROTARU 
coresp. „Scînteii”
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— 20,30), Libertății (10; 12; 16; 18; 20; gră
dină — 20,30). PERLE NEGRE : Grivița 
(15; 17; 19; 21). BĂTRINUL ȘI MAREA : 
rulează la cinematograful C. David (15,30; 
18: 20,30), M-AM SĂTURAT DE CĂSNI
CIE ; rulează la cinematografele . V. 
Roaită (10; 12; 16; 18,15; 20,30; grădină — 
20), Flacăra (16; 18,15; 20,30). SCRISOARE 
DE LA O NECUNOSCUTĂ : Unirea (11; 
15; 17; 19; grădină — 20,15). TEROARE IN 
MUNȚI — cinemascop : Alex. Sahia (10; 
12,15; 16,30; 18,45; grădină — 20,15). ACA4 
DEMICIANUL DIN ASKANIA : rulează 
la. cinematografele T. Vladimlrescu (16; 
18; 20), Luceafărul (16; 18,15; grădină — 
20,30). CÎND COMEDIA ERA REGE : 
Munca (16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 15; 
17; 10; 21). DEPARTE DE PATRIE ; Arta 
(15,30; 17,30; 19,30). AGRAFA ALBĂ ; Mo
șilor (16; 18). FIUL HAIDUCULUI : ru
lează la cinematograful Donca Simo (16; 
18; 20). GARDIANUL; 10 Februarie (16; 
18; 20) AGENTUL X-25 : rulează la cine
matograful M. Bmlnescu (16; 18,15; 20,30). 
LUNGA NOAPTE A LUI '43 : Ilie Pin- 
tille (16; 18,15; grădină - 20,15). IUBIRE 
ÎNCĂTUȘATĂ : rulează la cinema
tograful 0 Mai (15; 17; 19; 21),
EXPRESUL DE SEARA : G. Bacovia (16; 
18; 20). INTOARCE-ȚE : rulează la cine
matograful Olga Bancic (15,30; 18; 20,30; 
grădină - 20,30). COCOȘATUL ; Drumul 
Serii (15; 17; 19; 21), DOUA REPRIZE 
ÎN IAD : rulează la cinematograful Au
rel Vlaicu (15,30; 18; 20,30). CASA SUR
PRIZELOR ; B. Delavrancea (16; 18; 20). 
DISCIPOLUL DIAVOLULUI : Grădina 
Progresul (20,15). DRAGOSTE DE SEP
TEMBRIE : Grădina Moșilor (20,15). NU-I 
LOC PENTRU ANIMALE SĂLBATICE :
JUNGLEI ; Grăcjina Donca Simo (20,30). 
DAMA DE PICA : Grădina Arta (20,30). 
ARTICOLUL 420 -, ambele serii ; Gră- 

idina T. Vladimlrescu (20,15).
TELEVIZIUNE. Orele 17,00 - EMISIU

NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI, Din cuprins ; e Telejurnalul 
televiziunii. • Calitatea produselor — o- 
blectlv principal al întrecerii socialiste, 
o Cărți tehnice, e Inovații Și inovatori.
• Reportaj filmat la Combinatul de in
dustrializare a lemnului de la Gherla.
• Muzică distractivă. Cîntă o formația 
instrumentală condusă de Ionel Banu. 
Soliști : Elena Slmlonescu, Carmen Cris- 
tescu, Aurelia Mănescu și Mircea Ne- 
mens. 19,00 — EMISIUNEA PENTRU 
SATE. Din cuprins ; • Reportajul Ü1-

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI (Teatrul de vară din „Parcul 
Herăstrău") ; O LUNĂ DE CONFORT — 
(orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Grădina Boema) : OCOLUL 
PAMINTULUI ÎN 30 DE MELODII — 
(orele 20).

CIRCUL DE STAT : O SEARA CU CO
MICUL ȚĂNDĂRICĂ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. PLANETA FURTU
NILOR : rulează la cinematografe
le Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 
21; grădină — 20,30), înfrățirea între po
poare (10,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 
12; 14; 16,30; 18,45; 21) UN PUMN DE 
NOTE — cinemascop : Lumina (9,45 la 
13,15 în continuare 15; 16,45; 18,45; 20,45). 
23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21). LĂSA
REA NOPȚII : Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 
21), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Stadionul Republicii (20,15). UN OM 
TRECE PRIN ZID ; rulează la- cinemato
graful V. Alecsandri (15; 17; 19; 21), FRU
MOASA AMERICANĂ ; rulează la cine
matografele Sala Palatului R. p. Romîne 
(19,30), Republica (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
I. C. Fjimu (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21; grădină — 20,30), Gh. Doja (10.; 12; 
15; 17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Stadionul pingmo (20), Stadionul 
Giuleștl (20), Areneje Libertății (20,15). 
FANTOMELE DIN SPESSART ; Tinere
tului (10; 12; 14; 10; 18,15; 20,30). AL 
NOUĂLEA CERC : rulează la cinemato
grafele Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
30 Decembrie il6; 18; 20). PESCARII DIN 
ARHIPELAG: Central (10,30; 12,30; 14,30; ___ _ ___ __ ________________ _
16,30; 18,30; 20,30). PROGRAM PENTRU Grădina 23 August (20). PE CĂRĂRILE 
COPII : 13 Septembrie (10). NUMAI O ------------ ---------- ” ------
GLUMĂ : 13 Septembrie (11,15; 13; 16;
18,15; 20,30), Popular (16; 10,15; 20,30). MI
CHEL ȘI MIȘUTKA - ÎNTRE RÏURI- 
LE METAURO ȘI MARECCHIA - RĂ- 
ȚUȘTELE ÎNȚELEPTE - SAPA FER
MECATA - ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICA nr. 
5/962 : Timpuri Noi (rulează în conti
nuare de la orele 10 la 21). POMPIERUL 
ATOMIC : rulează la cinematograful Ma
xim Gorki (10; 12; 15; 17; 19; 21). MON
GOLII — cinemascop : 1 Mal (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Floreasca (10,30; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Grădina 13 Septem
brie (20) POVESTE SENTIMENTALĂ ; 
Cultural (16; 18,15; 20,15). CIELITO LIN
DO : rulează la cinematograful Alex. Po
pov (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). PLĂCERILE! 
ORAȘULUI ; 8 Martie (15; 17; 19; grădină

mat : „La Bonțida...” • Președinți de 1 
gospodării agricole colective noi întrea
bă, președinți de gospodării agricole co
lective vechi răspund. • Dicționar teh
nic ; „Biostimulator!", o Medicul vă sfă
tuiește • Muzică populară romînească. 
Cîntă o formație instrumentală condusă 
de Ion Mărgean. Soliști : Marla Ciobanu, 
Rodica Căldăraru, Ion Radu

RADIO, MIERCURI 8 AUGUST 9 Con
cert simfonic popular — orele 9,10 — I 
o Teatru : „Evantaiul“ de Carlo Goldoni
— orele 10,00 — • Cvartetul nr. 1 op. 77 
în sol major de Haydn — orele 12,15 — 
II o Pagțni din muzica de operă — orele 
12,30 — Ie Piese romînești pentru fan
fară — orele 14,03 — II • Cîntece și 
jocuri de po Valea Mureșului — orele 
15,05 — I o Vorbește Moscova orele 16,15
— Ie Muzică populară romîneaseă și a 
minorităților naționale — orele 17,00 — 
II • Din oîntecele constructorilor comu
nismului — orele 17,15 — I o Scriitori la 
microfon — orele 19,00 — I « Emisiune, 
de folclor — orele 10,30 — II « Piese or
chestrale de estradă — orele 20,10 — II 
• Tribuna radio — orele 20,30 — I o In
terpret de muzică de cameră : Elisabeth 
Schwartzkopf — orele 20,40 — I ® Jur
nalul satelor — orele 21,15 — Io Inter- 
preți de muzică ușoară (reluare) — 
orele 21,15 — II o Pagini din muzica 
vocal-simfonică romînească — orele 22,00
— II « Melodii de estradă — orele 22,30
— I • Muzică simfonică de Taneev șl 
Prokofiev — orele 22,59 — I.

CUM E VREMEA
Iert în țară : Vremea a fost frumoasă 

șl călduroasă, cu cerul mat mult senin. 
Vintul a suflat slab, prezentînd Intensi
ficări izolate. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 35 
grade la Băileștl și 24 grade la Miercu
rea Ciuc.

Timpul probabil pentru 9, 10 și 11
august : vreme instabilă, cu cer varia
bil, temporar noros mai ales în Ardeal 
șl regiunea de munte, unde vor cădea 
ploi de scurtă durată, însoțite de des
cărcări electrice. In celelalte regiuni din 
țară, averse izolate. Vîntul va sufla 
moderat din vest și nord-vest, local cu 
Intensificări ptnă la tare. Temperatura 
în scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între 10 și 20 grade, Iar maximele între 
20 șl 30 grade.

II
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Ședința Comisiei permanente L'./LER, 
pentru statistică

MOSCOVA 7 (Agerpres). — In zi
lele de 3 și 4 august 1962 a avut loc 
la Moscova prima ședință a Comisiei 
permanente a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc pentru statis
tică.

La ședință au participat delegații 
ale țărilor membre ale Consiliului : 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Mongolă, R.P.

Polonă, R.P. Romînă, R.P. Ungară și 
U.R.S.S.

