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La culesul strugurilor timpurii
agrico-

agricole de

Reduc consumurile specifice de materiale
Pe litoral

<

stat- și 
podgo-

efectivul 
gospodă- 
gospodă-

gospodăriile 
se calculeze 

silozurilor

unită- 
pentru 

vinu- 
G.A.C.,

din 
un 
bi- 
no i

din secto- 
circa 50 de 
inetalaiții s-a

de specialitate.
(Agerpres)

Minerii exploatărilor carbonifere din 
trustul „Muntenia" au dat pînă în pre
zent peste plan 31 500 tone cărbune. 
Mai mult de jumătate din această 
cantitate a fost extrasă de minerii de 
la exploatarea Șotînga. Acest succes 
a fost obținut prin creșterea indicelui 
de utilizare a agregatelor în subteran, 
prin îmbunătățirea separării și sortării 
cărbunelui și prin aplicarea unor noi 
rețete de granulație. Pe această cale 
s-a înregistrat și o creștere simțitoare

a calității cărbunelui. în primele 7 (unț 
ale anului, colectivele de la'minele Fi- 
lipeștii de Pădure și Șotînga au, redits 
procentul de cenușă la cărbunele li
vrat cu aproape 2 la sută.

Minerii au acordat o deosebită a» 
tenție și reducerii cheltuielilor de pro
ducție. Prin extinderea sistemelor de 
armare cu prefabricate și folosirea ra
țională a utilajelor, s-au realizat eco
nomii suplimentare la prețul de cost 
în valoare de 1 117 000 lei (Agerpres)
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Realizări ale minerilor

Anul acesta 
de animale în 
riile de stat și 
riile colective a crescut 
mult. Pentru a asigura 
o bună hrănire a ani
malelor în scopul obți
nerii unor producții 
mari de carne, lapte, 
lînă este necesar ca în 
fiecare gospodărie să se 
folosească toate posibi
litățile pentru asigura
rea bazei furajere.

în această perioadă, 
cea mai importantă lu
crare de care 
depinde asigu
rarea bazei fu
rajere și de 
care trebuie să 
se ocupe cu cea 
mai mare răs
pundere orga- 

ele și organi- 
1' -y.țiile de par

tid, consiliile 
le și conducerile uni
tăților agricole socia
liste, este însilozarea 

, porumbului. Recent s-au 
publicat recomandările 
Institutului central de 
cercetări agricole pri
vind asigurarea anima
lelor cu furaje însilo
zate. Este necesar ca 
specialiștii din fiecare 
gospodărie, pe baza 
unor calcule precise, să 
stabilească necesarul de 
furaje și să ia măsuri 
pentru ca însilozatul po
rumbului să se facă la 
timp.

în numeroase gospo
dării de stat și gospo
dării colective din regiu
nile Dobrogea, 
rești, Oltenia 
se lucrează 
însilozat. La 
specialiștilor, 
rește ca această lucrare 
să se facă în faza de 
coacere lapte-ceară, cînd 
plantele au un conținut 
bogat 
tritive 
cesară 
nutreț 
întârzierea 
depășirea acestei 
duc la scăderea calită
ții porumbului însilo
zat.

Ținîndu-se séànîa că 
în regiunile din sudul 
țării porumbul- a în
ceput să dea în faza de 
coacere lapte-ceară, este 
necesar să fie • folosite

toate forțele și mijloa
cele pentru ca recolta
rea, transportul, tocarea 
și presarea nutrețului în 
silozuri să se facă în cel 
mai scurt timp și fără 
întrerupere.

Acordînd atenția cu
venită însilozării porum
bului, gospodăriile de 
stat și gospodăriile co
lective trebuie să folo
sească totodată toate re
sursele de furaje care 
pot fi însilozate : dife- 

ierburi, rogozuri, 
buruieni etc. în 
amestec cu po
rumb.

în zonele pre- 
muntoase și în 
nordul țării, 
unde vegetația 
este mai întâr
ziată, este ne
cesar să se ia 
pentru termi- 

pregătirilor în 
însilozării la

Bucu- 
și altele 

de zor la 
indicațiile 
se urmă-

în substanțe nu- 
și suculenta ne- 

obținerii unui 
de bună calitate; 

recoltării și 
faze

măsuri 
narea 
vederea 
timp a porumbului. Tot
odată trebuie grăbite lu
crările de recoltare a 
fînețelor. Pregătirea cu 
grijă a unor cantități 
cît mai mari de fîn de 
bună calitate creează și 
posibilitatea de a pre
para făină de fîn pen
tru hrana porcilor și pă
sărilor. însilozarea făi- 
nei de fîn în amestec 
cu cartofi, morcovi, sfe
clă etc. dă putința să 
fie economisite mari 
cantități de furaje con
centrate.

în toate 
trebuie să 
capacitatea
existente, să se facă cu
rățirea și dezinfectarea 
lor, iar la nevoie să se 
amenajeze noi silozuri. 
De asemenea, trebuie 
puse în stare de func
ționare toate mijloacele 
de tocare a furajelor, 
iar acolo unde se găsesc 
să se adapteze pentru 
tocare batozele refor
mate.

Consiliile agricole ra
ionale și regionale, sub 
îndrumarea organelor 
de partid, au datoria să 
acorde sprijinul necesar 
gospodăriilor colective 
pentru însilozarea po
rumbului la timpul op
tim și în cele mai bune 
condiții.

sa-și prl-

lei, 
a 
un

D. Au fost organizate în 
la locurile de producție, 
teoretice cu demonstrații 
pentru cunoașterea turbi-

Un nou
mească locatarii. (Foto : Gh. Vințilă)

La gospodăria de stat Ciulnița, regiunea Bucu
rești, s-au recoltat și însilozat mari cantități de po
rumb. în fotografie : Brigada de mecanizatori 
condusă de Dumitru Vestinian, care recoltează pe 
zi cîte 25—30 tone porumb de siloz.

(Foto : M. Andreescu)
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Intr-un ritm susținut
CRAIOVA (coresp. „Scîn

teii"). — în unitățile agri
cole socialiste din regiu
nea Oltenia se treieră de 
zor. In raioanele Calafat, 
Corabia, Segarcea, Balș, 
Caracal și Băilești aceas
tă lucrare s-a și terminat, 
iar în raioanele Filiași, 
Oltețu și Vînju Mare se 
apropie de sfîrșit. Pe în
treaga regiune s-a treie
rat pînă 
colta 
ceea 
sută 
vată.

Ploile

de
ce 

din 
cu

la 7 august re- 
pe 382 300 ha, 
reprezintă 91 la 
suprafața culti- 

cereale păioas9.
căzute în ultimul

timp favorizează executa
rea arăturilor de vară și 
însămînțarea de plante 
furajere în miriște. Pînă 
acum, în regiune au fost 
făcute arături pe o supra
față de 171 000 ha și se 
lucrează în ritm susținut, 
în ultimele zile, ritmul 
mediu planificat la arat a 
fost depășit în medie cu 
circa 1 200—1 500 ha pe 
zi. La însamînțarea cultu
rilor duble în miriște, cele 
mai bune rezultate au 
fost obținute în raioanele 
Strehaia, Filiași, Băilești, 
Oltețu și Segarcea.

Mecanizatorii lucrează 
intens

Gospodăriile de- stat din regiunea 
Ploiești au prevăzut să însilozeze a- 
nul acesta 48 000 tone furaje.

De cîteva zile se lucrează intens 
la însilozarea porumbului. Gospo
dăriile de stat au însilozat 11000 
tone de furaje. Mari cantități 
de furaje au fost însilozate de către 
mecanizatorii de la gospodăriile de 
s’țat Pogo^țjjețe,"— 1,17,0..tone, Rădu- 
cești 980 tone • și din. alte G.A.S.

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — în acest 
an, colectiviștii din raionul Bîrlad 
sprijiniți de mecanizatorii de la sta
țiunile de mașini și tractoare Zorleni, 
Bogdănești, 
campania 
Aceasta a 
24 000 ha 
vreme și 
cesfea s-a 
cu aceste 
colective încă de la arie au fost tri
mise la bazele de recepție însemnate

Crivești au pregătit bine 
de recoltare și treieriș. 

făcut ca secerișul celor peste 
cu păioase să se termine la 
în bune condiții. Zilele a- 
ferminaf și freierișul. Paralel 
lucrări în multe gospodării

Produse din materiale plastice 
pentru industria construcțiilor 
Sectorul materialelor plastice a realizat anul acesta 

o serie de produse noi destinate industriei cons
trucțiilor. întreprinderea „Horia, Cloșca și Crișan" din 
Turda, de pildă, a început să producă pe scară , in
dustrială o gamă variată de covoare de policlorură 
de vini'l în diferite culori. Noile produse sînt tot atît 
de rezistente ca și parchetul și de două ori mai ieftine 
decît acesta. în această întreprindere se produc și 
plăci care imită pe cele din mozaic, pentru bucătării, 
băi și vestiare, înlocuind faianța.

Pînă la sfîrșitul anului, întreprinderile 
rul de materiale plastice vor produce 
noi produse pentru pardoseli, tapete 
nit are.

«Si

Ministerul Economiei Forestiere a 
omologat noi produse finite 
lemn. între acestea se numără 
nou tip de cameră combinată, o 
bliotecă în trei variante, două 
tipuri de fotolii, o măsuță servantă, 
o masă ovală extensibilă. Pentru în
ceperea producției, noile modele au 
fost repartizate diferitelor fabrici ce 
aparțin ministerului, U.C.E.C.O.M. 
sau unităților industriei locale.

Spre a satisface cerințele cumpă
rătorilor, industria produselor finite 
din lemn a început anul acesta fa
bricația de serie a 18 produse noi, 
din care o bună parte au și apărut 
în magazinele

Gospodăriile 
gospodăriile colective din 
riile regiunii Ploiești au cules și 
valorificat pînă acum 25 000 de kg 
struguri timpurii de masă. Conco
mitent cu această lucrare, 
țile au început pregătirile 
vinificație și depozitarea 
rilor. Numeroase G;A.S; și 
printre care cele din comunele Va
lea Călugărească, Urlați, Ceptura și 
altele din podgoria Dealul Mare,

De la începutul actualului Sezon, 
în stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre și-au petrecut concediul de 
odihnă ori și-au îngrijit sănătatea 
aproape 200 000 de oameni ai mun
cii din țară și turiști de peste ho
tare, adică tot atîtea persoane cît în 
întregul sezon din anul 1960. Capa
citatea 
crescut 
clădiri

de cazare a 
simțitor prin 
construite în

ț

stațiunilor a 
numeroasele 

ultimii ani,

O maternitate
la Bacău

modernă

BACĂU (coresp. „Scînteii")'. — Zi
lele trecute, în orașul Bacău a în
ceput construcția unei noi materni
tăți, cu o capacitate de 235 locuri. 
Noua clădire are 4 etaje.

cantități de cereale contractate cu sfa
tul și pentru muncile executate cu 
tractoarele S.M.T.-urilor. De asemenea 
au fost executate pînă acum arături 
adinei pe circa 11 000 ha iar pe 6 000 
ha au fost însămînjate culturi duble.

Înfrucît aceste lucrări nu sînt însă 
pe măsura posibilităților,
agricol raional îndrumat de organele 
locale de partid și de stat au luat mă
suri pentru grăbirea ritmului arăturilor 
și însămînfărilor de culturi duble.

consiliul

Să punem cît mai deplin în valoare 
avantajele forajului cu turbina

Recent, la Trustul de foraj-Pitești 
au fost analizate rezultatele obți
nute pe semestrul I din acest an 
de cele două întreprinderi de foraj 
din regiune — cea din Bascov și 
cea din Rm. Vîlcea.

în primele 6 luni petroliștii din 
Rm. Vîlcea au forat peste plan 7 104 
m ; totodată ei au înregistrat econo
mii la prețul de cost peste plan în 
valoare de 3 286 000 lei, iar benefi
ciile obținute 
4 171 000 
a muncii 
timp și 
experiență între colectivele 
două întreprinderi argeșene.

Din discuții a reieșit că la baza 
rezultatelor obținute de petroliștii 
din Rm. Vîlcea a stat preocu
parea pentru extinderea proce
deelor tehnologice înaintate și, în 
special, a forajului cu turbina. Son
dorii se întrec sub lozinca „Să fo
răm mai rapid, mai economicos I“. 
Turbina îi ajută, își dovedește cu 
prisosință eficacitatea : majoritatea 
metrilor forați au fost realizați cu 
ajutorul turbinei. Ca urmare, vite
zele de lucru la aproape toate felu
rile de foraj sînt mult superioare 
celor planificate ; costul pe metru 
forat a fost în această perioadă cu 
50—60 lei mai mic.

întreprinderea a fost dotată în 
timpul din urmă cu instalații moder
ne 4 L ~ 
schele, 
cursuri 
practice 
nei, a modului ei de funcționare — 
absolvite de zeci și zeci de sondori 
șefi, electricieni, mecanici. Pentru 
împrospătarea continuă a cunoștin
țelor profesionale ale sondorilor ca
dre de specialiști din cadrul trustu
lui țin conferințe legate de procesul 
de producție.

DIN EXPERIENȚA A DOUA 
ÎNTREPRINDERI DE FORAJ 

DIN REGIUNEA ARGEȘ

în plus se ridică la 
Ședința de analiză 
constituit în același 

bogat schimb de 
celor

în trimestrul I, cînd 
mergeau tocmai bine, 
de partid a întreprinderii a organi
zat o ședință deschisă, în care au 
fost dezbătute cauzele care duceau 
la timpi neproductivi la forarea 
sondelor. Cei care au luat cuvîn- 
tul au arătat că acestea se datorau 
în principal unor lucrări de revizie 
și montaj de slabă calitate, execu
tate uneori cu întîrziere. Pentru li
chidarea unor asemenea deficiențe 
s-a hotărît ca recepționarea instala
țiilor să se facă pe bază de proces- 
verbal, iar între muncitorii de la 
revizie-montaj și sondorii de la fo
raj să se organizeze sistematic 
schimburi de păreri asupra modului 
de funcționare a utilajului. Aceste 
măsuri s-au dovedit întemeiate. 
Acum lucrările executate de 
echipele de revizie și montaj con
duse de Constantin Stelian, Ștefan 
Filipescu, Ion Rotaru, Valerian Oni- 
că și alții, trec cu succes examenul 
la recepție ; lucrările sînt de bună 
calitate și executate într-un timp 
scurt.