Comisia permanentă a C.A.E.R. 
pentru statistică a examinat, proble
me organizatorice ale activității sale 
și a aprobat planul de activitate al 
Comisiei pentru semestrul II al a- 
nului 1962.

Ședința Comisiei a decurs într-o 
atmosferă de unanimitate, prietenie 
și colaborare frățească.

ooo-

Lucrările celui de-al V*lea 
Congres al O.LZ.

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 7 august cel de-âl 
V-lea Congres al Organizației Inter
naționale a Ziariștilor și-a continuat 
lucrările în ședință plenară. Dezba
terile au avut loc pe marginea ra
portului de activitate al O.I.Z. pre
zentat de Jiri Meisner, secretar ge
neral al organizației.

■ In după-amiaza aceleiași zile 
congresul și-a continuat activitatea 
pe comisii discutând probleme profe
sionale.

----- o®o-----
Scăderea cursului acțiunilor 

în Berlinul occidental

Ceremonia proclamării
■ridepepdenței staftuSui Jamaica

KINGSTON 7 (Agerpres). — Mai 
multe zeci de mii de persoane s-au 
adunat în noaptea de duminică spre 
luni pe stadionul din Kingston pen
tru a asista la ceremonia proclamă
rii independenței Jamaicăi, în pre
zența lui Alexander Bustamante, 
primul ministru al noului stat, și a 
oaspeților invitați. In momentul cînd 
drapelul britanic . care a fluturat 
deasupra Jamaicăi timp de peste 
trei secole a fost coborît, luminile 
s-au stins pentru a se reaprinde în

momentul cînd drapelul jamaican -a 
fost înălțat în sunetele noului imn 
național.

Jamaica, a treia țară de limbă en
gleză de pe continentul american, 
va. deveni membră a Commonweal- 
thului britanic.

Agenția Associated Press anunță 
că guvernul Bustamante a trimis o 
telegramă Organizației Națiunilor 
Unite cerînd primirea Jamaicăi ca 
membră a organizației mondiale.

OoO

al U. R. S. S. cu privire la construcția de locuințe

Plecarea unui grup de activiști 
ai P. M. R. la Sofia

Marfi la amiază a părăsit. Capi
tala, îndreptîndu-se spre Sofia, un 
grup de activiști ai Partidului Mun
citoresc Romîn, condus de tov. Cons
tantin Drăgan, membru • supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secrețar al Co
mitetului regional Oltenia al P.M.R., 
care va face o vizită. în R.P. Bul
garia pentru a studia din experiența 
organizațiilor Partidului ' Comunist 
Bulgar,

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
grupului au fost conduși de activiști 
ai C.C. al P.M.R.

A fost de față Ivan Spasov, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria în R. P. Romînă.

*
în aceeași zi, grupul de activiști 

ai P.M.R. a sosit la Sofia.
(Agerpres)

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS, 
în anii următori, în Uniunea Sovie
tică se va trece treptat în orașe și 
așezări de tip urban de la -construc
ția caselor de locuit individuale cu 
un apartament, la construcția în 
cooperare, cu mijloacele populației, 
a caselor de locuit confortabile cu 
mai multe apartamente.

Această măsură este prevăzută în 
hotărîrea C.C. al P.C.U.S. și a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. „Cu 
privire la construcția de locuințe in
dividuale și în cooperare“.

Organizațiile locale, vor lua mă
suri în vederea dezvoltării în Qțașe 
și așezări de tip urban a cooperă
rii în domeniul construcției de lo
cuințe.

S-a considerat indicat să se orga
nizeze cooperative pentru construc
ția de locuințe în primul rînd în 
orașele în care există organizațiile 
necesare de construcții și o bază de 
producție pentru construcții.

Construcția caselor de locuit de 
către cooperativele pentru construc
ții de locuințe se încadrează în pla
nul de stat al lucrărilor de construe* 
ții și montaj în antrepriză.

Banca de Construcții a U.R.S.S. va 
'• acorda credite cooperativelor pen* 

tru executarea construcțiilor.
Cooperativele vor primi materiale 

și Instalații potrivit normelor și la 
prețurile stabilite pentru construc
ția de locuințe pe linie de stat.

0,0--------------

BERLINUL OCCIDENTAL 7 (Ager- 
pies). — începutul acestei săptă- 
mîni a fost marcat la bursa de fon
duri din Berlinul occidental printr-o 
nouă scădere a cursului acțiunilor. 
Presa relatează că într-o serie de 
cazuri scăderea cursului acțiunilor 
a atins 40 de puncte. Cursul acțiu
nilor întreprinderii „Volkswagen
werk" a scăzut cu încă 9 puncte. 
Acțiunile concernelor electrotehni
ce „Aeg“ și „Siemens" au scăzut cu 
7 puncte, iar acțiunile marilor bănci 
„Deutsche 
au scăzut 
puncte.

Bank" și „Commerzbank“ 
respectiv cu 11 și 9

RECORD MONDIAL 
EXTRACȚIA DE CĂRBUNE

<>»O

Manifestări culturale în parcurile Capitalei
Comitetul de Stat pentru Cultură și 

rArfă — Consiliul pentru răspindirea cu
noștințelor culturale științifice — orga
nizează în 'această săptămină o serie 
de manifestări culturale în parcurile Ca
pitalei. Astfel, astăzi, miercuri 8 august, 
la orele 20, în grădina „9 Mai" va avea 
loc simpozionul „Bucureștiul de azi și de 
mîine". Vor lua cuvinlul arhitect Daniel 
Farb, director al Institutului Proiect-Bucu- 
rești, și arhitect Șerban Igriate. Joi 9 au
gust, la orele 18,30, în parcul „8 Mai"-

Tei, cont. universitar dr. Octav Costăchel, 
director al Institutului oncologic, va tra
ta subiectul : „Cancerul va fi învins" (pe 
marginea Congresului de oncologie de 
la Moscova). Sîmbăfă 11 august, orele 
19, în Parcul de cultură și odihnă Herăs
trău (estrada artiștilor amatori), acad. 
Alexandru Graur, directorul Editurii Aca
demiei R.P.R., va conferenfia pe tema : 
„Cum vorbim și cum scriem". Aceste 
manifestări vor fi urmate de programe 
artistice.

O»O

Tehnologul-un om al tehnicii noi
(Urmara din .pag. I-a)-- - - * - -regularitate -activitatea tehnologilor, 

cü' scopul de a deschide un drum 
^.toț.mai 4ațg tehjjqlogiei noi de fa- 
tiicățiâ ; • orgbhizează periodic
informări cu caracter tehnico-științi- 
fio asupra celor--mai récente reali-

ceștia care îșl dauStșatâț ps.tepealț^ 
să introducă noul,’lovârașul Popeă-
nu nu„a gyuțt)preg. multe, de spus., 

Vreme îndelungată bir,pul, organi
zației de . partid nu a luat în discu
ție problema. întăririi serviciului teh
nologic, q răspunderii tehnologului 
în special în . direcția aplicării pro
cedeelor avansqte, cu promptitudi
nea cunoscută ,în tehnică; nici, pînă 
acum biroul organizației de bcjză, 
n-a cerut ,conducerii* întreprinderii 
să asigure acestui serviciu ,n.oi car; 
dre dintre cele. mqi competente. Se 
cuvine.^ă'- rpamintijp că .qctiyitațea f, 
tehnologilor, trebuie..să stea,.mereu 
în atenția organizației de partid, 
a conducerii-'întreprinderii.

zări din institutele de cercetări- și 
laboratoare din țară și din străină
tate.

Sarcinile întreprinderilor noastre 
sînt mari și complexe. Dar ele dis
pun astăzi de muncitori și tehnicieni 
a căror calificare a crescut vizibil; 
dispun de utilaje de mare randa
ment, de o expefiență bogată și în 
ceea ce privește pregătirea fabrica
ției, tehnologia ’nouă. Organizațiile 
de partid au- sarcina1 de--a îmbună
tăți munca politică ■'șir,'blrganizatori- 
că în rîndurile ■ inginerilor și tehni
cienilor din serviciile tehnologice, 
de a controla sistematic și cu exi
gență activitatea Conducerilor de 
întreprinderi în sprijinul extinderii 
tehnologiei moderne, așa fol încît' 
contribuția tehnologilor la dezvolta
rea și perfecționarea producției, la 
ridicarea nivelului ei tehnic să fie

Metode de sprijinire a muncii teh
nologilor, a tuturor celor ce se ocu
pă cu aplicarea procedeelor noi de 
fabricație, sînt multe și felurite. Bună
oară, pentru ei se organizează, în 
unele întreprinderi, schimburi de ex
periență,-,cur alte colective ; unele or-o
ganizqții de. fi.;par.tidr:analia®staăqr cu^i cit nmgisiodîiioăi,) mai.':eficientă.

i .rserr.r ro.-r.' ev rr'oo r.-i: 1 so j t s î'i " șbt! falfaA etinU Sfa): '
. T-----------<>©O---- -------

Proteste împotriva discriminărilor
rasiale din S.U.A.