înainte de a începe forajul, son
dorii vîlceni, sprijiniți de cadrele 
tehnice, obișnuiesc să studieze încă o 
dată formațiile geologice ce le au 
de forat. Aceasta îi ajută să sta
bilească, de la caz la caz, pe ce por
țiuni urmează să folosească turbina 
(la sondele de la Ciurești, de pildă, 
ei au forat cu turbina începînd de 
la adîncimea de 600 de metri ; acum 
se studiază posibilitatea folosirii tur
binei chiar de la „firul ierbii“). în 
scopul obținerii unor viteze sporite, 
sondorii de la foraj își aleg tipurile

lucrurile nu 
organizația

( In galeria o-J 
I montului Nr. 13 j 
I do la mina J 
( Baia Spiie. Ti-1 
I norii mineri Pe- 
! tre Rehicoac, 
f Gh. Culcer, Va- 
i sile Puia, Dezi- 
{ deriu Balog, 
( Mihai Cocuz și 
l Grigore Costin, 
[•discutând des- 
I pre rezultatele 
I obținute în ul- 
I târnele zile în | 
(întrecerea so-J 
I cialistă.

(Agerpres) j

au pregătit aproape toate vasele și 
întregul utilaj necesar culesului și 
vinificației.

în G.A.S. din regiunea Ploiești 
capacitatea de vinificație a cres
cut din anul 1959 și pînă în pre
zent prin construcția combinate
lor de la Valea Călugărească și To- 
hani cu 5 000 de vagoane, iar cea 
de depozitare a vinurilor cu mai 
mult de 600 de vagoane.

printre care complexul hotelier de 
la Mamaia cu 10 000 de locuri și mai 
multe vile la Eforie-Sud cu peste 
1 000 de locuri.

Muncitorii de pe șantierele trus
tului 5 construcții Brașov obțin re
zultate bune în reducerea consu
murilor de materiale. Folosind pe 
scară largă preiabricatele și ma
sele plastice și introducînd o strictă 
evidență a consumurilor de mate
riale pe brigăzi și echipe, ei au 
economisit în ultimele 3 luni 450

mc de material lemnos, important 
te cantități de fier beton, cărămizi 
și alte materiale de construcție în 
valoare totală de peste 1 200 000 
lei. în fruntea acțiunii de reducere 
a consumurilor specifice s-au situat 
constructorii de pe șantierul de lo-. 
cuințe Steagul roșu- din Brașov.(Agerpres)
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de turbină în funcție de diametrul 
sapelor cu role și de straturile 
geologice ce urmează să fie străbă
tute. ■ .

Aceste măsuri au făcut ça la în
treprinderea de foraj din Rm. Vîl
cea, forajul cu turbina să-și dove
dească din plin eficacitatea. Din to
talul sondelor forate după această 
metodă, 22 au fost terminate cu 
1—14 zile înainte de timpul prevă
zut în grafic. Brigada condusă de 
Dumitru Melinescu, de pildă, folo
sind turbina la cele 3 sonde pe care 
le-a săpat anul acesta a obținut o 
viteză de lucru cu peste 35 la sută 
mai mare decît cea planificată. 
Aceasta a făcut ca în timpul cîști- 
gat să fie forată în plus o nouă 
sondă. De asemenea, brigada con
dusă de I. Constantinescu, la cele 3 
sonde săpate cu turbină a scurtat 
cu multe zile termenul de dare în 
producție, economisind în același 
timp aproape 1 000 000 de lei.

Trebuie arătat însă că în activita
tea întreprinderii mai persistă și li
nele deficiențe. Deși, față de anul 
trecut, timpii neproductivi au fost 
simțitor micșorați, ei se mențin to
tuși ridicați la anumite faze de lu
cru din cauză că n-au fost luate 
toate măsurile de preîntâmpinare a 
unor defecțiuni, care duc în ultimă 
instanță la oprirea tèmporarâ a lu
crului la unele sonde.

Dtipă cum a reieșit din analiza 
făcută la ședința pe trust, colecti
vul întreprinderii de foraj Rm. 
Vîlçea are suficiente posibilități ca 
în cel mai scurt timp 
asemenea deficiențe.

★

în semestrul I din 
treprinderea de foraj 
ținut și ea unele rezultate bune, ' 
însă nu ,pe măsura posibilităților., 
Mai ales în trimestrul I s-au înregis-"'

să înlăture și

acest an în- 
Bascov a ob~

trat aici rezultate mai slabe. Spre deo
sebire de întreprinderea din Rm. 
Vîlcea aici n-au fost valorificate 
deplin toate avantajele pe care le 
oferă .forajul cu turbina. Față de 40,5 
la sută cît era planificat să se sape 
după această metodă, s-a forat nu
mai 26,5 la sută. La unii din to
varășii din conducerea întreprinde
rii există părerea, greșită, că pe 
unele structuri petroliere din schelă, 
forajul cu turbina nu ar da rezulta
tele scontate. •

Să vedem însă cum stau lucru
rile în realitate ? Este adevărat, că 
întreprinderea mai întâmpină unele 
greutăți în aprovizionarea cu tur
bine și sape pentru formațiile geo
logice specifice terenurilor respec
tive. Dar dacă socotim că atît în
treprinderea din Bascov, cît și cea 
din Vîlcea au aceeași „mamă“ — 
Trustul de foraj Pitești — și într-o 
măsură și structurile sînt asemănă
toare — 
poate fi 
„cauzelor obiective".

Multe
rul în stilul de muncă al întreprin
derii. Să dăm cîteva exemple. Pen
tru determinarea eficienței forajului 
cu turbina pe structurile noi, chiar 
inginerul-șef al întreprinderii din 
Bascov afirmă că în planurile întoc
mite s-a stabilit să se sape în paralel 
două sonde — una prin sistemul cla
sic de forare, și cealaltă — cu turbi
na. Nimic'de zis, bună măsură. Dar 
cum a fost ea transpusă în viață ? 
Personalul tehnico-ingineresc al în
treprinderii n-a urmărit cu toată răs
punderea cum se execută montajul 
instalațiilor și cum se respectă re
gimul de foraj cu turbina ; au existat 
și unele defecțiuni în manipularea și 
transportul turbinelor. Aiçi trebuie 
căutate în primul rî-nd cauzele rezul
tatelor slabe obținute cu prilejul 
experimentării. Plecînd de la această 
experiență nereușită și, în ciuda re
zultatelor deosebit de bune obținute 
de unele brigăzi din cadrul schelei,

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

Vacanța este în toi. 
Timpul este și el fa
vorabil excursiilor. în 
pădurea și peste la
cul Sna.gov au răsu
nat ieri — pentru a 
cîta oară în vara a- 
ceasta? — glasuri pli
ne de voioșie- Au ve-: 
nit aici, la o serbare 
cîmpenească. de o zi 
organizată de comite
tul U.T.M. al orașului 
București și de Pa-

latul Pionierilor, a- 
proape 600 de pionieri 
din Capitală. La um
bra copacilor sau pe 
pajiștile înverzite, pe 
plajă ori în alte locuri, 
micii excursioniști, 
îndrumați de învăță- 
tor-i și profesori, au 
participat la jocuri 
pionierești distractive, 
la întreceri sportive.' 
la concursuri de orien
tare turistică etc.

Programul zilei, bo
gat, variat și instruc
tiv a continuat după 
amiază, cu plimbări 
cu vaporașul pe lac. 
Cu prilejul acestei 
serbări cîmpenești pio
nierii au învătat noimerii au învățat 
cintece și jocuri.

Un 
în

în fotografie : 
grup de pionieri 
timpul unei plimbări 
cu vaporașul pe lac. 

(Foto : M. Cioc)
>y-

„vina" nu 
aruncată

n ea j unsuri

trebuie și nu 
numai asupra

își au izvo-

(Continuare în pag. Il-a)

MOTONAVA SOVIETICA „UGLE- 
URALSK“ a sosit la 8 august în por
tul Alger. Ea transportă 6 500 tone 
de grîu, primul lot de alimente oie- 
rite de U.R.S.S. drept ajutor poporu
lui ailgerian. în curînd vor fi trimi
se și alte alimente : conserve de 
pește, zahăr, ulei, lapte condensat.

ÎN NUMEROASE PROVINCII DIN 
ECUADOR se desfășoară mari ac
țiuni greviste. Au avut loc ciocniri 
între poliția și greviști care au o- 
cupat clădirea primăriei din orașul 
Sal-inos și aeroportul din San Juan.

DOUA MILIOANE DE DIJMAȘI ITA
LIENI au început marți o grevă ge
nerală organizînd în întreaga țară 
mitinguri și demonstrații. (Amănunte 
în pagina IV-a).

FERMIERI ENGLEZI au pus pe 
fugă un grup de fasciști, distrugîn- 
du-le tabăra organizată de aceștia 
în regiunea Gloucesterhire. (Cores
pondență telefonică în pagina IV-a).

MINIȘTRII BRAZILIENI AI MARINEI 
ȘI AVIAȚIEI au dat publicității la 
Z august o declarație în care spri-

jină cererea președintelui Braziliei, 
Joao Goulart, de a se organiza un 
referendum înaintea alegerilor legis
lative de la 7 octombrie, cu scopul 
de a se acorda din nou puteri de
pline președintelui.

NOI PROVOCĂRI VEST-BERLINEZE. 
Otto Winzer, prim-locțiitor al minis
trului afacerilor externe al R.D.G., a 
adresat lui Schroeder, ministrul afa
cerilor externe al R.F.G., o scrisoare 
în legătură cu provocările organe
lor de frontieră vest-germane împo
triva personalului feroviar al R.D.G., 
care deservește trenul ce circulă 
pe linia dintre Berlinul occidental și 
Austria. Reținerea abuzivă a perso
nalului trenului este calificată de O. 
Winzer drept un act de samavolni
cie, care contravine dreptului inter
național.

Dacă pînă în 8 august, guvernul 
R.F.G. nu va da garanții că aseme
nea acțiuni nu se vor mai repeta, 
trenul nu va mai circula pe teritoriul 
Germaniei occidentale. întreaga răs
pundere pentru aceasta revine gu
vernului R.F.G., se subliniază în scri
soare.

.•«7

Sna.gov


I

Pag. 2
MCMKUa

SCÎNTEIA

Informarea politică
a oamenilor muncii
în îndeplinirea cu succes a sarci- 

hilor stabilite de Plenara C.C, al 
P.M.R. din aprilie 1962 și de sesiu
nea extraordinară a Marii Adunări 
Naționale, un rol important are ac
tivitatea perseverentă a. organizații
lor de partid pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a țărănimii, 
pentru îmbogățirea cunoștințelor ei 
politice. De aceea, comitetul raional 

. . de partid Caracal acordă, în cadrul 
muncii politice de masă pe care o 
desfășoară, o atenție deosebită infor
mării politice a oamenilor muncii.

în organizarea muncii de infor- externe, s-a acordat b deosebită a- 
mare politică, în orientarea ei te
matică ne călăuzim după Indicațiile 
cuprinse în Raportul prezentat de 
tovarășul Gh, Gheorghiu-Dej la cel 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R. : 
„Trebuie să imprimăm muncii poli
tice de masă mai multă operativi
tate, mai multă preocupare pentru 
eficacitatea și rezultatele ei practi
ce ; fiecare sarcină dată de partid, 
fiecare apreciere sau indicație pri
vind un sector sau altul al activi
tății de stat, economice, culturale, să 
formeze obiectul unei munci poli
tice vii și combative, pentru ca cei 
cărora le sînt destinate aceste in
dicații să le cunoască și să și le 
însușească, pentru a putea să le a- 
plice cît mai bine în viață”.

Experiența dpvedește că nivelul 
calitativ al informării politice a oa
menilor muncii, operativitatea și 
caracterul ei combativ, militant, de
pind în mare măsură de gradul de 
pregătire al activului de partid. Toc
mai dè aceea comitetul raional asi
gură, pe baza unui plan de mai lun
gă durată, instruirea lunară a acti
vului raional în legătură cu princi
palele probleme, .șir evenimente 
ordinea zilei, ~ 
membrii biroului ■ raional, 
torii teritoriali fac : 
expuneri în adunările 
ale organizațiilor 
vire la diferite 
liticii interne și 
tidului Și statului 
bleme ale vieții interne de partid, 
ale muncii pentru întărirea econo
mico-organizatorică a gospodăriilor 
colective, ale situației internaționale. 
La această activitate participă, de 
asemenea, cadre cu bună pregătire 
politică și ideologică —■ activiști de 
partid și de stat, ingineri, econo-

■ miști, agronomi, profesori. Membrii 
biroului comitetului raional prezintă 
expuneri și informări politice la că
minele culturale și în unitățile a- 
gricole socialiste.

în stabilirea tematicii expunerilor 
și informărilor ținem seama de preo
cupările și cerințele diferitelor ca
tegorii de oameni ai muncii. O aten
ție deosebită acordăm informării a- 
șupră problemelor privind politica

partidului nostru, asupra documen
telor șl hotărîrilor de partid.

Spre a ilustra progresele realizate 
în creșterea varietății tematice a 
expunerilor amintim că aceasta în
globează expuneri referitoare la în
semnătatea Plenarei C.C. al P.M.R. 
din aprilie 1962 și a sesiunii extraor
dinare a Marii Adunări Naționale, 
la rezultatele îndeplinirii planului 
de stat, la cea de-a 50-a comemo
rare a morții lui J,.L, Caragiale, etc. 
A crescut mult în ultimul timp riü- 
mărul informărilor politice pe teme

la 
Paralel cu aceasta, 

, instrüc- 
sistematic 

generale 
de bază cu pri- 
aspecte ale po- 
externe a par- 
nosti'u, la pro-

tenție popularizării marilor succese 
ale poporului sovietic în lupta pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. Numeroase 
expuneri au fost consacrate lămu
ririi unor probleme internaționale 
de mare actualitate : tratativele în 
problema dezarmării generale și to
tale, principalele aspecte ale proble
mei germane, lupta popoarelor din 
țările coloniale și dependente pen
tru eliberarea lor națională etc. In
teresul manifestat față de asemenea 
expuneri este ilustrat de faptul că 
la cele 2 100 conferințe ce au avut 
loc în primele șase luni ale anului 
au asistat peste 315 000 oameni ai 
muncii.

în realizarea unei informări po
litice operative un-rol important re
vine celor peste 4 800 de agitatori din 
cuprinsul raionului. Convorbirile or
ganizate de ei la căminele culturale, 
discuțiile de la om la om îmbină 
lămurirea unor probleme actuale 
ale politicii interne și 
— hotărîrile partidului și guvernu
lui cu privire la redistribuirea ca
drelor de specialiști în agricultură 
și la dezvoltarea și îmbunătățirea 

. învățămîntului agricol etc — cu 
expunerea mobilizatoare a sarcini
lor care revin colectiviștilor în e- 
fectuarea muncilor agricole prevă
zute pentru această perioadă, în în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective.

Organizațiile de partid au obținut 
în ultimul timp progrese în folosirea 
unor forme variate și atractive de 
informare politică a maselor. Au 
stîrnit un viu interes scurtele expu
neri consacrate principalelor obiecti
ve ale planului de șase ani, expo
zițiile de fotografii despre realiză
rile poporului nostru pe calea de- 
săvîrșirii construcției socialiste, sim- 
posioănele pe teme actuale ale si
tuației internaționale, panourile cu 
fotomontaje din lupta popoarelor 
pentru pace, brigăzile științifice care 
dau răspuns întrebărilor puse de oa
menii muncii de la säte ; într-un șir 
de comune s-au amenajat panouri 
„Presa vă informează“, conținîhd 
principalele articole din ziare ; au

. --------—' T—:

externe

. fost organizate audiții colective de- 
radio, citirea în colectiv a presei,, 
discuții în fața hărții. Eficacitatea 
unor asemenea forme atractive s-a 
vădit în mod deosebit în comunele 
Băbiciu, Amărăștii de Jos, Mîrșani, 
Fărcașele, unde organizațiile de 
bază acordă o atenție deosebită a- 
çestei laturi importante a muncii 
politice de masă. Trebuie subliniat 
în mod deosebit faptul că întreaga 
acțiune de informare politică este 
astfel organizată — seara, sau în 
pauzele pentru odihnă — încît să nu 
împiedice cîtuși de puțin concentra
rea tuturor forțelor pentru efectua
rea muncilor agricole de sezon.

în ultimul timp a crescut aportul 
organizațiilor de masă la desfășu
rarea informării politice a oameni
lor muncii. Organizațiile U.T.M. din 
comunele Doneți, Gostavăț, Scărișoa
ra și altele organizează scurte con
ferințe, simposioane, convorbiri pe 
teme corespunzătoare vîrstei și 
preocupărilor tineretului : „călătorii 
pe hartă”, expoziții de 
despre viața tineretului 
socialiste și din lumea 
S-a îmbunătățit simțitor activitatea 
cercurilor de citit și a lectoratelor 
pentru părinți.

Experiența a dovedit că excursiile 
constituie o formă vie, atracti
vă și cu mare forță de convingere 
în popularizarea realizărilor puterii 
populare, în cunoașterea trecutului 
de luptă al clasei muncitoare și al 
partidului. După vizitarea Doftanei, 
a muzeului de istorie din Craiova, a 
Fabricii de produse sodice din Go
vora și a Uzinelor „Electroputere“, a 
„Casei Scîhteii” și noilor cartiere de 
locuințe ale Capitalei, excursioniștii 
s-au întors cu impresii puternice pe 
care le împărtășesc prietenilor și 
rudelor.

Fără îndoială, progresele realizate 
ar fi și mai mari, dacă unele sindi
cate din raionul nostru n-ar neglija 
sarcinile ce le revin în informarea 
politică a oamenilor muncii. Este ne
cesar ca organizațiile de partid să 
acorde sindicatelor un ajutor mai 
concret și mai eficient în vederea 
folosirii din plin a marilor lor po
sibilități în domeniul muncii educa
tive.

Comitetul raional de partid este 
hotărît să asigure o informare poli
tică operativă și bogată în conținut 
a oamenilor muncii în scopul ridi
cării continue a nivelului lor de 
conștiință și atragerii lor la o parti
cipare tot mai activă la lupta pen
tru

fotografii 
din țările 
capitalistă.

înfăptuirea politicii partidului.

al

ION FLUIERAȘU 
prim-secretar 

Comitetului raional P.iW.R.
Caracal

ßY STIMULENT ÎNSEMNAT ÎN MUNCA 
LUCRĂTORILOR DIN POLIGRAFIE

CU PRIVIRE LA MAJORAREA 
SALARIILOR MUNCITORILOR 
DIN RAMURA POLIGRAFICA

în ahll puterii 
populare, ca urmare 
a măsurilor luate de 
partid șl guvern, 

. condițiile de muti
că și de trai ale
muncitorilor din industria poligrafică 
s-aù îmbunătățit simțitor. Recent, pe 
baza Hotărîrli C,C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri din iulie 1961, a fost 
aprobată, ptinfr-o Hotărîre, o nouă 
majorare a salariilor tarifare ale mun
citorilor din poligrafie, Ea se aplică în- 
ceoînd de la 1 august a.c. .

îh legătură cu prevederile, acestei 
holărîri, Trustul Industriei Poligrafice 
din cadrul Comitetului de Sfaf pentru 
Cultură și Arfă ne-a făcut cunoscut 
următoarele t

Hotărîrea prevede majorarea sala
riilor tarifare în medie cu 10 la sută, 
precum și majorarea sporurilor pentru 
condiții deosebite de muncă ale mun
citorilor care lucrează în unitățile 
Trustului Industriei Poligrafice. Preve
derile Hofărîrii se aplică și muncitori
lor încadrați în rețeaua tarifară a 
ramurii poligrafice 
finind altor ministere, 
tualè mai mari ale 
sînt prevăzute pentru 
ricare de salarizare, 
dată — 1 august a.c.
salariile fanfare majorate și muncitorilor 
încadrați pe lista de funcțiuni din ac
tivitatea auxiliară 
poligrafice 
cialitafe și

refeaua
din unitățile apar- 

Creșferi procen- 
salariilor tarifare 
categoriile infe- 
De la aceeași 

— se vor aplica

a întreprinderilor 
cîf și personalului de spe- 
administrativ.

Să

Prin noua majo
rare, un muncitor 
iegăfor, încadrat îh 
Categoria a 2-a ia o 
întreprindere poli
grafică unde se 
salarizare, va primi,aplică rețeaua I de

Ca urmare a creșterii salariului tarifar, 
un spor anual de 744 lei, La aceeași în
treprindere, un muncilor ilpărifor înca
drai în categoria 8-a, va realiza un spor 
anual de 852 lei.

în afară de aceasta, dâforită faptului 
că s-au majorat și sporurile ce se acor
dă pentru condiții deosebite de mun
că, muncitorii care lucrează în astfel 
de condiții, vor realiza, îh medie, încă 
un plus la Salariu de 300 lei anual.

Îh Hotărîre se arafă, de asemenea, 
că salariații cărora li se majorează sa
lariile beneficiază în continuare de 
drepturile ce șe acordă în funcție de 
nivelul salariilor tarifare, chiar dacă, 
în urma majorării, salariile depășesc 
plafoanele stabilite prin reglementările 
în vigoare. Totodată, pînă la sfîrșitul 
acestui an se vor îmbunătăți indica
toarele de calificare ale meseriilor 
specifice ramurii poligrafice.

Actuala Hotărîre privind majorarea 
salariilor tarifare ale muncitorilor din 
ramura poligrafică constituie un sti
mulent însemnat în îmbunătățirea acti
vității de producție, în ridicarea nive
lului calitativ 
poligrafie.

o «-o---------

Tricotaje de caiîtate 
îmbunătățită

îmbunătățirea calității tricotaje
lor constituie o preocupare importan
tă pentru colectivul Fabricii de tri
cotaje din bumbac din Capitală. Re
cent, la această întreprindere s-a in
trodus vopsirea tricotajelor din bum
bac cu coloranți rezistenți la spălare 
și retratarea lor după vopsire. Prin 
introducerea noului procedeu se spo
rește rezistența vopselelor cu circa 
20 la sută.

al muncii lucrătorilor din

punem cît mai deplin 
avantajele forajului cu

în valoare 
turbina

(Urmare din pag. I-a) al-

unii tovarăși din conducerea tehnică 
'a întreprinderii n-au mai arătat in
teresul ce s-ar fi cuvenit pentru ex
tinderea unei asemenea metode îna
intate — forajul cu turbina.

Colectivul întreprinderii de foraj 
din Bascov trebuie să promoveze cu 
mai mult curaj o serie de inițiative 
legate de forajul cu turbina. Și ase
menea inițiative există. Aici, de 
pildă, se folosesc cu succes la o mare 
parte din sonde turbinele cuplate. 
La o sondă terminată recent de bri
gada condusă de Stan Constantin, 
s-au înregistrat viteze foarte mari 
de lucru, precum și importante eco
nomii la prețul de cost. Experiența 
unei astfel de brigăzi s-ar cuveni, 
firește, intens popularizată, extinsă.

La întreprinderea de foraj din 
Bascov munca politică desfășurată 
de organizațiile de partid, sindi
cale și de U.T.M. din schele nu se 
ocupă de generalizarea metodelor 
înaintate de lucru. Deși între bri
găzi, echipe și schimburi se des
fășoară întrecerea socialistă, evi
dența rezultatelor și popularizarea 
lor sînt lăsate numai pe seama 
unui economist din schelă. Brigăzile 
jfle foraj conduse de Ion Banu, Flö

t'*' 
I

rea Dumitru, Tudor Răcășanu și 
tele, care folosesc cu succes turbina, 
sînt pomenite doar în cîte o dare de 
seamă, fără să li se facă o largă 
popularizare prin panouri de o- 
noaré, gazete de perete, foi volante. 
De curînd, 
dusă de 
a chemat 
găzile din 
tre obiectivele întrecerii este de 
a realiza 90 la sută din planul de 
foraj cu ajutorul turbinei. Chema
rea la întrecere lansată de brigada 
lui Iacobescu a fost afișată — de 
către comitetul sindicatului — pe 
un panou așezat la sediul întreprin
derii, așa încît majoritatea sondori
lor din schelă n-au cum să-l vadă.

★
Sînt suficiente condiții ca forajul 

cu turbina să fie larg generalizat în 
schelele din cadrul trustului de fo
raj din Pitești. întreprinderea din 
Bascov. va trebui să fie mai mult a- 
jutată de trust pe linia acordării de 
ajutor tehnic, rezolvării unor greu
tăți pe care le mai întîmpină în acti
vitatea sa. în acest fel și petroliștii 
de la Bascov vor putea să mun
cească mai cu spor, să se prezinte 
la sfîrșitul anului cu planul înde
plinit la toți indicii,

brigada de foraj con- 
Haralambie

la întrecere 
întreprindere. Unul din-

Iacobescu 
toate bri-

Nu e un secret pentru nimeni că 
Dobrogea este unul din cele mai 
secetoase pămînturi ale țării. De
seori, pluviometrul înregistrează aci 
într-un an întreg abia cîțivd milime
tri de ploaie. Oriunde te-ai fi oprit, 
la Cobadin ori la Sinoie, la Izvorul 
Mare ori la Corbu de Sus, n-ai fi 
găsit odinioară recolte de grîu mai 
mari de 3—500 kg la hectar. Iar 
atunci cînd scoteau 700 kg la hec
tar, oamenii din partea locului bine- 
cuvîntau anul și ziceau că au făcut 
o recoltă bună. Pe atunci în Dobro
gea stăpîneau moșierii, în Dobrogea 
nu erau decît 117 tractoare (toate în 
proprietatea latifundiarilor), iar ță
ranii arau cu plugul de 
treierau spicele pe arii de 
sub copitele vitelor.

Tocmai Dobrogel, tocmai 
pămînt secetos și sărac, i-a fost dat, 
cel dintîi între toate regiunile țării, 
să dovedească prin fapte ce în
seamnă socialismul în agricultură. 
Acum sînt zeci de stațiuni de ma
șini și tractoare în Dobrogea, sînt 
mii de tractoare, semănători, com
bine și alte mașini agricole moder
ne. Plugul de lemn a fost trecut în 
anii noștri la muzeu, iar la grapa ou 
colți de cremene, care mai putea fi 
văzută în stepa dobrogeană pînă 
prin 1944, oamenii se uită azi ca la 
o străveche piesă arheologică.

De ani întregi, colectiviștii dobro
geni au încetat să-și mai ridice 
brațele suliță spre cer, invocînd și 
așteptînd ploaia. Ei știu că o ară
tură adîncă de vară face cît o ploi
cică bună, că un car de gunoi de 
grajd și un sac de superfosfat aduc 
un mare spor de recoltă ; ei știu că 
agrotehnica este strîns legată de 
munca unită. De ani întregi, de la 
colectivizarea 
gean, colectiviștii 
Mare dobîndesc 
nevisate în trecut, 
pe harta agricolă 
raioane întregi, 
Vodă, Hîrșova, 
Medgidia, să devină cunoscute prin 
recoltele lor mari. în acest an, în 
Dobrogea, pe suprafețe întinse s-au 
dobîndit roade bogate. 57 de gos
podării colective dobrogene au do
bîndit o recoltă medie de peste 
2 000 kg grîu la hectar, iar dintre 
acestea un adevărat record l-au 
stabilit 12 gospodării colective care

lemn și 
pămînt,

acestui

pămîntului dobro- 
dintre Dunăre și 
recolte de grîu 

Așa s-a ajuns ca, 
a patriei noastre, 
cum sînt Negru 
Tulcea, Măcin și

tain o gamă variată de pro- 
alimentare, precum și însem- 

cantități de mărfuri industriale, 
primele șapte luni ale anului
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Magazine pentru muncitorii

Boului din raionul 
deschis recent noi 

cooperației

exploatările fores-

La exploatările forestiere Bobeica, 
Brateș și Valea 
Cîmpulung s-au 
magazine ale 
consum.

în prezent, în
Here din regiunea Suceava funcțio
nează 102 unități ale cooperației de 
consum. Ele pun la dispoziția mun
citorilor forestieri din această par
te a 
duse 
nate

în
prin magazinele cooperației de con
sum din exploatările forestiere ale 
regiunii Suceava s-au vîndut măr
furi în valoare de aproximativ 26 
milioane de lei, depășindu-se cu 
mult realizările din primul semes
tru al anului trecut.

Cititorii s&tiu,,,Scinieii
■Gram cu gram-tone de metal

Folosirea judicioasă a metalului 
stă permanent în atenția muncitori
lor și tehnicienilor uzinei noastre. 
Îndrumate de organizațiile de par
tid, colectivele secțiilor și servicii
lor întreprinderii au analizat încă 
de la începutul anului posibilitățile 
de economisire a metalului. Cu a- 
cesf prilej s-au făcut propuneri in
teresante care, aplicate, au dat re
zultate bune. Cîteva exemple. în 
secjia debitare, discurile pentru 
tampoane se tăiau înainte în pă
trate cu latura de 400 mm și apoi 
erau șfanțate în formă de disc cu 
diametru de 380 mm. Se pierdea ast
fel o cantitate de material. La pro
punerea maistrului loan Stumph, a- 
cesfe discuri se taie direct la dimen
siunea de 380 mm. Din aceeași can
titate de metal Se scot astăzi 50 de 
discuri de bună calitate, față de 45 
cît se realizau înainte. De asemenea, 
prin croirea judicioasă a plăcilor

frontale de la țasiul vagonului bas
culant se objin economii de tablă, iar 
din resturile de material se confec- 
jionează alte repere, mai mici. Mun
citorii Alexandru Turcuș, Florea 
Nanu și alții au dobîndit multă în- 
demînare la croirea materialului și 
știu să folosească fiecare bucăjică 
de metal. Și astfel, gram cu gram, 
economiile realizate se ridică la 
tone întregi. Bineînjeles, toate a- 
cesfea nu știrbesc cu nimic calitatea 
produselor.