WASHINGTON . 7 (Agerpres). — 
în S.U.A. ia amploare mișcarea îm
potriva violențelor rasiale. în dimi
neața zilei de 6 august s-au adunat 
lingă Casa Albă peste 100 de preoți 
negri și. albi din statele Connecticut, 
New Jersey, New York, Maryland, 
Pennsylvania și Virginia, sperînd să 
obțină o întrevedere cu președintele 
Kennedy pentru a-1 ruga să ia mă
suri în vederea asigurării depline a 
drepturilor populației negre. Pre
ședintele Kennedy a refuzat însă 
să-i primească pe preoți. După cum 
relatează agenția Associated Press, 
preoților li s-a declarat că revendi
carea lor ca președintele Kennedy 
să exprime „poziția oficială pozitivă 
a guvern/ilui împotriva discriminări
lor rasiale“ nu poate fi satisfăcută.

în același timp, lîngă Casa Albă 
au-..apărut Riçhetp..-, ^^tuite,...ă<Jin 
huligani făcîpți parte .fli^^parMw, 
narist'american. ‘

Șub ocrotirea. „poliției și*au 
demonstrat în .mod ,fățiș", sprijinul, 
față 'de rasiștii àln âfatele americane 
de süd.

*
Agenția United Press International 

informează că în orășel, . Albany, 
(statul Georgia) "au continuat de
monstrațiile populați-Qi.. ds auloare 
împotriva practicilor segregațio- 
nțste. O demonstrație de cîțeva ore 
a< avut loc în fața clădirii primăriei 
din Ajbany. Poliția a intervenit ares- . 
tîhd 13 persoane. .Noile arestări — 
relatează U.P.I. — ridică la 75 nu-

mărul celor întemnițați în cursul ul
timelor zile.

„Din luna decembrie și pînă azi în 
statul Georgia — transmite U.P.I. — 
au fost arestate aproximativ 1 100 
de persoane în cursul demonstra
țiilor împotriva segregației rasiale".

LA
Minerii sovietici au stabilit un nou 

record mondial în domeniul extracției 
de cărbune; Bi'igada complexă a mi
nerului Vladimir Budnîi de la mina 
„Privodnianskaia-lujnaia“ din Ucraina 
a sporit produefia lunară de cărbune 
la 56 364. tone. O asemenea producti
vitate în extracția cărbunelui nu a fost 
realizată în nici o țară din lume. Bri
gada lui Vladimir Budnîi a obținut a- 
ceasta cu ajutorul unei combine per- • 
fecjionate „L.G.D.-2" și prin organi
zarea muncii după metoda graficului

1 policiclic.

O®O------------ --------

^Poliția din Albany, statul New York, a efectuat în ultimele zile 
nunîețcțase arestări în rîndurile membrilor organizației „Congresul 
pențțțtț;-,egalitatea raselor". în fotografie : O femeie de culoare care 
a protestat împotriva discriminărilor rasiale este arestată de poliție.

Un institut științific plutite?

Congresul Centralei unice a
SANTIAGO 

Santiago și-a 
de-al III-lea 
unice a oamenilor muncii din Chile.

în ședința sa de închidere, con
gresul a adoptat o declarație de 
principii în care se subliniază că 
Centrala unică a oamenilor muncii 
din Chile și sindicatele care fac 
parte din această centrală sînt „or
gane pentru apărarea intereselor so
ciale și economice ale oamenilor

7 (Agerpres). — La 
încheiat lucrările cel 
Congres al Centralei

t><>4

URCĂRI DE PREȚURI 
ÏN DANEMARCA

Ca urmare a introducerii de la 
august a.c. de cătie guvernul danez 
unui nou impozit pe unele bunuri de 
larg consum, în afară de alimente și 
îmbrăcăminte, prețurile la aceste bu
nuri au fost sporite cu 10—13 la sută.

Ministrul de finanje danez a comuni
cat că acest impozit va aduce statului 
un venit anual de aproximativ 900 mi
lioane de coroane, ceea ce înseamnă 
că venitul real al oamenilor muncii din 
Danemarca se reduce anual cu această 
sumă.

CREȘTEREA CRIMINALITĂȚII 
ÎN JAPONIA

1
a

'•- Ppțriviț ,„Cărții albe cu privire la 
■erîwe'-', dată publicității la Tokio’ la 
7 august de Ministerul de Justiție 
al Japoniei, în cuysul anului 1961 
poliția a arestat pentru diferite cri-

de Justiție 
anului 1961 
diferite cri-

din Chile
muncii în condițiile sistemului capi
talist“.

Congresul a ales Consiliul, națio
nal al Centralei unice din care fac 
parte șase reprezentanți ai partidu
lui comunist, cinci ai partidului so
cialist, trei ai partidului democraț- 
creștin și un radical.

Congresul 
ca între 6 
convocată 
oamenilor 
tină.

a aprobat propunerea 
și 9 septembrie a.c. să fie 

o conferință sindicală ,a 
muncii din America Lă-

me mii de tineri și tinere. în timp 
ce în anii precedenți comiteau crime 
șapte minori dintr-o mie, în anul 
1961, numărul lor ■ a crescut la 10. 
în cartea albă se arată că un rtiăfe 
număr, de crime-este comis de ado
lescenți în vîrstă de 14—15 ani. Mi
nisterul de Justiție arată că crește
rea criminalității în rîndurile tine
retului constituie una din proble
mele sociale alarmante ale Japoniei.

MUNCITORII ITALIENI 
AU TERMINAT LUCRĂRILE 
LA TUNELUL MONT BLANC

După cum anunță ziarul ,,1’Unita", 
muncitorii italieni au terminat lu
crările tunelului Mont Blanc care va 
lega Franța de Italia. Lucrările au 
durat trei aniși jumătate în care 
tirrip muncitorii țțalieni au străpuns 
5 800 metri de. tunel, din lungimea lui 
totală de 11 600 m. Se prevede ca 
peste un an și jumătate tunelul să 
fie deschis circulației.

„Afacerea' Stonehill“ — un scandal 
de mari proporții în Filipine

MANILA; . 7 (Ager-
• ;r4*Cöresponden - 

itul dîn ÎȘânila al zia
rului " „New York Ti
mes” anunță că pre
ședintele Filipinelor, 
Diosdado Macapagal, 
a ordonat expulzarea 
industriașului ameri
can Harry Stonehill și 
a asociatului său Ro
bert Brooks, „pentru 
acte considerate ne
amicale intereselor și 
securității Filipinelor”.

. Președintele Maca
pagal’a spus că Sto
nehill și Brooks 
creat

au
„o rețea de co-

rupțiș';.!; ajungînd a- 
proape în fiecare de
partament guverna
mental important, s-au 
angajat într-o acțiune 
conspirativă menită să 
le asigure avantaje în 
afaceri pe calea sa
botajului economic, a 
șantajului și altor mij
loace ilegale și au în
cercat chiar să exer
cite presiuni asupra 
Curții supreme de jus
tiție pentru a obține 
o decizie favorabilă”.

Afacerea Stonehill a 
determinat Congresul 
filipinez să organizeze

o anchetă. Peste o 
sută de înalți func
ționari, ale căror num'é 
au fost găsite pe sta
tele secrete de salarii 
ale lui Stonehill, ur* 
mează să apară în fața 
comisiei de ^chetă. 
Majoritatea ocupă pos
turi de răspundere Ja 
Banca centrală, la Cor
porația bancară de 
dezvoltare, Agenția gi> 
vernamentală de tutun 
și în alte organe de 
stat cu care trata StS-' 
nehill pentru vastele 
sale interese.

Echipa U.R.S.S, conduce cu 2—1 în 
întîlnirea finală cu echipa Franței din 
cadrul competiției de .tenis pentru tineret 
,Cupă- Gal’ea":. In partida de dublu Mi- 

aaș-vili și Metreveli (U.R.S.S.) au învins 
cu 6—8; 6——3 ; 4| 7—5 pe Duxin, Jauf-
fret (Franța). In ultimele partide de sim
plu se intilnesc : Minașvili—Jauffret și 
Metreveli—Barclay,

★
Astă seară de la ora 20,30 pe stadio

nul Republicii echipa de fotbal a orașului 
Leipzig iși incepe turneul în tara noastră 
întilnind echipa Rapid București. Oaspeții 
au sosit luni in Capitală deplasînd cel 
mai bun lot. In deschidere se va disputa 
un meci între două echipe ale taberei de 
juniori de la Sighișoara.

★.
în meciul de atletism dintre echipele 

'Angliei și R.P. Polone victoriile au fost 
împărțite : la masculin au cîștigat oas
peții cu 108—104 piiricte, iar la feminin 
gazdele cu 54—52 puncte. Iată ci leva din 
rezultatele înregistrate in ultima zi : 
400 m garduri : Surety (A) 52”l/10; cio
can : Rut (R.P,P.) 62,17 mi 800 m : Purkis 
(A) 1’52” ; lungime : Howell (A) 7,26 mi 
disc : Piatkowski (R.P.P.) 55,17 ni; pră
jină Osinski (R.P.P.) 4,00 m; feminin: 
100 m : Hyman (A) ll"8/10 ; 800 m plat : 
Jordan (A) 2’09”8/10.

★
Pe terenurile din parcul Luiniki din 

Moscova vor incepe la 12 august tradi
ționalele campionate internationale de 
tenis ale U.R.S.S. „Marea săptămină a 
tenisului", cum este denumită, de presa 
sovietică această importantă competiție 
sportivă^ va reuni sportivi de renume din 
Australia, S.U.A., R.D. Germană, Anglia, 
R.P. Ungară, R.P. Polonă, precum și pe 
cei mai valoroși tenismani sovietici. E- 
chipa Australiei, de pildă, prezintă o 
serie de jucători de renume mondial ca 
Bob Hewit, Flechter, Newcombe, David
son și alții. Din formația S.U.A. se re
marcă tenismanii Dell și Froelinq, califi
cați printre primii 10 jucători americani, 
precum și jucătoarea Moffitt.