Rod al acestei preocupări sînt 
cele peste 52 de tone metal econo
misite de la începutul anului și 
pînă de curînd în întreprindere. In 
afară de acestea, s-au mai realizat 
economii de materiale în valoare de 
peste 600 000 de lei.

IOSIF KLAMPEȚKI 
frezor,

Uzina de vagoane din Arad

—- Constanța pentru dumini- 
august la acceleratul nr. 811. 
am ajuns pe peron am con

descurcat, atri- 
în alt vagon, 
în loc să ma- 
început solici-

Cînd lipsește spiritul gospodăresc
Gospodăria de stat 

Voluntari este situată 
la marginea Capitalei. 
Nu demult a trecut pe 
aici Ion Moraru, teh
nician auto din Mo- 
reni, regiunea Ploiești. 
Lui nu 
lipsa de spirit gos
podăresc 
rul mecanic 
cestei gospodării. Le-a 
semnalat redacției zia
rului nostru. Iată pe 
scurt cèle sesizate :

„în curtea atelierului 
mecanic zace de luni 
de zile un motor K.D.- 
35. Un tractor K.D. stă, 
de asemenea, de luni 
de zile,.nereparat. în 
curte, între niște bă
lării, se află diferite 
alte mașini agricole : 
sape rotative, cultiva
toare, grape stelate,

i-a plăcut

din secto- 
al a-

s-ar spune, numai gri
jă față de avutul ob
ștesc nu dovedește as
pectul sectorului me
canic al gospodăriei 
de stat ditl Voluntari”.

★
fier vechi care trebuie 
predat centrelor I.C.M. 
De ce nu s-a fă
cut acest lucru ? Se 
mai susține că gospo
dăria a primit pluguri 
și alte mașini agricole 
de căi-e nu avea ne
voie. Dar aceasta în
seamnă ca mașini
le să fie lăsate să se

pluguri, pompé de stro
pit via. Aici mai poți 
vedea căruțe stricate, 
un autoturism vechi, 
și diferite mașini și 
unelte ce nu mai 
sînt utilizabile. Orice

*
NOTA REDACȚIEI.

Corespondentul „Scîn- 
teii" pentru regiunea 
București a vizitat îm
preună cu toV. Alexan
dru Filip, directorul 
gospodăriei, și cu Iile 
Osiceanu, organizato
rul de partid, sectorul 
mecanic al G.A.S. Vo
luntari. Situația este 
așa cum o descrie co- degradeze? Faptul tre

buia sesizat la timp, 
mai ales că gospodă
ria se află la cîțiva

n’sponderitul voluntar. 
Explicațiile date de 
director și de organi
zatorul de părtid sînt 
fără temei. Ei susțin pași de Trustul Gostat 
că aci este cam mult al Capitalei.

Plăcut și neplăcut...
Am cumpărat marțea trecută de 

la Agenția de voiaj din Calea Gri- 
viței nr. 130 două bilete Bucu
rești 
că 5 
Cînd 
statut că, deși cumpărasem bilete 
de clasa I-a, mi se vînduseră bi
lete de clasa a Il-a, iar locurile 
respective erau ocupate de alți că
lători. Cum se poate lucra cu atî- 
ta neglijență la Agenția de voiaj ?

Aș vrea să mai adaug un lucru: 
la recomandarea însoțitorului de 
vagon, am luat contact cu opera
torul comercial de serviciu pentru 
Constanța, rugîndu-l să descurce 
lucrurile. Și trebuie să spun că 
pînă la urmă le-a 
buindu-mi locuri 
Fapt este însă că, 
nifeste de la bun 
tudinea cuvenită, prima lui reac
ție a fost următoarea : „N-am ce 
să fac ! Să călătoriți în picioare”.

De ce să fi călătorit în picioare, 
mai cu seamă că tot un funcțio
nar al C.F.R.-ului purta vina pen
tru cele întîmplate 2

Am apreciat foarte mult faptul 
că în Gara de Nord, crainicul care 
înștiințează pe călătoți despre ple
cările . trenurilor, își încheie co
municările pe care le face cu ura
rea : „Călătorie plăcută”. Este un 
gest frumos, 
tr-un caz ca 
urare pare a 
mă nereușită..

TR. VELICU 
funcționar — București

NOTA REDACȚIEI
In ultima vreme am primit la 

redacție mai multe scrisori care 
ne semnalează neglijențe asemă
nătoare în vînzărea biletelor Ia 
agențiile de voiaj. Ar fi indicat ca 
organele de resort ale C.F.R.-ului 
să examineze munca agențiilor de 
voiaj și să tragă la răspundere pe 
cei care provoacă neplăceri călă
torilor.

Recent, pe lingă clubul Uzine
lor de tractoare din Brașov a 
luat ființă o formație de estradă 
formată din artiști amatori din 
rîndul constructorilor de tractoa
re. Primul spectacol intitulat „Hai 
noroc, Brașov 1", prezentat în 
premieră la Predeal, s-a bucu
rat de succes. Au mai fost pre
zentate spectacole și în orașe 
Codiea, Zărnești, comuna Vulcan 
și in alte localități. In fotografie: 
scenă dintr-unul din spectacole
le prezentate.

Artiștii omaftori 
din satele dobrogene

In ultimii 3 ani mișcarea artistică 
de amatori a luat în Dobrogea o 
mare dezvoltare, numărul artiștilor 
amatori dublîndu-se. în această re
giune există în prezent peste 1 200 
de formații artistice din care fac 
parte mai mult de 25 000 de artiști 
amatori. Au devenit cunoscute, în 
satele dobrogene echipele de tea
tru ale colectiviștilor din Comand, 
Mihai Viteazul, Topalu, Pecineaga, 
M. Kogălniceanu și din alte sate și 
comune ale regiunii. în multe loca
lități cum sînt Comana. Beștepe, 
Pecineaga și altele au fost create 
ansambluri corale compuse din 
80—100 de persoane. Aproape pe 
lingă fiecare din cele peste 320 de 
cămine culturale din regiune există 
în prezent formații de dansuri.

(Agerpres)
------o®o-----

Din păcate însă, în- 
dl meu, o asemenea 
fi mai curînd o glu-

La școala popu'ară de artă

La Școala populară de artă din 
București, str. Cuza Vodă 100, au 
început înscrierile și reînscrierile 
pentru anul școlar 1962—1963 la 
secțiile : canto, pian, instrumente 
coarde, instrumente suflat, acordeon, 
instrumente populare, actorie, regie, 
regie de brigadă, t,pictură, grafică, 
sculptură, scenografie și. dans popu
lar.

între 15—31 augusft Vor avea loc 
cursurile de pregătire; iar între 1—10 
septembrie examenele de admitere.

bine pămîntul
au dobîndit în medie, de pe 4 771 
hectare, peste 2 500 kg grîu. La 
gospodăria colectivă din Agaua, 
raionul Hîrșova, de pe suprafața de 
155 ha semănată cu grîu, colecti
viștii au strîns în medie cîte 3 000 
kg grîu la hectar. Tot aci, de pe

însemnări de reporter

o tarla de 20 hectare s-au realizat 
cite 4 310 kg grîu la hectar.

De curînd, am stat de vorbă cu 
Dumitru Drăgușin, brigadierul bri
găzii a treia de cîmp de la gospo
dăria colectivă din Straja, raionul 
Negru Vodă. Aci s-au recoltat în 
acest an în medie 2 032 kg grîu la 
hectar. Dar tot aci, de pe o tarla de

41 hectare, s-au recoltat cîte 3 900 
kg grîu la hectar ; de pe o solă de 
20 hectare s-a obținut o recoltă 
medie de 3 856 kg grîu la hectar și 
de pe o altă 
s-au dobîndit

— în trecut, îmi spunea Drăgușin, 
cînd scoteam 
mînța pusă în toamnă, ne bleste
mam zilele și ne gîndeam că așa e 
pămîntul, lăsat de la natură să nu 
dea mai mult. Cînd scoteam 3—500 
kg de grîu la hectar, ziceam c-a- 
veam un an bunișor. De la colectivi
zare încoace recolta a mers cres- 
cînd, cu un spor anual de 2—300 
kg la hectar, iar acum, iată, avem 
o recoltă de peste 2 000 kg grîu la 
hectar. Oamenii și munca lor hotă
răsc recolta, iar pămîntul, dacă-1 
pretuiești și-l lucrezi după carte, nu 
are limite maxime în rodnicie.

Convorbirea

tarla, de 44 hectare, 
cite 3.200 kg grîu.

la liectar numai să-

noastră avea loc în

Gospodăria co loctivă „Jiul" din satul Straja, regiunea Dobrogea, a obținut o recoltă 
bogată de grîu. In fotografie : inginerul agronom Gh, Izvenariu și Dumitru Drăgușin, brl- 
gadler de cîmp, fruntaș al recoltelor bogate,

„Casa laborator” a gospodăriei, între 
piesele unei adevărate expoziții a- 
gricole, printre planșe, stative cu 
eprubete și borcane cu semințe se
lecționate. în această atmosferă de 
laborator agrotehnic, Drăgușin pă
rea să aibă ținuta unui cercetător ..............   ,
științific. Brigadierul brigăzii a’ tiëïal ' am .lucrat' ciț'i 
de cîmp de la gospodăria colectivă 
din Straja mi-a întărit această im
presie dezvoltînd cu simplicitate o 
adevărată lecție de agronomie.

— Ce-am făcut ca să sporim pro
ducția de grîu la hectar ? în primul 
rînd am folosit numai sămînță din 
soiuri selecționate, de mare produc
ție, cu bulefin de analiză eliberat 
de laboratorul regional Constanța. 
Apoi, din sfaturile inginerului agro
nom, ca și din propria noastră ex
periență, am înțeles că un rol im
portant îl joacă alegerea terenurilor 
și plantele premergătoare. Am se
mănat grîul numai pe tarlalele eli
berate devreme de culturi premer
gătoare — porumb siloz, borceag și 
mazăre. Soiurile puse în cultură Ia 
noi sînt pretențioase la planta pre

mergătoare șl 
merg bine după 
borceag și mază
re. După recolta
rea plantelor pre
mergătoare am fă
cut repede ară
turile de vară. 
Am avut grijă să 
nu se scoată cu 
arătura bolovan) 
mari și pentru 
asta am dat de 
4-5 ori cu polidis- 
cul pînă am fărî- 
mițat bine terenul 
arat si am iăcul 
din el un pat ger
minativ bun, cum 
scrie la carte. Am 
aplicat apoi gu
noi de grajd și în
grășăminte chimi
ce, iar primăvara, 
în lipsa azotatu
lui de amoniu, am 
împrăștiat peste 
semănăturile de 
grîu mraniță. Este 
un îngrășămînt 
foarte bun și fin. 

In ce privește 
sămînța de grîu, 
înainte de semă
nat am tratat-o cu 
germisan și apoi 
a fost introdusă 
cu semănătorile la 
o adîncime de

6—7 cm. După semănat, pe care 
l-am făcut în perioada optimă, între 
15 septembrie și 15 octombrie, am 
dat numaidecît cu tăvălugul ca să 
se taseze terenul și sămînța să a- 1 
dere la sol, să fie în contact cu solul 
cît mai bine și uniform. Primăvara 

sdpa 't’ătativă și cu 
grapa stelată ca să spargem crusta. 
Această lucrare este foarte folosi
toare fiindcă, mai ales într-un an 
secetos, menține umezeala în pă
mînt. Tot în primăvară, pe solele 
mai slabe, am dat o nouă priză de 
îngrășăminte chimice.

întreaga suprafață a fost plivită 
de buruieni. In sfîrșit, solele au;Mst 
recoltate în pîrgă, respectîndu-s. r.u 
stiictețe timpul optim. Recoltatul s-a 
făcut cu combina și nu am avut nici 
măcar 3 la sută pierderi. Am avut 
sole întregi unde pot spune că nu 
s-a pierdut nici măcar un bob. A- 
cum, grîul e în hambare, iar cel con
tractat a ajuns în magaziile sta
tului.

Omul care spunea aceste cuvinte 
nu era un agronom, ci- un simplu 
brigadier de cîmp, un om al agri
culturii socialiste setos de învățătu
ră, plin de energie și de planuri 
cutezătoare. Vorbisem cu el în 
„ca,sa laborator", între exponate 
agricole și planșe. Luase în brațe 
un snop de grîu din recolta acestui 
an și frecase îh podul palmei un 
spic ca să-mi arate boabele de aur.

— Sîntem datori să cunoaștem 
pămîntul — a adăugat, să știm de 
ce anume are el nevoie, să-l lucrăm 
și să-l îngrijim bine. Nu există pămînt 
slab. Există numai pămînt bine lucrat, 
iubit și respectat cu adevărat. Anu’ 
acesta n-am avut măcar o ploicift 
de la începutul lunii mai. Dar 
am avut arături adînci, am avut lu
crări bune de întreținere a culturii 
de grîu, am avut îngrășăminte și 
fiecare în parte a iăcut cît o ploaie 
căzută la timp. La anul, din același 
pămînt vom scoate o recoltă și mai 
bună. De pe acum ne pregătim pen
tru ea...

Intr-adevăr, în hotarul comunei 
Straja se și pot vedea cîteva sute 
de hectare negre, cu aiături adînci 
de vară. Se ară ziua și noaptea. 
Tractoristul Marin Degeiatu, care a 
recoltat în acest an cu combina sa 
303 000 kg de grîu, ară acum pămîn
tul, visînd recolta și mai. bogată din 
vara viitoare. Noaptea, farurile trac
torului său se văd brăzdînd întuneri
cul și plugul intră adînc în pămînt 
pe locul unde în iunie viitor va foșni 
o nouă și întinsă mare de aur.

PETRU VINTILÄ
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La Uzinele de ulila] chimic și rafinării nr. 2 din Ploiești. Se execută 
finisajul unui nou lot de utilaje pentru rafinării. (Foto : Agerpres)

La Montevideo

Manifestare culturală 
dedicată R. P. Romine

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). — La 6 
august a avut loc în sala „Cine Club" 
din Montevideo o manifestare culturală 
dedicată R. P. Romine.

Compozitorul Alberto Soriano a con
ferenția) despre viața și opera lui Geor
ge Enescu și a împărtășit celor prezenji 
impresii de la al ll-lea Festival Interna
tional „George Enescu" la care a parti
cipat ca invitat. In continuare au fost 
vizionate trei filme documentare romi- 
nești.

Au participat muzicieni, compozitori, 
critici muzicali, ziariști, membri ai 
corpului diplomatic. A fost prezent, de 
asemenea, Traian Moraru, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. P. Romine la 
Montevideo.

( -OoO

încheierea Consfătuirii în problema sporirii 
conținutului de proteine în nutrețuri

i

I

Miercuri au luat sfîrșit în Capitală 
lucrările Consfătuirii internationale 
privind „Măsuri agrotehnice, și chi
mice pentru sporirea conținutului 
de proteine în nutrețuri“.

Timp de 8 zile, specialiști din 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. Ro- 
mînă, R.P. Ungară și U.R.S.S. au 
prezentat referate și au purtat dis
cuții în legătură cu rezultatele cer
cetărilor și experiența dobîndită în 
țările respective în mărirea conți
nutului de proteine în nutrețuri.

Participantii la consfătuire
subliniat posibilitățile multiple de 
mărire a conținutului de proteine 
în nutrețuri prin aplicarea îngră
șămintelor organice și minerale, în 
special a celor azotoase, prin culti
varea porumbului intercalat cu soia

--------oeo

au

furajeră și alte plante leguminoase, 
irigare etc.

Ô altă posibilitate de rezolvare a 
problemei proteinelor în hrana ani
malelor, s-a arătat la consfătuire, o 
constituie și folosirea substanțelor 
azotoase, cum sînt ureea, apele amo- 
niacale și sărurile de amoniu.

Participanfii la consfătuire au 
stabilit o colaborare mai strînsă 
pentru viitor între cercetătorii din 
țările respective, precum și unele 
probleme de interes comun ce ur
mează să fie experimentate.

La invitația Consiliului superior 
al agriculturii participantă la cons
fătuire au vizitat Institutul central 
de cercetări agricole, stațiunea ex
perimentală Dobrogea și gospodării 
de stat și gospodării colective.

(Agerpres)

INFOR MÂȚII

Vizita în U. R. S. S. a unor oameni

TOKIO 8 (Agerpres). — La 8 au
gust a părăsit Tokio, plecînd cu un 
avion special în Uniunea Sovietică, 
un mare grup de reprezentanți de 
seamă ai cercurilor de afaceri din 
Japonia, în frunte cu Yosinari Ka
vai, președintele firmei construc
toare de mașini „Komatsu Seisakud- 
zio”. Din delegație face parte un 
mare grup de președinți și repre
zentanți ai consiliilor de administra
ție ale unor importante companii, 
firme și bănci din Japonia. împre
ună cu delegația, în U.R.S.S. au 
plecat Tokutaro Kitamura, preșe
dintele Asociației pentru sprijinirea

folosirea rachetelor pentru transport 
o prohlcma actuală

aterizare. El a explicat că aterizarea 
este veriga cea mai importantă și, ca 
să spunem așa, cea mai periculoasă 
în zborurile cosmice. Această pro- • 
blemă a fost rezolvată de cosmo
nauta sovietici.

Desigur,-, se poate presupune, că
din Întregul la Început rachetele vor fi folosite 

pentru transportarea materialelor im-

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS.: 
Problema folosirii rachetelor Inter
continentale pentru transport este 
foarte firească și actuală, a declarat 
unui corespondent al agenției TASS 
Gheorghi Pokrovski, doctor în științe 
tehnice.

Racheta poate făce 
glob pămintesc un singur oraș în care ,— 
fiecare om în cursul unei zile, dacă portante, corespondenței, matrițelor 
este nevoie, poate să se întîlnească 
cu oricare alt locuitor al planetei 
noastre, a spus savantul sovietic.

G. Pokrovski a subliniat că în 
U.R.S.S. a și fost creată o astfel de 
Industrie de rachete puternică pre, scopuri pașnice poate 
cum și știința corespunzătoare.

G. Pokrovski a insistat în 
special asupra problemelor legate de

de ziare, iar abia după aceasta VOr 
fi folosite pentru transportarea oame
nilor antrenați tn acest scop iar, 
sfîrșlt; și al călătorilor.

Folosirea rachetelor de transport 
contribui la

în

dezvoltării comerțului Japoniei cu 
U.R.S.S. și țările din Europa răsări
teană, precum și persoanele care îi 
însoțesc, corespondenți ai radioului, 
agenției Kiodo Țușin și ai unor 
mari ziare, în total aproximativ 60 
de persoane.

înainte de plecare, șeful delega
ției, Kavai, a făcut pe aéroport o 
declarație pentru presă în care a 
menționat că membrii delegației 
sînt bucuroși că au posibilitatea de 
a vizita Uniunea Sovietică și de a 
lua cunoștință, printre altele, de 
dezvoltarea economică a Siberiei. 
Kavai s-a pronunțat pentru lărgirea 
prin toate mijloacele a comerțului 
cu Uniunea Sovietică în interesul 
dezvoltării economiei Japoniei.

Realizări ale oamenilor muncii 
din Cehoslovacia

PRAGA 8 Corespondentul Ager
pres transmite :

în întîmpinarea celui de-al Xll-lea 
Congres al P.C. din Cehoslovacia, 
oamenii muncii din întreaga țară 
desfășoară o vie activitate pentru 
îndeplinirea și depășirea prevederi
lor de plan.

Un obiectiv important al angaja
mentelor luate în cinstea congresu
lui este realizarea de economii. Suc
cese frumoase în acest domeniu au 
obținut tehnologii și constructorii de 
la Uzinele „V. I. Lenin“ din Plzen. 
Astfel, prin folosirea construcțiilor 
sudate ei au redus greutatea pro-

duselor cu 30—60 la sută, iar prețul 
de cost cu 25—27 la sută. Colecti
vele întreprinderilor forestiere din 
Cehia de sud depun eforturi susți
nute pentru folosirea deșeurilor lem
noase. Ele și-au luat angajamentul 
Să economisească anul acesta, fată 
de normele de consum planificate, 
1 500 metri cubi de cherestea.

în întrecerea care se desfășoară 
în cinstea congresului au fost antre, 
nate pînă acum aproximativ 18 000 
de colective, 3 353 de secții și ate
liere, 800 de întreprinderi și 44 
uzine mari.

, foarte mare apropiere 
mod din diferite țări de pe 

tră, a spus profesorul

îil 
O 

a popoarelor 
planeta noas- 
G. Pokrovski.

Generalul de aviație american Ber
nard Schriever 
noască că pentru realizarea în S.U.A. 
a sistemului de sateliți secreți de 
spionaj „Midas" va fi nevoie de mai 
mult timp decît „se prevedea inițial".

Potrivit relatărilor apărute în re
vista „Aviation Week“, forțele aerie
ne militare americane au lansat în se
cret un mic număr de sateliți experi- 
mentaiî „Midas", dar au obținut re
zultate dezamăgitoare. Nici unul din
tre sateliții lansați nu a funcționat un 
timp suficient pentru a dovedi 
eficacitatea aparatelof dé detectare 
instalate là bord.

ÎNCERCĂRI DE A SCOATE 
PE STRAUSS BASMA CURATĂ

a fost nevoit să recu-

U.C.D. s-ar manifesta dorința 
Strauss să fie reabilitat pînă la so
sirea la 4 septembrie la Bonn intr-o 
vizită oficială a președintelui Fran
ței, dé Gaulle. „Pe de altă parte, 
scrie ziarul, la Bonn se menționează 
faptul că în prima duminică a lunii 
septembrie U.C.S- vrea să-și desem
neze candidații pentru alegerile in 
laiidtagul Bavariei, Carë vor avea 
loc în noiembrie, U.C.S. este intere
sat ca pînă la acest termen preșe
dintele lui să fie 
zație“.

scos de sub acu-

EPIDEMIE
HEMORAGICĂ

DE FEBRA 
ÎN TAÏLAMDA

febră hemoragică,

S.U.A. organizează unități de „intervenție 
în zonara Canalului Panama

9 Miercuri la amiază, deputatul en
glez Konni Zilliacus, membru al partidu
lui laburist, care-și petrece concediul în 
tara noastră, a făcut o vizită președinte
lui Comitetului de conducere al Grupului 
Național Romin al Uniunii Interparla
mentare, Mihail Ralea.

La întrevedere, care s-a desfășurat în- 
ir-o atmosferă cordială, au fost de față

deputății Ion Pas, Barbu Solömon și 
Stoian Stanciu.

® în ultimele zile, la cursurile de 
vară de limbă și literatură, istorie și artă 
a poporului romin, organizate la Sinaia 
de Universitatea din București au sosit 
noi participants din Cuba, Danemarca, 
Grecia și Iugoslavia.

FOTBAL
Rapid a întrecut selecționata 

orașului Leipzig
Intilnirea internațională de fotbal Rapid 

k—selecționata orașului Leipzig, disputată 
ieri in nocturnă pe stadionul Republicii.din 
Capitală, a fost urmărită cu viu Interes 
de amatorii de fotbal. Așteptările lor'au 
fost răsplătite ; Jocul a fost dinamic, cu 
multe faze spectaculoase, soldîndu-se cu 
victoria meritată a echipei feroviare. 
Deși partida a avut un debut dificil pen
tru rapidiști, in minutul 3 ei erau conduși 
(u )—0 în urma autogolului lui Coe,

de-a’ lungul, minutelor .ei pun progresiv 
stăpinire. pe.Joc. .Drept urmare tabelă 
de marca)...se..modifică, de 5 ori în fa
voarea Rapidului,, care. înscrie succesiv' 
prin Ozon (U >m),. Langa, Codreanu, 
Kraus și din nou Codreanu. Oaspeții 
reduc scorul la 5—2, dar rapidiștii atacă 
in continuare și .majorează scorul prin 
Kraus, Dinu și Chiru. Partida se încheie 
cu scorul de 8—2 în favoarea echipei 
Rapid.

minor- ni ei’. r>=. ioe ol sioh nq niș;,pciCl .oînrloictpr: ’

înscrieri la campionatul mondial de volei
Comitetul de organizare al campiona

tului mondial de volei care, după cum se 
știe, se va desfășura în cursul lunii oc
tombrie în U.R.S.S. a primit înscrierile 
de participare din partea a 19 țări ale 
lumii. La masculin vor evolua echipele 
R.D. Germane, R.S. Cehoslovace, Italiei, 
Olandei, Belgiei, Braziliei, R.P. Mongole, 
R.P. Chineze, R.P. Polone, Turciei. Liba
nului, Japoniei, S.U.A., 
Austriei, R.P. Albaniei, 
R.P.F. Iugoslaviei,

R.P. Bulgaria,
R.P. Ungare, 

R.P. Romine si

A'

Duminică, pe stadionul Republicii, e- 
chipa de fotbal Dinamo București va sus
ține primul său joc cu echipa Levski So
fia dip cadrul turneului balcanic. Meciul 
se va desfășura la lumina reflectoarelor 
și va-începe la ora 21. în acest ioc dina- 
moviștii vor alinia formația completă in 
frunte cu Datcu, Nunweiller Iii, Pircălab, 
Popa, Varga și Ene.

★

Echipa iugoslavă del fotbal Partizan 
Belgrad și-a început i“.neul în Franța, 
jucînd la Cannes cu echipa locală A.S. 
Cannes. Oaspeții au terminat învingători 
cu scorul de 3—2 (1—1).

★

Turul ciclist internațional canadian 
„St. Laurent" a continuat cu desfășurarea 
etapei a 6-a pe jLrtanța Sorel—Granbv 
(139 km), Primul “recul linia de sosire 
austriacul Frank Gerhard în 3h47’46”. El 
l-a învins la sprintul final pe elvețianul 
Luthi. Pe locul trei s-a clasat ciclistul 
sovietic Saidhujin.

in 
tlnuă 
1’29”

clasamentul general individual con- 
să conducă Alexei Petrov urmat la 
de austriacul Christian.

★

finala competiției de tenis pentruîn
tineret „Cupa Galea", echipele Franței și 
U.R.S.S. se află la egalitate : 2—2. Jauf- 
fret (Franța) a dispus cu 8—6; 6—-li 
0—6; 6 2 de Minasvili (U.R.S.S.). tn 
meciul decisiv, întrerupt din cauza ploii, 
Barclay (Franța) conduce cu 6—4; 6—2 
In fata lui Metreveli (U.R.S.S.).

In tntllnlrea pentru locurile 3—4 echipa 
Belgiei a învins cu scorul de 3—2 echipa 
Itaiiei,

★

După cum s-a mai anunțat, fn cursul 
țelui de-al doilea meci al finalei „Cupei

8 (Agerpres). — 
relatează ziarul „Wa- 

and Times Herald'1, 
creează fără prea 

„brigadă de stingere 
în zona Canalului 

va putea fi folosită

WASHINGTON 
După cum 
shington Post 
„Statelia Unite 
mult zgomot o 
a incendiilor" 
Panama, care 
pentru o intervenție rapidă în caz 
de dezordini în America Latină.

Comandantul suprem al forțelor 
armate americane din bazinul Carai
bilor, generalul locotenent Andrew 
O’Meara, omul care 
toate „operațiunile de litoral” din 
America Latină, l-a 
'McNamara, ministrul de răzbdi ’al' 
S.U.A., „că este necesaf.să, i se pună 
la dispoziție forțe mobile“. Unitățile

curs de formare și

răspunde de

■ mobile sînt în
- sînt trimise în zona canalului Pa- 
, nama. Potrivit relatărilor ziarului 

„Washington Post and Times He
rald". acestor unități li se atașează

1 detașamente de aviație militară de 
‘ transport și mijloace maritime de 

desant.
Sarcina acestor detașamente este 

de a apărea „după cîteva ore 
orice loc unde se comit dezordini 
America Latină''.

La Pentagon — scrie ziarul — 
consideră că în America Latină pot 
izbucni oricînd noi „dezordini" și că 
„unele armate latino-americane nu 
prezintă prea mari garanții“.

Conducerea U.C.D.-U.C.S. în înțe
legere cu liberi-democratii a făcut 
un nou pas pentru a mușamaliza cît 
mai repede ancheta în legătură cu 
rolul jalnic al ministrului de război 
al R.F.G;, Strauss, în mașinațiunile 
financiare cunoscute la Bonn sub 
denumirea „afacerea Fibag“.