■ *
Ciclistul sovietic Alexei Petrov con

tinuă să poarte tricoul galben în turul 
international canadian „St. Laurent".. E- 
tapa a 5-a a competiției, disputată între 
orașele Drummondville și Sorel (118 km), 
a fost cîștigată la sprint de Petrov. Cu 
cîliva kilometri înainte de capătul etapei, 
la o evadare inițiată de Petrov, au pă
răsit plutonul 12 alergători. La sprintul 
final Petrov s-a dovedit mai rapid Intre- 
cînd pe Hiltner (S.U.A.) si Melihov

(U.R.S.S.). învingătorul a realizat timpul 
de 3h 02’05”.

★
35 de înotători, reprezentind 13 . țări, 

au participat pe lacul Ohid la campio
natele mondiale oficiale de mare fond. 
Traseul campionatelor a măsurat 34,300 
km. La amatoi'i titlul a fost cucerit de 
Nabi El Hâzii (R.A.U.). iar la profesio
niști de Mustapha Abou Pfeif (R.A.U.). 
Acesta din urmă a realizat timpul de 9h 
27’07”. O mare surpriză a fost înregistra
tă in proba feminină cîștigată do iugo
slava Atina Bojadji înaintea campioanei 
lumii Zaheira Abdel Baki (R.A.U.).

★
La Moscova s-a disputat întîlnirea in

ternațională de fotbal dintre echipele se
lecționate de tineret aje U.R.S.S. și R. S. 
Cehoslovace. Meciul dintre cele două 
echipe a prilejuit un interesant spectacol 
sportiv, încheiat' cu un rezultat egal : 
0—0. Cel mai bun jucător al selecționatei 
sovietice a fost Iiiri Melkumov, compo
nent al.echipei Neftianik din Baku.

★
Simbătă seara de la ora 19,30 pe rin

gul montat în incinta patinoarului arti
ficial „23 August" va avea loc o intere
santă intilnire internațională de box din
tre echipele de tineret ale orașelor Bucu
rești și Lodz (R.P. Polonă), Printre pugi- 
liștii selecționați în echipa noastră se 
remarcă C. Ciucă, C. Crudu, Gh. Anghel, 
C. Anton, P. Mentzel și N. Ivan, După 
meciul de la București boxerii polonezi 
vor evolua la Constanta.

★
La 11 august, în finala popularei com

petiții de fotbal „Cupa U.R.S.S." vgr 
juca echipele Zpamia Truda, din Orehovo 
Zuevo, formație care activează în cate
goria B a țării, și Șahtior Donețk. Fot
baliștii de la Șahtior s-au calificat in fi
nala competiției, în urma victoriei cu 
scorul de 2—0 (2—0) repurtate la 6 au
gust asupra cunoscutei echipe Dinamo 
Moscova.

★
Peste 60 000 de spectatori au urmărit 

la Budapesta competiția internațională 
de motociclism pé circuit dotată cu „Ma
rele Premiu al R.P. Ungare" la care au 
participat 80 de concurenti din 14 țări. 
La categoria „curse" victoria a revenit 
alergătorului maghiar Kurucz, urmat de 
austriacul Richter. La clasa „500 cmc" 
pe primul loc s-a clasat Milani (Italia). 
Ceilalți învingători : L. Szabo (R.P.U.) la 
125 cmc; M. Szabo (R.P.U.) la 250 cmc; 
Snajder, Rogan (Iugoslavia) la motoci
clete cu ataș, (Agerpres)

prof. EUGEN A. PURA 
membribcorespondent al Academiei 

R. P. Romîne

apele de adînc. Cercetările oceano- 
logice ale ultimilor ani au arătat 
existența unor curenți de fund, une
ori extrem de puternici, a căror ac
țiune în apele marine nu e cunos
cută. De asemenea, s-a constatat 
Că acțiunea valurilor mari este mult 
mai puternică în adînc, unde lu
crează direct asupra fundului, pro-

Scrisoare de pe bordul 
navei „Viteaz"

ducînd modificări mari în reparti
ția unor depozite abisale.

La primul congres internațional de 
océanologie, ținut în 1959 la New 
York, s-au precizat o serie de mari 
probleme care trebuie, cu eforturi 
comune, să tie lămurite în viitorul 
apropiat. Pentru aceasta, o serie de 
țări : U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Franța, 
Australia, India etc., utilizează 
vase speciale de cercetări oceanolo- 
gice, care urmăresc probleme deter
minate.

Printre aceste vase este și „Vi
teaz", navă sovietică de cer
cetări de 5 700 tone, pe bordul că
reia se află, în prezent, alături de 
cercetători din U.R.S.S,, India, Indo
nezia, Ceylon și semnatarul acestor 
rînduri. Pe această navă se găsesc 
laboratoare bine utilate de hidro
logie, hidroacustică, hidrochimie, 
meteorologie, fizica mărilor, geolo
gie, geochimie, plancton, bonton, 
bactériologie, ihtiplogie, tehnica 
pescuitului. Nava „Viteaz" e un a- 
devărat institut de cercetări dotat 
cu mijloacele cele mai moderne ale 
tehnicii actuale.

W
în ce constă importanța

expediții și care este, în genere, 
obiectul océanologie! ?

Apele ocupă aproape 71 la sută 
din suprafața globului. Oamenii 
mai puțin inițiați cred, în general, 
că nu sînt multe de aflat în legă
tură cu mările și oceanele. O bu
solă și o hartă sînt suficiente pentru 
a naviga ; ce poți întîlni în adîn'cul 
apelor decît unele animale curioa
se ? De fapt, oceanologia are o 
mare importanță. în apele mărilor 
și oceanelor a apărut viața, acum 
cîteva miliarde de ani cînd în at
mosfera pămîntului era încă foarte 
puțin oxigen. Din metan, amoniac și 
apă, s-au născut, după concepția 
acad. Oparin, primele substanțe de 
tip amino-acid, din unirea cărora 
s-a format apoi prima proteină vie. 
Cunoașterea în amănunt a acestei 
probleme este de o mare însemnă
tate teoretică și filozofică.

Dacă azi, în general, fenomenele 
fizice ale apelor marine și oceanice 
sînt destul de bine cunoscute pentru 
suprafață, trebuie să accentuăm că 
ele slnt toarte puțin studiate pentru

Rolul apelor marine și oceanice 
în înmagazinarea de căldură și ce
darea acesteia uscaturilor este de 
mult cunoscut, dar încă insuficient 

acestei studiat. Schimbul de energie între 
ape și aer stă la baza climatului 
de pe întregul glob pămîntesc. 
Acest schimb este și cel care reali
zează permanentul circuit al apei 
la suprafața pămîntului, grație că
reia pe uscat poate crește o tloră

nerale din apă și, cu ajutorul ener
giei solare și a clorofilei, sinteti
zează proteine, grăsimi, amidon. To
talitatea acestor organisme micros
copice alcătuiesc titoplanctonul, 
care poate fi considerat „pa
jiștea" apelor marine și oceanice. 
Studiul formării substanței organice 
vii și evaluarea cantității ei sînt de 
mare importanță. Dar omul încă nu 
utilizează direct această „pajiște" 
microscopică (care are o valoare 
alimentară ioarte mare), ci indirect, 
prin pești și celelailte animale pe 
care le scoate din mări, animale ce 
se hrănesc cu acest fitoplancton.

★

Omul a vînat dintotdeauna peș
tele sau alte mari animale marine. 
Uneori această vînătoare a fost atît 
de bestială, încît o serie de orga
nisme valoroase au dispărut de tot, 
sau sînt astăzi extrem de rare. Cap
turarea de astfel de organisme tre
buie să se facă în conformitate cu 
echilibrul din natură, pentru a asi
gura astfel și generațiilor viitoare 
aceleași resurse pe care le avem și 
azi. Pentru aceasta trebuie însă stu
dii științifice și tehnice, menite nu 
numai să fixeze limita pescuitului 
posibil fără a ataca fondul de bază, 
dar și să ducă la sporirea acestui 
fond de bază și prin aceasta la 
dezvoltarea pescuitului.

și o faună atît de bogate. întreaga 
meteorologie de azi e legată în 
primul rînd de datele climatice de 
deasupra mărilor și
însă sînt inexistente stațiile meteo
rologice fixe și toate previziunile se 
fac numai pe baza datelor sinop
tice ale rețelei stațiilor meteorolo
gice de pe uscaturi. Tocmai fiindcă 
peste 70 la sută din suprafața Pă
mîntului nu e cuprinsă sistematic în 
această rețea de stații, adesea pre
viziunile meteorologice greșesc. A- 
mintim și faptul că oceanologia 
poate furniza date nu puțin impor
tante constructorilor de nave.

Oceanele sînt surse importante de 
hrană. Această problemă e de mare 
importanță pentru omenire. Hrana 
primitivă, organică, în apele măriloi 
și oceanelor e produsă de alge mi
croscopice, care iau elementele mi

Resursele mărilor și oceanelor nu 
sînt inepuizabile, dar ele sînt folo
site încă într-o proporție foarte mică, 

oceanelor. Aici iar problema măririi productivității 
acestor ape abia se pune. De a- 
ceea, atenția multor state este 
îndreptată spre oceanele și mările 
largi ale globului, de unde se vor 
putea extrage produse alimentare 
noi.