După cum arată ziarul „Frank
furter Rundschau“, în cercurile

------O9O------  ------

Epidemia de 
izbucnită acum cîteva luni în pro
vinciile Raiong și Chantabury din 
Tailanda, s-ă extins asupra altor 12 
provincii, cuprinzînd și orașul Bang
kok, capitala Tailandei. Din Cauza 
epidemiei au murit cîteva zeci de 
copii.

„COMISIONUL" - 
O PRACTICĂ RENTABILĂ

Congresul O. I. Z.

în 
în

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — Cel 
de-al V-lea Congres al Organizației 
Internaționale a Ziariștilor își con
tinuă lucrările la Budapesta. După 
cum transmite agenția M.T.I., în di
mineața zilei de 8 august delegații 
au dezbătut în comisii probleme 
profesionale și de etică ziaristică, 
precum și situația socială și mate
rială a organismelor de informare.

în după-amiâza aceleiași zile a 
avut loc o ședință plenară la care a 
luat cuvîntul Și P. A. Satiukov, con
ducătorul delegației sovietice, redac
tor șef al ziarului Pravda.

După cum transmite agenția U.P.I. 
un mare juriu federal din New York 
a trimis în judecată pe Raymond 
Ketchum, fost consilier pentru lucră
rile civile al Administrației pentru 
colaborarea internațională (I.C.A.), 
un organism al Departamentului de 
Stat, și pe Roland Thompson, pre
ședintele societății „M. H. Rennolds 
Co." sub acuzație de mită și frau
de. Ketchum oare, potrivit agenției, 
a fost consilier pe lîngă autoritățile 
filipineze în problemele de planifi
care, aprovizionare și executare a 
planurilor de „ajutor" ale S.U.A. a

ptimit, împreună cu Thompson, 
„comision" dé 130 000 de dolari 
partea societății „Union Metal Ma
nufacturing Co”, în schimbul căruia 
societatea a obținut din partea 
I.C.A. o comandă de piloni dé metal 
pentru Filipine în valoare de 
3 000 000 de dolari. La puțin timp 
după ce societatea a încasat banii 
de la guvernul S.U.A., în conturile 
de la bancă ale celor doi ă fost 
vărsat „comisionul" promis.

Agenția precizează că Ketchum se 
află în prezent în libertate pe cau
țiune, iar Thompson a fugit în străi
nătate.

un 
din

RAVAGIILE THALIDOMIDEI
Thalidomida — „calmantul" de fa

bricație vesf-germană, care, folosit de 
fqmeile însărcinate a provocat naște
rea unor copii infirmi, face ravagii în 
S.U.A. * " . . -
Presse, 
care a 
născut 
rioare.
mame americane care au folosit Thali
domida.

După cum relatează France 
recenf, o tînără din New York, 
folosii acest medicament, a 
un copil fără membrele supe- 
Copii infirmi au născuf și alfe

PUTERNICĂ FURTUNĂ 
ÎN OLANDA

Pe litoralul Olandei s-a dezlănțuit 
puternică furtună. Uraganul a 

an-
o
smuls acoperișurile clădirilor, 
tenele și copaci mari. La 7 august 
navigația de-a lungul litoralului a 
fost în întregime întreruptă. Există 
victime omenești,

Turiștii care au sosit în Olanda 
pentru sezonul de vară părăsesc a- 
ceastă țară, care anul acesta a a- 
vut temperatura cea mai scăzută 
din Europa occidentală.

convins ne

M. P.

se

UN OBIECTIV AL CINCINALULUI este mal

de100 000

APELE TERMALE ÎNCĂLZESC
SERELE

de 
de

medie 
a fost

î UN OBIECTIV AL CINCINALULUI este mal mare decît toate livezile 
j ‘ ‘ ’ de pomi existente în 1935 în toată

Nu departe de Tiszapalkonya, Ungaria. în Următorii ani, livezile
l în apropierea unei teimoceritralë 'cu pomi fructiferi din acest județ

noi, in cimpia Tisei, unde pina nu
> demult nu era nimic, se înalță a-
! cum clădirile combinațului chimic
J „Tiszai vegyi kombinat", unul din
; obiectivele însemnate ale celui
> de-al doilea plan cincinal.

Acest combinat modern

U.R.S.S., iar la féminin t R.D. Germană,
R. S. Cehoslovacă, Olanda, Brazilia, R.P. 
Chineză, R.P. Polonă, Turcia, Japonia,
S. U.A., R.P. Bulgaria. Austria, R.P. Un
gară, R.P. Romină și U.R.S.S.

întrecerile preliminarii se vor desfă
șura între 13 și 17 octombrie în patru 
orașe din U.R.S.S. : Moscova, Kiev, Le
ningrad și Riga. Meciurile turneului fi
nal pentru desemnarea echipelor cam
pioane vor avea loc între 17 și 26 oc
tombrie la Moscova.

Americii de Sud" la fotbal dintre echi
pele Santos și Penarol au fost înregis
trate numeroase incidente. în urma unei 
anchete a Confederației sportive sud- 
americane de fotbal s-a hotărît ca jocul 
să se rejoace sîmbătă la Buenos Aires, 
arbitrul fiind olandezul Horn. în prima 
partidă a finalei, Santos a cîștigat cu 
2—1, iar cea de-a doua s-a terminat la 
egalitate : 3—3.

*

Turul ciclist al Iugo- 
finală a revenit tînăru-

A luat sfîrșit 
slaViei. Victoria 
lui alergător iugoslav J. Skerl, în vîrstă 
da 21 de ani, mecanic din Ljubliana.

Pe echipe, primul loc a fost ocupat de 
formația Iugoslaviei, urmată de cele ale 
R.P. Ungare, Italiei, R.P. Bulgaria, R.P. 
Polone, Angliei, Belgiei, R.S, 
slovace și Austriei.

★

Ceho-

de la 
Arcul

Duminică dimineața, cu începere 
ora 10, pe clasicul traseu de la 
de Triumf se va desfășura un interesant 
concurs internațional motociclist de vi
teză pe circuit organizat de clubul spor
tiv Dinamo București. La acest concurs, 
în afara celor mai buni alergători romini 
vor fi prezenți la start șl unii 
mai valoroși motoclcliști din 
gară. Pe lisla partlcipanțtlor 
numele cunoscuților campioni
culescu, M. Dănescu, Gh. ion (Steaua). 
M. Cernescu, M. Pop (Dinamo). Gh. lan- 
covici (Metalul), Puiu Ovidiu (Steagul 
Roșu Brașov) și alții. Echipa maghiară 
urmează să fie selecționată astăzi.

In ca'cirul concursului se vor desfășura 
Întreceri la clasele 125, 175, 250. 350,
500 si 750 cmc.

dintre cei 
R.P. Un- 

figurează 
Gh. Voi-

(Agerpres)

____  _______ este 
construit după proiecte întocmi
te de specialiști sovietici șl va 
fi utilat cu instalații de înaltă teh
nicitate.

Combinatul chimic de pe Tisa 
se întinde pe o suprafață de 65 
holzi. El va da agriculturii socialis
te îngrășăminte chimice. Conform 
planului, combinatul va intra 
funcțiune în anul 1964.

DARURILE... NISIPULUI

în

vor fi extinse pînă la 
holzi.

în ultimii ani recolta 
fructe în R. P. Ungară 
două ori mai mare decît cea ob
ținută în 1939 — an cu cea mai 
mare producție de fructe antebe
lică. Cel de-al doilea plan cinci
nal prevede sarcini sporite pentru 
extinderea livezilor. Pînă în 1965 se 
vor planta livezi pe o suprafață 
de 130 000 holzi, terenuri nisipoa
se și pe dealurile golașe.

Pentru o mai bună îngrijire a 
pomilor se urmărește crearea — 
în cooperativele agricole de pro
ducție și gospodăriile agricole de 
stat care au terenuri nisipoase Șl 
dealuri neproductive — a unor li
vezi pe suprafețe mari, de cel 
țin 200 holzi.

cu cel mai mare număr de cititori 
din R. P. Ungară. Numai în pri
mele patru luni ale acestui an prin 
librăriile și standurile din între
prinderile orașului s-au vîndut pes
te 100 000 de cărți.

■ T« '

SW :
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Secole de-a rîndul în județul 
Szabolcs-Szatmăr, pe mari întin
deri nisipoase nu se cultiva nimic. 
Oamenii se obișnuiseră cu ideea 
că aceste terenuri nu vor rodi 
niciodată. De aceea, cînd după e- 
liberare agronomii au început să 
facă încercări de plantări de pomi, 
localnicii i-au privit oarecum neîn
crezători. Dar iată că după mai 
multe încercări, specialiștii au con
statat că sub nisip se află un sol 
bogat în apă. Pe aceste terenuri 
nisipoase din județ sînt acum zeci 
de livezi de meri care se întind pe 
o suprafață de 30 000 de holzi.

Suprafața plantată cu meri nu
mai în județul Szabolcs-Szatmăr

TITLURI DE CINSTE

cerințe- 
legume 
a în- 

tot mai
— care
— pen-

face față 
mari de 

ultimii ani

Pentru 
lor tot 
timpurii, 
ceput folosirea pe scară 
mare a apelor termale 
pînă acum erau nefolosite 
tru încălzirea serelor de legume.

Recent, pe baza propunerilor fă
cute de acad. Andrăs Somos a în
ceput confecționarea serelor din 
material plastic. Aceste sere, care 
ocupă o suprafață de 75 metri pa- 
tiăți, sînt făcute din țevi din ma
terial plastic în formă de boltă și 

. acoperite cu 
rial.

mai
ale

a 
mai
în La New York, în fața sediului misiunii S.U.ft. pe lingă O.N.U. : 

demonstrație de protest împotriva procesului înscenat ziaristului negru 
William Worthy pentru vina de a ii scris adevărul despre Cuba pe care 
a vizitat-o.

pu-

foi din același mate-

o«o—

Pécs-ul este unul dintre cele 
vechi și mai frumoase orașe 
Ungariei, cu o vechime de peste 
2 000 de ani. în oraș sînt multe 
monumente istorice datînd de pe 
vremea romanilor. în 1367, aici a 
luat ființă 
garia.

La Pécs 
mai multe 
elementare, lucru pentru care lo
calnicii îi spun oraș al școlilor. 
Dar după statistica cărților vîndu- 
te în primelo luni ale acestui an, 
Pécs-ul ar putea fi denumit orașul

prima facultate din Un-

funcționează în prezent 
facultăți, școli medii și

Intr-unui din noile cartiere de locuințe din Budapesta

fi ușor montate și au 
prin ele pătrund mai

Serele pot 
avantajul că 
ușor razele ultraviolete, ceea ce 
contribuie la dezvoltarea mai ra
pidă a plantelor. Pentru fabricarea 
pe scară largă a serelor din ma
terial plastic, o întieprindere a fost 
profilată în acest scop.

MUZEU ÎN MUNȚII BllKK

în împrejurimile Miskolcului, în 
peisajul de o mare frumusețe al 
munților Biikk, pe malul pîrîului 
Garadna, se găsește străvechiul 
cuptor de la Ujmassa. Construit 
acum 150 de ani, acest ouptor de 
topit fier, a fost readus în 1952 la 
starea lui originală de către mun
citorii Combinatului metalurgic 
Lenin, Acest cuptor este o aminti
re rară în istoria industriei din Eu
ropa și astfel a devenit un punct 
de atracție pentru turiști.

în ultimul timp într-o clădire 
lîngă cuptor a fost amenajat 
mic muzeu. S-au expus acolo 
biecte fabricate din fierul topit
Ujmassa : diferite unelte, piulițe, 
rămășițe de fier și zgură. In afară 
de acestea, pe tăblițe de perete, 
prin desene tehnice, este înfățișa
tă funcționarea acestui cuptoi de 
odinioară — strămoșul combina
tului metalurgic de azi.

Muzeul d9 la Bükk este cercetat 
«u mult interes de vizitatori.

de 
un
0-
la

A. POP

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,âO), 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 
ȚRECE PRIN ZID : rulează la cinemato
graful V..Alecsandrl (15; 17; 19; 21). FRU
MOASA • AMERICANA ; rulează la cine
matografele Sala Palatului ïi. P'. Romine 
(19,30). Republica (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
’ C. Frimu (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 
21; grădină — 20), Gh. Doja (10; 12 ; 
15;’17; 19; 21), G.- Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; . 21), Stadionul Dlnamo (20). Stadionul 
Giuleștl (20), Arenele Libertății (20,15), 
CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : Tinere
tului (10; 12; 14; 16;' 18,15; 20,30). AL
NOUĂLEA CERC : rulează la cinemato
grafele Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
30 Decembrie (16; 18: 20). PESCARII DIN 
ARHIPELAG ; Central (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). PROGRAM PENTRU
COPII : 13 Septembrie (10). NUMAI O 
GLUMA : 13 Septembrie (11,15; 13; 16;
18,15; 20,30). Popular (16; 18,15; 20.30). MI
CHEL Șl MIȘUTKA - INTRE RÎURI- 
LE METAURO Șl MARECCHIA - RA- 
ȚUȘTELE ÎNȚELEPTE - SAPA FER
MECATA - ȘTIINȚA ȘI TEHNICA nr. 
5/962 : Timpuri Noi (rulează in 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 Mai (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 SENTIMENTALA : 
Cultural (16; 18,15; 20.15). CIEI.ITO LIN
DO : rulează la cinematograful Alex. Po
pov (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). PLĂCERILE 
ORAȘULUI ; 8 Martie (11; 15; 17; 19; gră
dină - 20 30) Libertății (10; 12; 16; 18;20; 
grădină - 20 30). PERLE NEGRE; Grivlța 
(16; 18 15, 20,30). MAI TARE CA URAGA
NUL: rulează la cinematograful C. David 
(15,30; 18; 20,30). M-AM SATURAT DE 
CĂSNICIE; rulează la cinematografele V. 
Roaltă (10; 12; 16; 18.15; 20.30; grădină - 
20), Flacăra (16; 18,15; 20.30). SCRISOARE 
DE LA O NECUNOSCUTA I Unirea (11; 
15; 17; 19; grădină - 20,15). TEROARE ÎN 
MUNȚI - cinemascop : Alex. Sahla (10; 
12,15; 16,30; 18,45; grădină — 20,15), Dru
mul Serii (16; 18,15; 20,30). ACA-

I.