Una din aceste posibilități este 
aceea de a spori hrana peștilor, 
adică în ultimă analiză fitoplancto- 
nul producător de hrană primor
dială. Dar aici există relații strînse 
și interdependente între activitatea 
bacteriană și fitoplancton. Bacteriile 
redau apelor marine substanțele 
minerale pe care titoplanctonul le-a 
depozitat în substanța organică pri
mordială. Acest proces are încă 
multe necunoscute. Dacă nu se re-

dau apelor marine substanțele 
minerale depozitate în corpul orga
nismelor, atunci cadavrele acestora 
cad la fund și se acumulează aici 
sub formă de straturi, uneori groase 
de cîțiva kilometri, de mîl organic. 
Scoaterea acestor rezerve în apele 
de suprafață esțe de asemenea o 
posibilitate de a mări producția de 
materie organică primitivă. Rezol
varea acestei probleme este legată 
de studiul fundului mărilor și ocea
nelor.

Scoarța pămîntului e, în general, 
cunoscută deasupra uscaturilor. Fun
dul oceanelor și mărilor, care re
prezintă peste 70 la sută din supra
fața globului, este tot scoarța pă- 
mîntuJui, dar cea necunoscută, cea 
acoperită de ape. Ca să folosesc 
o expresie a profesorului sovietic 
Zenkovici, acest .fund al oceanelor 
reprezintă cel de-al 6-lea continent 
al Pămîntului, cel mai mare și cel 
mai puțin cunoscut. Pînă nu de mult, 
despre acest fund oceanic nu se 
știa nimic. Se credea că sub apă 
scoarța pămîntului are o structură 
asemănătoare cu cea de pe usca
turi. Se credea că uscaturile au fost 
odată fund de mare sau ocean și 
că actualele funduri de mări și de 
ocean vor deveni odată uscaturi, în 
urma unor mișcări ale apelor. Da
tele noi asupra structurii fundului 
oceanelor au răsturnat această con
cepție aproape complet. Utilizarea 
metodelor acustice, seismice și gra- 
vimetriei, cît și luarea probelor de 
tund cu mijloacele tehnice moderne, 
au arătat că scoarța pămîntului în 
adîncul oceanelor e cu totul alta 
decît scoarța continentelor. Grosi
mea scoarței pămîntului sub apele 
Oceanelor Pacific, Atlantic și Indian 
este abia de 7—8 km, pe cînd scoar
ța terestră a continentelor poate 
ajunge uneori pînă la 40 km grosi
me. Materialul care formează fun
dul acestor oceane nu este identic 
cu materialul care formează conti
nentele. Această descoperire, care 
urmează încă să fie aprofundată, 
reprezintă unul dintre cele mai re
marcabile rezultate ale oceanogra
fiei actuale.

Apele oceanelor și mărilor sînt 
însă și o masă de materii prim» 
minerale. Anual se scot din ele 5 mi
lioane tone de sare marină (2 mi
lioane tone în China, 1 milion șl ju

mătate tone în India). Din apele 
mărilor, se extrage manganul (circa 
300 000 -tone anual), iodul (100 000 
tone anual). în multe părți ale lu
mii, de sub apele mărilor se extrage 
petrolul, care, după ultimele teorii,' 
s-ar fi format tot în anumite ape 
marine, extrem de bogate în sub
stanță organică vie și în condiții 
speciale.

Chimia apelor marine nu se poate 
înțelege fără a ține seamă de exis
tența organismelor vii și moarte. 
Componența apei de mare depindg 
în orice moment de materia organică} 
pe care o conține. Dinamica chimj^ 
mulul apelor marine e foarte puțin 
cunoscută, cu toate că ea ar da o 
serie de date importante pentru uti
lizarea lor în producție.

Oceanele sînt și o sursă de ener
gie. Mișcările apelor marine : va
lurile, curenții, mareele reprezintă 
surse enorme de energie, a căiel 
valoare totală întrece de multe orf 
energia furnizată de toate hidrbeeru; 
tratele pămîntului. Această energie'- 
nu s-a utilizat din cauze tehnice^ 
Astăzi însă există posibilitatea dé' 
a o capta. Pe rîul Rance, din nordul 
Franței, și la Marea Albă, în Uniu
nea Sovietică, s-au instalat hidro"-', 
centrale experimentale acționate de - 
maree. Ss încearcă, de asemenea',-^ 
utilizarea energiei ce rezultă din- 
diferența de temperatură între apele 
de supratață și cele de fund. Omé-^ 
nirea. Va gâsi desiUui posibilitatea 
utilizării pe scară largă a energiei 
ce se pierde astăzi, din apele mgri-7; 
lor și oceanelor.

Toate acestea constituie probleme.., 
ale oceanologiei. Precum se vede, 
ea este o știință foarte complexă și," 
după cum a numit-o eminentul sa
vant romîn Racoviță, o știință sin
tetică, căci explică în ansamblu un 
complex de factori în care punctùl 
central e viața.

*
La 31 iulie am acostat într-un port 

din Australia. Aci ni s-au alăturat’1* 
oameni de știință din Australia și 
S.U.A. Cercetările oceanografice din 
Oceanele Pacific și Indian, care se 
desfășoară în prezent, arată din 
nou roadele colaborării multilate
rale a oamenilor de știință din dife
rite țări, colaborare care contribuie 
la progresul științei puse în slujba 
.omului,
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Rhodesia de nord: Agenții colonialiștiloî
din nou demascati
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- TOKIO 7 (Ager
pres). -- TASS: 
Cea-de-a 8-a con
ferință mondială popoarelor din întreaga lume 
pentru interzice- __
rea armei atomice 
șii-eu- hidrogen și preîritîmpinarea 
unui război nuclear, care și-a în
cheiat''lucrările la 6 august la Tokio 
ă adresat popoarelor din întreaga 
Jume b chemare la lupta pentru in
terzicerea imediată a armei nuolea- 
rer pentru dezarmare generală-și to
tală.

îni prezent omenirea este amenin
ța,^ de primejdia războiului nuclear, 
se spune în chemare. Una din' cau
zele primejdiei războiului nuclear 
este amestecul militar al imperia
liștilor în lupta pentru suveranitatea 
națională și independență și în miș
carea de eliberare a coloniilor.
. Ca urmare a seriei de explozii nu
cleare efectuate de Statele Unite la 
mare altitudine în regiunea Oceanu
lui Pacific, se spune în continuare 
în chemare, pregătirile pentru un 
război nuclear s-au accelerat și pri
mejdia izbucnirii războiului în Asia 
s-a intensificat.

Cerem ca toate puterile nucleare 
să încheie imediat și necondiționat 
un acord cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare. Pentru a- 
ceasta trebuie să fie luate în seamă 
propunerile prezentate de cele opt 
țări neutre la conferința de la Ge
neva.

Crearea zonelor denuglearizate — 
se arată în continuare, în chemare 
— este extrem, de importantă pentru 
preîntîmpinarea războiului nuclear. 
Trebuie grăbită crearea de zone 
denuclearizate din care să facă 
parte țările Asiei și din regiunea 
Oceanului Pacific — din 
pînă în S.U.A. — precum și 
giuni ale lumii.

Participanții la conferință 
ființarea tuturor blocurilor militare 
opuse, lichidarea bazelor militare de

Chemarea conferinței 
de la Tokio adresată

pe teritorii străi
ne și evacuarea 
tuturor trupelor 
străine.

în condițiile pri
mejdiei crescînde 

create de tratatele militare și bazele 
militare, înarmarea Japoniei și Ger
maniei occidentale cu arme rachetă 
și arme nucleare — se arată în 
chemare — ridică probleme de im
portanță deosebită. Sporirea forțe
lor Bundeswehrului german și a for
țelor japoneze de „autoapărare" re
prezintă o primejdie serioasă pentru 
țările vecine. Trebuie dusă lupta îm
potriva reînvierii în cele două țări 
a militarismului sprijinit și încurajat 
de Statele Unite.

Chemarea cere popoarelor din în
treaga lume să desfășoare în. sep
tembrie, în fiecare țară, o campanie 
hotărîtă pentru ca toate puterile 
nucleare să încheie un acord privi
tor la interzicerea experiențelor, 
pentru interzicerea totală a armei 
nucleare, pentru dezarmare generală 
și totală.

Trebuie să cerem ca viitoarea se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
— se arată în chemare — să pre
vadă planuri concrete îndreptate 
spre atingerea acestui scop.

în încheierea chemării se spune : 
să întărim solidaritatea internațio
nală, să unim strîns forțele largi 
iubitoare de pace în jurul mișcării 
hoastre, să zădărnicim pregătirea 
războiului nuclear și să luptăm în 
continuare pentru dobîndirea inde
pendenței naționale și stabilirea pă
cii generale.

HELSINKI 7 (Agerpres). Partici
pantă la cel de-al Vlll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților au adop
tat următorul apel adresat tineretului 
lumii :

,,Scumpi prieteni, tineri din întreaga 
lume :

In numele 1er, 18 000 de tineri și ti
nere din 137 de țări participant la 
de-al Vlll-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților pentru pace și prie
tenie vă adresează un mesaj al păcii și 
prieteniei care constituie o dovadă a în
crederii și speranței tineretului în viitor.

Tineretul Africii, Americii, Asiei, Eu
ropei și Oceaniei reprezentat la Helsinki 
de 1 500 de organizații de toate orien
tările, conștient de răspunderea sa în 
legătură cu primejdia unui război mon
dial, se adresează, de asemenea, tuturor 
popoarelor lumii și guvernelor, lor expri- 
mîndu-și încă o dată hotărîrea lor 
nezdruncinat de a apăra pacea 
treaga lume.

Am petrecut aici zece zile de 
Am confruntat punctele noastre 
dere și am avut schimburi de 
Noi ne-am călăuzit în activitatea noas
tră de căutarea a ceea ce avem comun, 
a ceea ce ne unește. Am învățat să ne 
înțelegem unii pe alfii și am devenit 
prieteni.

Festivalul de la Helsinki, cu întîlnirile 
sale frățești, manifestațiile sale, spectaco
lele artiștilor și competițiile sportive au 
constituit cea mai înaltă expresie a vo
inței comune a tinerei generații de a 
obține triumful păcii, prieteniei și înțele
gerii reciproce între popoare, de a înce
tățeni pretutindeni 
dență nafională și de a pune descoperi
rile și cuceririle științei și tehnicii în 
slujba omenirii.

cel

de 
în în-

neuitat, 
de ve- 
păreri.

dreptul la indepen-

Japonia 
alte re-

cer des-

Puternică demonstrație 
pentru pace la New York

NEW YORK 7 (Agerpres). — în 
legătură cu comemorarea tragicului 
bombardament atomic de la Hiro- 
șima, la 7 august a avut loc la New 
York o mare demonstrație.

O uriașă coloană de demonstranți 
cu o lungime de aproape 1 km a 
pornit din Briliant Park spre piața 
Organizației Națiunilor Unite. De
monstranții au purtat peste 2 000 do 
panouri pe care scria : „Hiroșima 
este o rușine pentru America", „Nu 
vom permite repetarea Hiroșimei", 
„Să fie interzise experiențele nuclea
re", „Pacea este singura noastră 
apărare".

In piața Organizației Națiunilor 
Unite a fost organizat un miting de 
protest împotriva bombardării Hiro
șimei și de solidaritate cu locuitorii 
din Hiroșima și Nagasaki.

Cei care au luat cuvîntul la mi
ting au vorbit despre sentimentul 
de rușine pentru America, singura 
țară din lume care a folosit împo
triva oamenilor această monstruoa
să armă. Ei au condamnat guvernul 
S.U.A. pentru „acțiunea irațională și 
tragică", săvîrșită acum 17.ani cînd 
gu fost nimiciți sule de mii de oa
meni lipsiți .de qpgrare. .Chiar, și 
Orenstein, membru aî Senatului sta
tului New York,.a ironizat .în cqvîn- 
tarea sa argumentele guvernului a- 
mérican, potrivit cărora reprimarea 
sîngeroasă a locuitorilor din Hiroși
ma și Nagasaki' ar ii fost necesară 
în scopul „încetării rapide a răz
boiului".

„Explozia atomică, dè la Hiroșima 
hu a nimicit războiul, ci l-a făcut 
mai' periculos", a spus el.

Participanții la miting au aprobat 
călduros declarațiile vorbitorilor că 
a venit timpul ca litigiile internațio 
nale să fie rezolvate nu prin vio
lență, ci prin tratative.

După miting, new-yorkezii s-au 
îndreptat spre sediul Secretariatului 
O.N.U. unde au organizat o proce
siune în memoria victimelor bom
bardamentului atomic de la Hiroși
ma- și Nagasaki.

——O9O--------

Judecarea unor spioni 
în R. D. Vietnam

■HANOI 7 (Agerpres). —După cum 
anunță Agenția Vietnameză de In
formații, la 6 august ati fost judecați 
de tribunalul din Vinh Linh (provin
cia Situată la nord de linia de de
marcație) alți trei spioni sudwiet- 
namezi.

• Acuzații au declarat în fața tribu
nalului că au fost instruiți de spe
cialiști americani și că au • făcut 
parte ■ din „grupul de ■observație" 
american care se ocupă cu trimite- 
rea?.j;âș .spioni în R. D. Vietnam. 
Parașutați anul trecut în provincia 
Vinh Linh, au fost după puțin timp 
aypfetați.'; » ■
7-Diri' declarațiile lor a reieșit că în 
cadrul „grupului de observație" ei 
au fost instruiți în domeniul sabo
tajului,:-spionajului, parașutism și 
război psihologic, de către specia
liștii; americani. Obiectele și muni- 
țițle” confiscate> sînt. de ' asemenea, 
de proveniență americană»

După cum relatează Agenția 
Vietnameză de ' Informații.' acesta 
este al treilea- proces din' ùltimele 
16 zile la care au fost judecați spioni 
sud-vietnamezi.

Primul proces a avut loc la 22 iu
lie- în...cadr.ul acestui proces au fost 

spioni. Al. doilea, la 25 
iulie, a judecat alți doi spioni.

pupă cum

de la festival am demonstrat voinfa noas
tră comună de pace și prietenie între 
popoare, năzuința spre încetarea tuturor 
experiențelor nucleare și interzicerea 
armei atomice, spre încheierea unui tra
tat de dezarmare, spre triumful princi
piilor independentei naționale și coexis
tenței pașnice a statelor cu regimuri so
ciale diferite.

Acum, cînd adresăm acest apel tuturor 
oamenilor fără nici o deosebire, promi
tem să ne consacram luptei comune 
pentru pace și să ne dăruim toate for
țele pentru triumful prieteniei și înțele
gerii reciproce intre tinerii și popoarele 
lumii. ...

Fie ca unitatea noastră, cimentată prin 
festival, să se întărească și să se lăr
gească I Fie ca ea să devină unitatea ti
nerelului din întreaga lume I

Tineretul din întreaga lume reprezen
tat la festival adresează acest apel, ex
presie a dorinței sale de a obține trium
ful păcii și prieteniei în întreaga lume, 
întregii tinere generații

Comunicatul 
Guvernului Provizoriu 
al Republicii Algeria
ALGER 7 (Agerpres). — Cancela

ria Guvernului Provizoriu al Re
publicii Algeria a dat publicității la 
7 august un comunicat în care se 
spune că „împuternicirile pe care 
le-a deținut pînă acum Guvernul 
Provizoriu al Republicii Algeria vor 
fi deținute de acum înainte de Bi- 

Frontului Național 
Algeriei.
se subliniază în a-

LUSAKA 7 (Agerpres). — Timp 
de trei zile în localitatea' Mazabuka 
s-au desfășurat lucrările conferin
ței Partidului unit. al independenței 
naționale din Rhodesia de- nord.'

în rezoluția finală adoptată' la 6 
august de către membrii Partidului 
unit al independenței naționale este 
condamnată cu asprime colaborarea 
autorităților din Rhodesia de nord 
cu secesioniștii katanghezi. Se cere, 
de asemenea, desființarea Federa
ției Rhodesiei și Nyassalandului și 
trecerea puterii politice în mîinile 
populației africane care constituie o 
majoritate absolută în aceste teri-

a-

torii. Rezoluția demască și condam
nă activitatea unoi' companii finan
ciare din Rhodesia de nord care, în 
scopul subminării mișcării pentru 
progres și independență, folosesc o 
parte din profiturile lor pentru mi
tuirea unor lideri ai partidelor poli
tice din acest, teritoriu.

La sfârșitul conferinței, Kenneth 
Kaunda, președintele Partidului unit 
al independenței naționale, a rostit 
un discurs în care a condamnat po
litica marionetei colonialiste Roy 
Welensky și a chemat populația a- 
fricană la o luptă tot mai hotărîtă 
pentru, dobîndirea independenței. •

OsbO

Atrocitățile din coloniile portugheze
roul Politic“ al
de Eliberare a

în comunicat
celași timp că Guvernul Provizoriu 
va continua să existe pînă la con
vocarea ședinței ordinare a Consi
liului național al revoluției algerie
ne prevăzută pentru septembrie a.c.

. CONAKRY 7 (Agerpres). — TASS. 
Conducerea Partidului airican al in
dependenței din Guineea portughe
ză și insulele Capului Verde a dai 
publicității la Conakry un comuni
cat în care atrage atenția opiniei 
publice mondiale asupra cruzimilor 
săvîrșite de colonialiștii portughezi 
în Guineea ,,portugheză“. După cum 
se subliniază în comunicat, milita
ris'd portughezi nu se dau înlături 
de la exterminarea fizică atit a par

voltare economică și alte cîteva pro
bleme.

pective să nu-i dea voie lui Rock
well să. intre în Anglia.

RABAT. La 7 august, la Rabat 
s-a deschis cea de-a 3-a sesiune a 
Comitetului economic african al ță
rilor semnatare ale Cartei de la Ca
sablanca (Ghana, Guineea, R.A.U., 
Maroc, Republica. Mali). Pe. ordinea 
de zi a sesiunii se află problemele 
dezvoltării economice a țărilor sem
natare ale Cartei de la Casablanca, 
mijloacele de îmbunătățire' a con
dițiilor. schimbului comercial, insti
tuirea unei bănci africane de dez-Prin puternicele noastre manilestalii

PARIS. Proprietarii de pămînt 
dintr-o regiune a departamentului 
Var, unde N.A.T.O. a proiectat cons
trucția unui poligon militar, au or
ganizat la 6 august un miting de 
protest împotriva acestor planuri, 
militariste. Participantă la miting; 
au hotărît să continue lupta împo
triva construcției poligonului.