DEMIC1ANUL DIN ASKANIA t rulează 
la cinematografele T. Vladimlrescu (16; 
18; 20), Luceafărul (16; 18.15; grădină - 
20,30). CÎND COMEDIA ERA REGE : 
Munca (11; 16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 
15,' 17; 19 ; 21), DEPARTE DE PATRIE: Arta 
(15,30; 17,30; 19,30). AGRAFA ALBA ; Mo
șilor (10; 18). FIUL HAIDUCULUI : ru
lează la cinematograful Donca Simo (16; 
18; 20), B. Delavrancea (16; 18; 20). SEN
TINȚA SÉ VA DA JOI : 16 Fébruâfië (16; 
18; 20). AGENTUL X-25 : rulează la cine
matograful M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). 
LUNGA NOAPTE A LUI '43 : la cinema
tograful Ilie Plntilie (16; 18,15; grădină — 
20,15).' IUBlftE ÎNCĂTUȘATA : rulează la 
cinematograful 8 Mai (15; 17; 19; 21). 
EXPRESUL DE SEARA : G. Bacovla (16; 
18; 20). CIRCUL FĂRĂ CUPOLĂ ; ru
lează la cinematograful Olga Bancic (15,30; 
18; grădină — 20,30). DOUĂ REPRIZE 
ÎN IAD : rulează la cinematograful Au
rel Vlalcu (15,30; 18; 20,30). DISCIPO
LUL DIAVOLULUI : Grădina 'ProgrëSul 
(20,15) DRAGOSTE DE SEPTEMBRIE: 
Grădina Moșilor (20,15). NU-I LOC 
PENTRU ANIMALE SĂLBATICE ; Gră
dina 23 August (20). PE CARARILÊ 
JUNGLEI ; Grădina Donca Simô (20,30). 
DAMA DE PICA : Grădina Arta (20,30). 
ARTICOLUL 420 - ambele serii : Gră
dina Ț. Vladlmirescu (20,15).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune literară 
pentru școlari ; „Eroii cărților în film“. 
20,10 — Muzică populară Cintă jo forma
ție instrumentală condusă de Radu Voi- 
nescu. 20,40 — Filmul artistic: ..POVES
TIRI PESTRIȚE“ - primit din partea 
Studioului de televiziune din Leningrad. 
Ecranizare după schițe și povestiri de 
A. P. Cehov. In încheiere : Poșta televi
ziunii. Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri fn țară s vremea s-a menținut fru

moasă șt călduroasă, cu cerul senin Vin- 
tul a suflat slab din sud.-est. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra 26 de grade 
la Rădăuți, Sullna șl Constanța șl 36 de 
grade la Drencova.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 
șl 12 august ; După o instabilitate trecă- 
toare vremea va deveni din nou frumoasă 
șl călduroasă. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin. La începutul intervalului vor 
cădea averse izolate de ploaie. Vînt mo
derat, temporar pînă la tare, din secto
rul vestic. Temperatura aerului ; mi
nimele vor fl cuprinse între-12 șl 22 
grade, Iar maximele între 25 și-35 grade.
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Tratativele de dezarmare de la Geneva

și-a 
de-

S.U.A. con- 
îngrijorarea 
a industriei

farmaceutice și tutunu
lui. In total, acțiunile ne
gociate în cursul zilei de 
7 august la bursa din 
New York au înregistrat 
o pierdere de două mi
liarde dolari, sumă 
identică cu pierderile din 
ziua de luni.

NEW YORK 8 (Ager
pres). — Începutul săp- 
tămînii a marcat o nouă 
scădere a cursului acțiu
nilor la bursa din New 
York. După cum trans
mite agenția Associated 
Press, mărfi, bursa 
continuat tendinfa de

clin care s-a produs cu 
24 de ore mai înainte”. 
Agenfia precizează că 
scăderi, care au atins 
pînă la 3 dolari de fie
care acțiune, au înregis
trat acțiunile societăților 
de căi ferate, automobi- 

industrieile, avioane,

WASHINGTON 8 (Agerpres) TASS: 
La 8 august, la Departamentul de 
Stat a avut loc o nouă întîlnire a 
ambasadorului 
A. F. Dobrînin,

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

Convorbire întreA. F. Dobrînin și D. Rusk Pierderi de 2 miliarde dolari înir-o zi

Producția de oțel 
provoacă îngrijorări

GENEVA 8 (Agerpres). — TASS : 
La 8 august, V. A. Zorin și A. 

Dean, copreședinții Comitetului ce
lor 18 pentru dezarmare, au pre
zentat spre examinare tuturor mem
brilor comitetului proiectul de lu
cru al art. 4 din tratatul cu privire 
la dezarmarea generală și totală, 
care stabilește principalele sarcini și 
obligații din prima etapă de dezar
mare, precum și termenele înfăptui
rii lor.

După cum reiese din document, 
copridședinții s-au declarat de acord 
că în prima etapă statele trebuie să 
înfăptuiască măsuri în domeniul de
zarmării nucleare, să-și reducă for
țele armate, să înființeze o organi
zație internațională de dezarmare, 
să adopte măsuri pentru micșorarea 
pericolului de izbucnire a unui 
război, să ia măsuri îndreptate spre 
menținerea păcii și securității inter
naționale.

înțelegerea asupra acestor puncte 
are o anumită însemnătate. Totoda
tă, a spus V. A. Zorin, care a luat 
cuvîntul la ședință, delegația sovie
tică consideră necesar să declare că 
între copreședinți nu s-a ajuns la o 
înțelegere asupra punctelor princi
pale din art. 4, referitoare Ia cele 
mai importante măsuri de dezarma
re pentru prima etapă.

Uniunea Sovietică consideră- drept 
sarcină principală a primiri etape 
înlăturarea pericolului de război nu
clear. Din această cauză ea a propus 
să se lichideze în această etapă toa
te mijloacele de transportare la țin
tă a armei nucleare cu încetarea to
tală a producerii ei și concomitent 
să se lichideze toate bazele militare 
străine de pe teritorii străine, să se 
retragă toate trupele străine de pe 
pceste teritorii.

Delegația S.U.A. — a arătat V. A. 
Zorin — a obiectat și continuă să 
obiecteze cu îndărătnicie împotriva 
lichidării tuturor mijloacelor de 
transportare a armei nucleare și îm
potriva încetării producerii ei, îm
potriva lichidării bazelor militare 
străine de pe teritorii străine, împo
triva retragerii trupelor străine de 
pe aceste teritorii.

După ce a subliniat că o asetne- 
nea poziție a S.U.A. nu are nimic 
comun cu interesele unei dezarmări 
reale, V. A. Zorin a arătat că din 
același motiv au rămas nerezolvate 
și un număr de alte probleme.

Printre altele, delegația S.U.A. 
stăruie asupra includerii în textul 
art. 4 din tratat a propunerii ,,de a 
se înceta producerea materialelor 
fisionabile pentru a fi folosite în 
arma nucleară“. înfăptuirea unei 
asemenea măsuri n-ar face decît să 
creeze o iluzie că în domeniul de
zarmării au fost întreprinși anumiți 
pași, în timp ce statele ar fi păstrat 
toate stocurile lor de arme nucleare 
și uriașele stocuri de materiale fi
sionabile, de care dispun. Totodată, 
S.U.A. au explicat că ele au în ve
dere să se instituie, sub aparența 
verificării îndeplinirii obligației cu 
privire la încetarea producției de 
materiale fisionabile, un control a- 
supra întregii industrii atomice a 
statelor. Aceasta însă, a subliniat 
V. A. Zorin, înseamnă control fără 
dezarmare, adică o formă nedisimu
lată de spionaj militar.

V. A. Zorin a arătat, de aseme
nea, că s-au ivit greutăți serioase 
cu prilejul punerii de acord a punc
tului referitor la înființarea unei 
organizații internaționale dé dezar
mare.

în problema termenului primei 
etape, deși U.R.S.S. a mers în întîm- 
pinarea S.U.A. și a acceptat prelun
girea termenului propus de ea de la 
15 luni la 2 ani, delegația S.U.A. in
sistă asupra termenului de 3 ani, cu 
nimic justificat.

După ce a scos în evidență o serie 
de alte puncte care nu au fost puse 
de acord, V. A. Zorin a spus că ase
menea rezultate ale lucrărilor celor 
doi copreședinți nu pot fi socotite 
drept promițătoare și că această si
tuație este un rezultat al faptului 
că măsurile întreprinse de guvernul 
U.R.S.S. pentru a veni în întîmpi- 
narea puterilor occidentale nu au 
fost urmate de contramăsuri.

în cursul ședinței de miercuri re
prezentanții Braziliei, Indiei și Etio
piei — state neangajate — au re

levat necesitatea de a se ajunge cît 
mai grabnic la un acord cu privire 
la încetarea experiențelor nucleare. 
Totodată, ei au amintit o dată mai 
mult că memorandumul celor 8 țări 
neutre constituie singura bază pe 
care cele trei puteri nucleare tre
buie să ducă tratative.

în această ordine de idei, V. A. 
Zorin a declarat că delegația so
vietică împărtășește întru totul pă
rerea despre necesitatea stringentă 
de a se încheia un acord cu privire 
la încetarea experiențelor nucleare. 
Confirmăm pe de-a-ntregul, a de
clarat el, că memorandumul celor 8 
state constituie pentru noi o bază 
adecvată și sîntem dispuși să în
cheiem pe baza aceasta un acord cu 
privire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară.

U.R.S.S. în S.U.A., 
cu secretarul de 

stat D. Rusk. La întîlnire s-a con
tinuat discutarea problemelor asu
pra cărora s-au purtat convorbiri 
la Geneva între ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., A. A. Gromîko, 
și secretarul de stat al S.U.A., 
D. Rusk.

Ședința 
exectdiv

OgO

Comitetului 
al F. MLT.D.

După cum transmite 
la 8 august la Pala- 
și știință din Varșo- 
ședința Comitetului 

Mondialë'a 
Ședința a 

președintele 
Comitetul

VARȘOVIA, 
agenția P.A.P., 
tul de cultură 
via a început» 
executiv al Federației 
Tineretului Democrat, 
fost deschisă de 
F.M.T.D., Piero Pieralli. 
executiv al F.M.T.D. va discuta do
cumentele care vor fi prezentate la 
cea de-a Vl-a Adunare Mondială a 
F.M.T.D.

BONN 8 (Agerpres). — TASS: 
Febra bursei a contaminat aproa
pe toate ramurile principale ale 
economiei vest-germane. Au scă
zut și acțiunile acelor firme care 
au fost considerate în R.F.G. stîl- 
pii economiei : ale concernului e- 
lectrotehnic „A.E.G.", ale firme
lor constructoare de mașini „De
mag" și „Mannesmann" etc.

în medie, valoarea ' acțiunilor 
tuturor întreprinderilor indus
triale din R.F.G. a scăzut cu 3 la 
sută; în unele cazuri însă au scă
zut cu 5 și chiar cu 10 la sută. 
Cursul acțiunilor celui mai mare ;l 
concern de automobile — „Volk- ț

swagen" — a scăzut cu 21 de 
puncte, ale firmei „Daimler“ — 
cu 33 la sută, „B.M.V.“ —- cu 22 
puncte. Scăderea valorii acțiuni
lor unor firme a atins cifra 
nemaîîntîlnită în ultimii ani de 
40 puncte.

NEW YORK 8 (Agerpres). 
Cercurile ecoiiomice din 
ținuă să-și manifeste 
față de. situația precară 
siderurgice americane.

Revista „Iron Age” scrie că în 
prezent se consideră că „o îmbună
tățire a situației pe piața oțelului 
trebuie să fie amînată pentru mai 
tîrziu și, în orice caz, ea nu va fi 
atît de puternică cum s-a sperat”. 
Revista amintește că stocurile de 
metale care nu sînt folosite au cres
cut și vor ajunge la 1,3 milioane 
tone la sfîrșitul lunii august.

Pe de altă parte, după cum trans
mite agenția U.P.I., „marii produ
cători de oțel sînt alarmați de creș
terea importurilor de metale din 
străinătate la prețuri de dumping 
care violează legile americane”.

o® o

WASHINGTON 8 (Agerpres). —
Departamentul Agriculturii S.U.A. 

a recunoscut la 7 august că Statele 
Unite „întîmpină mari dificultăți în 
procurarea zahărului din străină
tate“. Țările străine unde s-au făcut 
comenzi de zahăr după ruperea re
lațiilor comerciale cu Cuba — scrie 
agenția Reuter — nu au expediat de- 
cît 25 la sută din cantitățile coman-

date, deși acestora li s-au aplicat 
cote preferențiale la tarife mai ridi
cate. în același timp — adaugă a- 
genția — hotărîrea Departamentului 
Agriculturii de a mări suprafețele 
cultivate cu trestie de zahăr din 
S.U.A. pentru a rezolva, în parte, lip
sa de zahăr, nu a adus rezultatele 
așteptate.

terorii rasiale și

■®»i

legii prin care pămlnful să fie predat 
celor ce-l muncesc.

Au declarat o grevă de o săpfămînă șl 
muncitorii de la exploatările forestiere 
din provincia Can’anraro. In provincia 
Palermo se află în grevă muncitorii 
viticultori. Intre 6 și 8 august, 60 000 
de muncitori agricoli din regiunea Emi
lia au încetat lucrul.

ROMA 8 (Agerpres). —
Două milioane de dijmați au În

ceput mărfi o grevă generală organi- 
zînd în întreaga Italie mitinguri și de
monstrații. în multe regiuni ei au refu
zat să predea recolta. Dijmașii protes
tează împotriva refuzului guvernului 
de a începe discutarea in parlament a

--------o»o
Demonstrații în Republica Sud-Africană împotriva 

a așa-zisei „legi cu privire la acțiunile subversive". In stînga, poliția 
atacă cu brutalitate pe demonstranți. în dreapta, o altă demonstrație 
antirasialâ, la care participanții poartă pancarte avînd înscrise „delic
tele" pentru care un negru poate ii spînzurat : „Nu este de acord cu 
Foster" (ministrul Justiției al Republicii Sud-Africane — N.R.), „Face 
grevă", „Scrie o lozincă", „împarte manifeste".

o®o

cm gercera
HEIDELBERG 8 (Agerpres) TASS: 
Răspunzînd invitației generalului 

Freeman, comandantul forțelor ar
mate americane din Europa, genera
lul de armată I. I. Iakubovski. co
mandantul suprem al grupului' de 
trupe sovietice în R. D. Germană, 
a făcut la 8 august o vizită oficială 
la cartierul general de la Heidel
berg al trupelor americane.

Generalul sovietic și persoanele 
care îl însoțesc au fost primiți cu 
toate onorurile militare la cartierul 
general al armatei S.U.A. După 
salva de artilerie trasă în semn de 
salut, fanfara militară americană a

intonat imnurile de stat ale Uniu
nii Sovietice și S.U.A.