< HAZ/ \

' LONDRA. Un purtător de cuvînt 
■al Ministerului Afacerilor Externe 
ial Angliei a recunoscut la 6 august 
:ă fiihrerul fasciștilor americani 
Rockwell se află în Anglia. Căpe
tenia fasciștilor americani a sosit 

aeroportul Shannon (Republi- 
Irlanda) și a evitat . servi- 
de imigrare al Angliei cu toate 
ministrul afacerilor interne, 

Henry Brooke, „a ordonat“ săptămî- 
na trecută autorităților engleze res-

------------o»o-

PARIS. Adlai Stevenson, repre
zentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., S;.a întâlnit la 6 august la 
San-Sebastian (Spania) cu Castiella, 
ministrul afacerilor externe al Spa
niei. După cum transmite corespon
dentul din Madrid al agenției France 
Presse, în timpul vizitei neoficiale 
Stevenson și Castiella au discutat 
problema reînnoirii acordurilor spa- 
niolo-americane din 1953 cu privire 
la bazele militare ale S.U.A. în Spa
nia al căror termen expiră la sfîrși- 
tul acestui an.

CIUDAD DE GUATEMALA. A- 
genția France Presse anunță că un 
vulcan, care nu mai dăduse nici un 
semn de activitate din august 1957, 
a erupt brusc amenințând mai mul
te localități din departamentul Saco- 
tepeguez în centrul Guatemalei.

I

COPENHAGA. Sosirea într-o „vizită de prietenie a unor vase militare din H. F. Germana a provocat 
o puternică indignare în rindul poporului danez. încă înainte ca navele vest-germane să sosească în capi
tala Danemarcei, populația, în frunte cu muncitorii marilor întreprinderi industriale din Copenhaga, a or
ganizat demonstrații de protest. In cursul demonstrațiilor au avut loc mai multe ciocniri între cetățeni și 
polițiști. în fotografie: Aspect din timpul demonstrațiilor. Mulțimea poartă pancarte cu inscripțiile : „Afară 
cu naziștii!", „Sintern împotriva noii ocupații germane", „Sîntem pentru frontiera păcii Oder-Neise".

Știrile care sosesc din Vietna
mul de sud arată că încercările 
regimului dictatorial al lui Ngo 
Dinh Diem de a sc menține 
la putere prin intensificarea te
rorii și a unui' necruțător răz
boi. împotriva populației sud- 
vietnameze, se lovesc tot mai mult 
de împotrivirea, dîrză a poporu- 

. lui. In cursul lunii iulie, forțele 
patriotice din provinciile sudice 
ale țării au izgonit pe jandarmii 
diemiști din mai multe regiuni, dis- 

' trugînd pe distanțe de sute de ki- ________________  ____ ;
lometri întăriturile așa-ziselor sate piët"izolată de popor,' ar fi fost de 
strategice.

După cum se știe, aceste „sate 
strategice” nu sînt altceva decît 
lagăre de concentrare speciale, 
create ca urmare a aplicării ne
săbuitului plan „Sunrise" (răsări
tul soarelui), elaborat de Ngo Dinh 
Diem, împreună cu consilierii ame- 

' ricani. Acest plan constă în de
portarea masivă a populației ru- 

1 rale din regiunile controlate' de 
\ patrioți în „sate strategice” izo- 
: late unele de altele prin zone pus- 
; tiite cu ajutorul substanțelor chi- 
: mice. Prin acest mijloc barbar 

care condamnă populația unor re- 
giuni întregi la mizerie și foa- 

'■ mete, se urmărește ca participanții 
la mișcarea de rezistență să fie îm
piedicați să-și procure alimente.

Clica lui Diem se răfuiește 
toți cei ce nu sînt de acord cu 

J gimul. ei venal și corupt. „Mii 
: patrioți — scriitori, oameni de ști- 
[ ință, ziariști, foști participanți la
> mișcarea de rezistență — au fost a- 
: runcați în închisori, asasinați în 
I taină sait torturați“, se spune într-o
> declarație dată de un grup de ofi- 
; țeri din armata diemistă, refugiați 
I în Cambodgia. După cum a-

rată' profesorul Nguyen Van Hien, 
reprezentant ' al. Frontului de eli
berare națională din Vietnamul de 
sud,’ în ultimii 8 ' ani autoritățile 
lui Diem au ucis pesțe 105 000 de 
cetățeni pașnici, 874 OOÖ de bărbați, 
femei, bătrîni și copii au fost a- 
runcați în închisori.

Cu toate acestea Diem nu poate 
înăbuși lupta forțelor patriotice

se intensifică necontenit, 
cum au relatat agențiile de 
zilele trecute, partizanii au

care 
După 
presă, . .
dat lovituri trupelor ngodinhdie- 
miste la numai 10 mile de Saigon, 
capitala Vietnamului de sud. In 
numeroase regiuni ale țării patrip- 
ții controlează șoselele și drumu
rile de cale ferată. Chiar și presa 
occidentală recunoaște că o mare 
parte a teritoriului Vietnamului de 
sud este controlată de Frontul eli
berării naționale.

Clica lui Ngo Dinh Diem, corn-

. mult măturată, dacă nu s-ar fi
..illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

Comentaiiul zilei
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Cine profită de pe urma „reformei 
agrare“ din Chile

După cum s-a anunțat, Congresul 
chilian a aprobat proiectul de lege 
cu privire la reforma agrară ; cercu
rile progresiste din Chile califică 
însă acest proiect 4rept „o fraudă 
politică“ în conformitate cu planul 
american „Alianța pentru progres”. 
Proiectul prevede exproprierea a 
unui milion de hectare, ceea ce nu 
reprezintă însă decît 5,6 la sută din 
totalul pământurilor arabile contro
late de acei latifundiari care posedă 
peste 500 ha. Proiectul de lege per
mite, de asemenea, latifundiarilor să 
vîndă guvernului la prețuri mari 
pămînturile lor sterpe.

Potrivit proiectului, urmează să 
fie distribuit pămînt unui număr de 
5000 de țărani anual. Există însă

circa 800 000 muncitori agricoli 
regiunile rurale și ar fi nevoie 
mai mult de o sută de ani pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
lege.

în 
de

ticipanților la mișcarea de elibera
re cît și a populației civile, bănuită 
că ar simpatiza pe 
timpul operațiunilor 
colonialiștii împușcă locuitorii unor 
sate întregi. în comunicat se amin
tește cazul cînd participanții deta
șamentelor de pedepsire au stropit 
cu benzină și au incendiat 30 de 
africani. Asasinii portughezi. îngroa
pă de vii pe patrioții prizonieri, îi 
îneacă în rîuri, batjocoresc cada
vrele acestora tăindu-le capetele, 
mîinile, picioarele, iar apoi expu- 
nîndu-le populației pentru a o in
timida. Numai în ultimul timp, se a- 
rată în comunicat, 15 deținuți poli
tici au murit în temnițele poliției 
salazariste, în urma schingiuirilor.

•Conducerea. Partidului african al 
independenței a adresat Organiza
ției Națiunilor Unite o telegramă în 
care, relatînd despre asemenea acte 
de teroare, îi cere să adopte mă
suri concrete neîntîrziate, pentru a 
pune capăt acestor crime mon
struoase.

patrioți. în 
de pedapșire,

--------OAO

Poporul ghanez înfierează 
pe complotiști

ACCRA 7 (Agerpres). — La 6 
august peste 500 de reprezentanți 
a diferite mișcări naționale Și pa
triotice din Africa s-au adunat la 
Accra la un miting de protest îm
potriva atentatului la viața pre
ședintelui Ghanei, Kwame Nkru- 
mah.

In rezoluția adoptată la miting se 
spune : „Declarăm că sîntem hotă- 
rîți să intensificăm lupta împotriva 
imperialismului, neocolonialismului 
și agenturilor lor“.

Acest act rușinos, se subliniază 
în rezoluție, arată limpede că im
perialiștii și agenții lor care ieri au 
asasinat 
mumba, 
dată la 
ma din 
tr-o colonie’

mișelește pe Patrice Lu
au recurs astăzi încă o 
asasinat pentru a transfor- 
nou continentul nostru în-

——O|O

La ce servește „ajutorul“ american 
în America Latina

următorul fapt : mimai compania 
petrolieră „Standard Oii of, Cali
fornia” a obținut în decurs de 7 
ani în regiunea Asiei de sud-est 
337 milioane de dolari profit net.

Totodată, în Vietnamul- de 
sud și în genere în Asia de sud- 
est, este vorba și de „înalta 
strategie" a Pentagonului. Nu tre
buie uitat că regiunea este situată 
în vecinătatea granițelor unor țări 
socialiste precum și a unor țări 
neutre din Asia pe leare v cercurile 
imperialiste încearcă să le ■ țină 
„sub presiune". După cum au rela
tat agențiile de presă, de curînd în 
insulele Hawai a avut loc o con
sfătuire a ministrului de război, al 
S.U.A., McNamara, cu reprezentau, 
ții militari și diplomatici americani 
din țările Asiei de sud-est și din 
bazinul Oceanului Pacific. Acolo a 
fost discutată situația din Vietna
mul de sud și planurile de. inten
sificare a intervenției militare. A- 
semenea planuri vizează nu numai 
forțele patriotice din Vietnamul de 
sud; ele prevăd și o serie de pro
vocări împotriva R. D. Vietnam. 
Instructorii americani — relatează 
agenția „Associated Press”— antre
nează un detașament de scafandri 
militari a căror misiune este să 
„respingă atacurile detașamente
lor de guerilă" (adică ale partiza
nilor sud-vietnamezi) și să pătrun
dă în regiunea din apropierea 
coastei maritime a R. D. Vietnam.

Totodată, statele membre ale blo
cului agresiv S.E.A.T.O. pun la cale 

, trimiterea unor noi efective pen
tru lărgirea operațiunilor mi
litare. Astfel, la 30 iulie, N. Wil
ton, șeful statului major al arma-

“llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
bucurat de sprijinul Washingtonu
lui. Potrivit datelor publicate de 
revista engleză .,Eastern World", 
Statele Unite au cheltuit pînă 
acum peste 2 500 milioane de do
lari în sprijinul regimului lui Diem. 
De asemenea, în Vietnamul de sud 
au fost trimiși mii de militari a- 
mericani care participă direct la 
lupta împotriva forțelor patrio
tice. Nici baionetele acestora nu 
s-au dovedit însă un sprijin prea 
sigur. 15 000 de soldați și ofițeri 
ngodinhdiemiști precum și nume
roși americani au fost uciși sau ră. 
niți în timpul luptelor duse de 
partizani în primele 6 luni ale a- 
cestui an.

De multe ori propaganda occi
dentală susține , că .sprijinitorii, re
gimului falimentar din Vietnamul 
de sud ar apăra în această zonă 
idealurile „lumii libere”. (Așa nu
mește propaganda din apus țările .tei australiene, a sosit la Saigon, 
imperialisțe). Ce fel de „idealuri” 
poate să reprezinte un dictator ve
nal și'urît de popor ca Ngo Dinh 
Diem! Dar „Newsweek" dezvăluie 
și alte „idealuri”. „Obiectivul tru
pelor americane — a scris revista 
— este să apere rezervele cele mai 
valoroase din această regiune, ale 
„lumii libere” Ce fel de „rezer
ve” urmează a fi „apărate" arată

unde a .discutat cu oficiglit.ăț.ile., 
. ngodinhdiemjste problema trimite- , 
rii de personal australian militar 
specializat în desfășurarea, opera-, 
țiunilor în junglă. Primii militari, 
australieni au și sosit

Asemenea planuri stîrnesc indig
narea opiniei publice, cu atit mai 
mult cu cît, după rezolvarea pro
blemei laoțiene, popoarele con-

sideră că acordul pentru Laos tre
buie să contribuie la instaurarea 
unei păci trainice în Asia de. sud- 
est. Intensificarea operațiunilor mi
litare în Vietnamul de sud, menți
nerea trupelor americane debarcate 
în Tailanda, cărora li se adaugă o 
serie de incidente organizate în ul
tima vreme de pe. teritoriile Viet
namului de sud și Tailandei la fron
tierele statului neutru și iubitor de 
pace Cambodgia, pun din nou în 
primejdie pacea în această regiu
ne a globului. Cu drept cuvînt, Co
mitetul vietnamez pentru apărarea 
păcii, salutînd încheierea, acordului 
pentru Laos, atrăgea atenția că 
este •. necesar ca popoarele să ră- 
mină vigilente și să continue lupta 
pentru lichidarea tuturor focarelor.

NEW YORK 7 (Agerpres). — Pe 
marginea loviturii militare de stat 
din Peru. cunoscutul comentator a- 
merican James Reston se ocupă în- 
tr-un articol publicat în „New York 
Tintes” de problema cursei înarmă
rilor în. America Latină și recu
noaște că în fcind Statele Unite sînt 
acelea care au încurajat și continuă 
să încurajeze această cursă.

„A fost un tanc american Sher
man acela càre a trecut prin porțile 
Palatului Pizzaro din Lima deunăzi 
pentru a-1 demite pe președintele 
Manuel Prado. Și ofițerul care a 
condus atacul împotriva palatului a 
fost colonelul Gonzalo Briceno, in
struit la școala Ranger de la Fort 
Benning în Statele Upițe“, ar^țji 
Reston, care subliniază în continua
re că neîncetatul „ajutor" militar 
acordat de S.U.A. anumitor guverne 
din America Latină a stîrnit îngri
jorare chiar și în cercuri cu răspun
dere din Statele Unite. Astfel lide
rul democrat, senatorul Hubert 
Humphrey, a atras de mai multi ani 
atenția asupra faptului că progra-

mele americane de ajutor militar 
„au încurajat cursa înarmărilor în 
America Latină în țări care nu pot 
menține un nivel fiecent de trai 
pentru popoarele 1er”. Senatorul Er
nest Gruening din Alaska a cerut 
„să se pună capăt acestui program 
necorespunzător și sțeril“ de asis
tență militară.

Reston citează apoi următoarele 
date care exemplifică în mod eloc
vent politica S.U.A. de intensificare 
a cursei înarmărilor în țările latino- 
americane. în anul fiscal 1953 S.U.A. 
au acordat acestor . țări un ajutor 
militar evaluat la 11 200 000 de do
lari ; 1954 — 34 500 000 de dolari ; 
1957 — 43 900 000 de dolari; 1958 — 
47 900 0Q0 
54 000 000 
91 600 000 de dolari.

După cum arată Reston, aceste 
cheltuieli. nici nu au servit de. fapt 
la apărarea continentului latino- 
american împotriva unei imaginare 
agresiuni externe ci „numai pentr” 
ducerea războaielor interné și împo 
triva răscoalelor politice locale",

o »O---------

de dolari ; 1959 
de dolari ; 1961

de încordare ■ și neliniște din Asia 
de' sud-est și în primul rînd pentru 
încetarea amestecului militar a- 
merican în treburile Vietnamului 
de sud.

I. ALEXANDRESCU

In hățișurile Pieței comune5 >
. LONDRA 7 (A-

gerpresk — Presa A Dezamăgire la Londra după Im- 
Xndektu?6 d?n Pa\ul ,«,a,ivHe,Or cde la_ *UXelleS 
Londra al agenției * Acuzațiile aduse Franfei de presa 
U.P.I., și-a expri- engleză
mat dezamăgirea ----
în legătură cu re
zultatele tratativelor de la Bruxel
les cu privire la aderarea Angliei la 
Piața comună. „Dezamăgirea este 
mare, scrie „Times”, dar în orice 
caz este preferabilă unui compromis 
verbal pe care cele două părți l-ar 
fi interpretat în mod diferit“. Situa
ția este „neplăcută” pentru guvern 
scrie „Daily Herald”, întrucît el nu 
va putea prezenta rezultate con
crete la conferința din septembrie a 
țărilor Commonwealthului. „Daily 
Mail” aruncă direct vina pe Franța. 
„Domnește impresia — scrie ziarul 
— că aceasta a pus în mod inten
ționat anumite condiții inaccepta
bile pentru a face ca orice deznodă- 
mînt să fie imposibil”; Pînă și ofi
ciosul britanic „Daily Telegraph” 
blamează Franța pentru că a dove
dit „prea puțină înțelegere” pentru 
poziția Angliei. Comentatorii englezi, 
relatează agenția D.P.A., sînt de a- 
semenea. de părere că însuși guver
nul englez a acceptat ca tratativele 
să se încheie fără vreun rezûltat, 
avînd în vedere opoziția internă ______ ___a ,aac
crescîndă împotriva planurilor sale exprimată la tratative, nu poate as

cunde divergențele de vederi care 
există între ei ; 3). timpul nu lu
crează în favoarea concilierii și cele 
două luni care ne despart pînă la 
reluarea tratativelor vor fi fără în
doială folosite de adversarii Pieței 
comune atit din Anglia cit și din 
Commonwealth“.

de aderare la Piața comună.
în Franța, relatează D.P.A., „Mi

nisterul de Externe a refuzat să co
menteze. acuzațiile că atitudinea in
flexibilă a Franței a determinat im
pasul de la Bruxelles“. în schimb 
cercurile oficiale, relatează aceeași 
agenție, afirmă că tratativele de !•

fost 
ini-

Bruxelles au 
amînate din 
țiativa britanică. 
Ziarul „Combat“ 
arată că este firesc 
faptul că .„cei 
șase”. au. respins, 
apărîndu-și pro

priile lor interese, pretențiile An
gliei, care de fapt s-a prezentat la 
tratative în calitate de „solicitantă“. 
Referindu-se la perspectivele politi
ce ale actualului impas de la Bru
xelles, ziarul scrie că „toamna po
litică va fi cam cețoasă“/ Subliniind 
că și în clanul „celor șase“ sînt ne
înțelegeri atît în problema aderării 
Angliei la Piața comună, cît și în 
problema viitoarei lor organizări 
politice „Combat“ arată că „cele 
trei luni pînă la reluarea tra
tativelor ar fi o pauză rezonabilă, 
dacă între timp s-ar. conso
lida unitatea grupului. în caz con
trar, Europa (occidentală - 
săși s-ar putea destrăma“.

Cercurile politice ’ din anturajul 
organelor Pieței comune, __ 11
France Presse, atrag atenția asupra 
următoarelor aspecte negative ale 
tratativelor de la Bruxelles : 1). tra
tativele au trebuit să fie amînate 
pînă în octombrie fără vreo siguran
ță în ce privește rezultatele lor ; 2). 
unitatea de vederi a „celor șase“,

n.r.) in-

relatează
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