Pentru primirea generalului I. I. 
Iakubovski și a persoanelor care îl 
însoțesc a fost aliniată o gardă de 
onoare. Comandantul suprem al 
grupului de trupe sovietice în R.D. 
Germană a rostit o scurtă cuvîntare 
în fața ofițerilor și soldaților ame
ricani.

întîlnirea dintre reprezentanții ar
matelor sovietică și americană, care 
au luptat împreună în războiul îm
potriva Germaniei hitleriste, a stîr- 
nit un mare interes în cercurile po
litice și ale vieții publice din R. F. 
Germană.

Grămezi de resturi de 
mincare, de oua sparte 
și cartofi — este fot ce 
a rămas din încercarea 
fascistului britanic Colin 
Jordan de a stabili o ta
bără nazistă în regiunea 
rurală Gloucestershire.

Adepții lui Jordan, cî
teva zeci de fasciști, 
membri ai mișcării sale 
„național socialiste”, au 
fost puși pe fugă de fer
mierii locali care au a- 
saltat tabăra aseară, dă- 
rîmînd corturile și gău
rind cu un glonte stea
gul nazist, înainte de a-l 
da jos. Fermierii locali 
care lăsau impresia că 
vînează veverițe, au in
vadat brusc tabăra dis- 
trugind-o.

Jordan, care încercase 
disperat să oprească

saltul fermierilor, s-a re
tras, prudent, la o dis
tantă apreciabilă de 
grupul de țărani furioși. 
Desigur că dacă aceștia 
ar li știut de la început 
cine e...

Corespondență 
telefonică din Londra

Raymond Timms, un 
finăr de 26 de ani, ieșit 
doar de două luni din 
spital, este cel ce a tras 
în steagul nazist. Timms 
mi-a spus că de cînd s-a 
stabilit tabăra acolo, fer
mierii locali au fost cu
prinși de indignare și au 
hotărî! să-i alunge pe 
fasciști. „Singurul steag

çare trebuie să fîlfiie în 
acest sat este steagul 
britanic’’, a spus el. ,,A- 
cești naziști, a căror doc
trină este ura rasială, 
trebuie opriți înainte de 
a ne tîrî într-un al trei
lea război mondial”.

Atît Timms cît și alfi 
fărani și-au exprimat dez
amăgirea că liderul na
ziștilor americani, Rock
well, nu se afla și el în 
tabără pentru a 
aceeași lecție ca 
lalfi.

Fermierii
numeroase 
telegrame
pentru acțiunea lor, iar 
pe pereții bufetului din 
localitate a apărut lozin
ca : „Opriți-i pe n< 
zișii I”.

Focul libertățn 
nu poate fi înăbușit44

LONDRA 8 (Agerpres). — „Gu
vernul Republicii Sud-Africane știe 
că în inimile africanilor iubitori de 
libertate focul libertății arde prea 
puternic pentru a putea fi înăbușit 
prin tot felul de interdicții, depor
tări, închisoare și amenințări”, se 
spune în mesajul lui Albert Luthuli, 
cunoscut luptător împotriva rasis
mului din Republica Sud-Africană.

In mesajul său, Albert Luthuli 
dezvăluie esența reacționară 
draconice adoptate recent de 
nul Verwoerd cu privire la 
nile subversive”.

relatează agențiile de presă — în nu
meroase alte provincii ecuadoriene. 
în orașul Salinas trupele au atacat 
cu focuri de armă pe greviști care 
au ocupat clădirea primăriei. Mai 
multe persoane au fost rănite. în 
orașul Balzar (provincia Guayas) 
populația a ocupat. , de ademenea, 
clădirea primăriei. Potrivit, ziarului

căpăfa 
și cei-

primitau 
telefoane și 
de felicitare

a legii 
guver- 
„acțiu-

QUITO 8 (Agerpres). — în Ecua
dor se intensifică lupta grcivistă a 
oamenilor muncii în semn de pro
test împotriva înrăutățirii condițiilor 
lor de trai. După cum transmite a- 
genția U.P.I., la 7 august poliția a 
deschis focul împotriva greviștilor 
din orașul Pasaje (provincia El 
Oro). Imediat după aceea greviștii 
au organizat demonstrații de stradă ,.E1 Comercio“ oamenii muncii din 

San Juan (provincia Cotopaxi) au 
ocupat aeronortul cerînd ca pămîn- 
tul să fie împărțit țăranilor nevo-

în cursul cărora mai multe auto
mobile guvernamentale au fost răs
turnate.

Mișcarea grevistă se extinde —-
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YALTA. La 8 august, Muhammed 
Zahir Șah, regele Afganistanului, a 
făcut o vizită lui Nikita Hrușciov. 
care se află la odihnă pe litoralul 
sudic al Crițneei. „Șeful guvernuțyr 
sovietic a oferit un dejun. *

ACCRA. Peste 100 000 de locuitori 
ai Accrei au întîmpinat cu entu
ziasm pe 
Ghana, Kwame Nkrumah, care s-ä1 
reîntors în capitală din orașul Ta
male unde s-a odihnit după aten
tatul nereușit comis împotriva sa de 
un grup de complotiști.

TOKIO. La 8 august, la mina 
Koyo situată în; regiunea orașului 
Takahaghi (prefectura Ibaraki) s-a 
produs o surpare, care à prins sub 
dărîmături cîțiva muncitori din 

..schimbul de dimineață.. Se înregis- 
trează victime.

Agenția France '-Presse 
că la Paris, s-a anunțat 
între 4 și 9 septembrie, 
de Gaulle' va face o- vi-'
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Demonstrație de protest a japonezilor din Okinawa împotriva baze
lor americane de pe insulă.

-O ©O

Strategia militară a HI. A. 1.0. și zarva de la Bonn 
BONN 8 (Agerpres). — TASS : 
în ultimele zile presa de la Bonn 

face mare zarvă în jurul divergen
țelor dintre R.F.G. și Washington în 
problemele strategiei militare a 
N.A.T.O. Pretextul direct îl consti
tuie demisia generalului Norstad 
din postul de comandant suprem al 
trupelor N.A.T.O. în Europa, și în
locuirea lui, în acest post 
ralul Lemnitzer.

Zarva a fost declanșată de 
ministrul de război de 
Strauss, care a făcut o serie de ob
servații critice, destul de vehemente, 
Ia adresa planificării militaro-stra- 
tegice a S.U.A. Ziarele scriu despre 
„îngrijorarea” și „neliniștea” Bonn
ului în legătură cu viitoarea strate
gie militară a blocului atlantic. Au 
fost lansate „zvonuri“ despre exis
tența unei așa-zise intenții a ame
ricanilor de a insista pentru înar
marea trupelor aliaților lor europeni 
numai cu arme clasice, despre ati
tudinea favorabilă a strategilor mi- 

r

cu

la

gene-

însuși 
Bonn,

litari ai S.U.A. față de planurile de 
creare a unei zone denuclearizate în 
Europa și chiar despre apropiata e- 
vacuare de pe continentul european 
a armei racheto-nucleare americane. 
Aceste „zvonuri” continuă să fie 
răspîndite, deși, potrivit declarației 
lui Strauss însuși, bazele strategiei 
americane nu vor fi modificate.

De ce a avut nevoie Bonnul 
afișeze „divergențele“ cu

să 
vu Statele 

Unite ? După părerea ziarului „Neue 
Rhein Zeitung” Bonnul caută „să 
silească Washingtonul să facă con
cesii în problema creării forțelor ar
mate atomice europene". Bonnul 
urmărește ca în noul plan militar 
al N.A.T.O. să se prevadă neapărat 
înarmarea nucleară a contingente
lor europene ale N.A.T.O. și înzes
trarea lor cu arma rachetă strate
gică. De altfel, în ultimul interviu 
acordat televiziunii vest-germane, 
Strauss a spus că problema creării 
„puterii nucleare a N.A.T.O. în Eu
ropa a devenit din nou actuală”,

Criza economica și financiara 
care afectează majoritatea țărilor 
din America Latină are grave re
percusiuni sociale și politice în fie
care din aceste țări. Aș aminti doar 
că în prezent, din cauza foametei, 
bolilor, a vieții mizere, în America 
Latină mor patru oameni pe minut, 
adică peste 5 000 pe zi, sau 2 mi
lioane pe an. în același timp, din 
America Latină se scurge spre mo
nopolurile din S.U.A. un șuvoi neîn
trerupt de dolari : aproximativ 4 000 
pe minut, 5 milioane pe zi, 2 miliar
de pe an. Prin urmare, la fiecare 
deces se înregistrează un profit de 
o mie de dolari.

Planul nord-american așa-numit 
„Alianța pentru progres" ascute și 
mai mult în America Latină contra
dicțiile între acele grupări care sus
țin guvernele fals-democratice sau 
dictatoriale — și forțele populare, 
care luptă pentru libertate naționa
lă și socială deplină, pentru pîine 
și dreptate.

Să luăm cazul concret al Republi
cii Chile. Politicienii care alcătuiesc 
actuala coaliție guvernamentală nu 
fac altceva decît să se concureze 
unii pe alții în goana după funcții 
și poziții mai bune. în acest timp, 
țara este pe punctul de a-și vedea 
năruit începutul 
trial, realizat în 
cînd la putere 
progresiste.

Poeții asemuiesc Chile cu o spadă 
al cărei miner strălucește sub razele 
mereu dogoritoare ale soarelui veș
nic din Atacama, iar vîrful se spri
jină pe ghețarii Antarcticii. Bogății
le solului și în special ale subso
lului au atras, cu secole în urmă, 
pe conchistadorii spanioli. Domina
ția lor a lăsat urme adînci. Dar și 
mai întunecată a fost perioada cînd 
bogățiile țării au încăput în mîinile 
monopolurilor nord-americane. O 
simplă comparație : în perioada 
1951—1960, profiturile acestor mo
nopoluri au atins cifra de 1 554 mi
lioane dolari. în același timp, țara 
s-a înglodat în uriașe datorii față

de progres indus- 
anii 1938-1942-1946, 
s-au aflat guverne

de creditorii străini ; datoriile țării 
sînt de aproape un miliard de do
lari.

Economia statului Chile este de 
mult zguduită de depresiuni, urma
te de neînsemnate perioade de în
viorare. în prezent, scăderea pro
ducției a luat forma unei depresiuni 
de lungă durată. Reducerea produc
ției provoacă nu numai înrăutăți
rea considerabilă a situației oame
nilor muncii, dar și ruinarea patro
nilor mici și mijlocii. Șomajul este 
o problemă deosebit de gravă. La 
o populație de 7 500 000 de locui
tori, peste 200 000 nu au unde munci 
și aproape tot atîția suferă de pe 
urma șomajului parțial. Creșterea 
continuă a costului vieții a înrăută
țit mult situația celor ce muncesc. 
650 000 de copii nu învață pentru 
că în țară nu sînt destule școli ; 
peste 30 000 de copii mor înainte de 
a împlini vîrsta de un an.

Tocmai politica guvernelor chi
liene care s-au orientat numai spre 
piața Statelor Unite și s-au bazat 
exclusiv pe împrumuturile nord-a- 
mericane, au dus economia țării în 
impas.

De fapt, disputa între partidele de 
guvernămînt se reduce, practic vor
bind, la o vulgară împărțeală a 
„cașcavalului nord-american". O 
parte din marii moșieri și din bur
ghezia monopolistă vrea să-și fi
nanțeze afacerile proprii prin împru
muturi de la băncile din Wall-Street, 
între partizanii acestor practici fi
gurează conservatorii și liberalii 
care se străduiesc să impună, prin 
intermediul guvernului o și mai ac
centuată politică proimperialistă. 
Liderii partidului radical doresc ca, 
folosind în scopurile lor programul 
„Alianța pentru progres", să acapa
reze puterea și în alegerile. prezi
dențiale din septembrie 1964. în ce 
privește partidul democrat-creștin, 
el urmărește să ajungă la putere 
tot prin bunăvoința cercurilor, influ
ente nord-americane.

între timp, situația din țară face 
să crească nemulțumirea în rîndu-

CAPE CANAVERAL. . Agenția 
președintele Republicii France Presse anunță că o rachetă 

„Polaris“ de un .tip nou care a fost 
lansată- la 7 august la Cape Cana
veral nu și-a atins ținta din cauza 
proastei funcționări a celei de-a 
doua trepte. Răcheta a căzut în o-

cean la cîteva sute de kilometri dis- 
tanță-de punctul' stabilit. '. '

PARIS.
relatează 
oficial că 
generalul
zită oficială în Republica Federală 
Germană, la- invitația președintelui 
R. F. Germane, Luebke.

lile poporului. Grevele oamenilor 
muncii se țin lanț. Țăranii luptă cu 
dîrzenie pentru a-și apăra pămîn- 
turile de pe care vor să-i alunge 
marii latifundiari ; în unele locuri se 
dau adevărate bătălii între țărani și 
poliție. Forțele patriotice din Chile, 
grupate în cadrul Frontului de Ac
țiune Populară (cuprinzînd partide
le comunist, socialist, democrat na
țional, radical doctrinar, avangarda 
populară, partidul muncii, precum 
și alte organizații democratice ale 
muncitorilor, țăranilor, micilor co- 
mercianți, liber-profesioniști etc.), 
și-au dat seama că în cadrul ac
tualei politici oficiale nu există ieși
re din criză. Singura alternativă pen
tru a se pune capăt crizei, șomaju
lui și mizeriei este aceea de a cu
ceri puterea în alegerile viitoare. în 
vederea acestui țel, clasa munci
toare și-a pus ca sarcină de a întări 
unitatea rîndurilor sale prin organi
zațiile sale de luptă și, în același 
timp de a lărgi unitatea forțelor 
antiimperialiste și antifeudale.

Este de prevăzut că chiar alege
rile municipale din aprilie 1963 se 
vor transforma într-o adevărată bă
tălie împotriva imperialismului și a 
oligarhiei naționale. La această 
luptă vor lua parte oamenii muncii, 
mica burghezie, țărănimea, intelec
tualii, femeile și tineretul, într-un e- 
fort comun de a zădărnici orice în
cercare a reacțiunii proimperialiste 
de a împiedica triumful forțelor pa
triotice.

Alegerile prezidențiale, care voi 
avea loc în 1964, ar putea avea ca 
rezultat crearea unei conjuncturi 
favorabile pentru instaurarea unui 
guvern popular. Această posibili
tate este justificată dacă se ține 
seama că la ultimele alegeri gene
rale. partidele de stingă, grupate îp 
Frontul de Acțiune Populară, ar fi 
putut obține postul de președinte și 
majoritatea în Parlament, dacă at 
fi întrunit 34 000 de voturi în plus.

Nu trebuie să uităm însă că, for
țele reacționare nu sînt dispuse să 
cedeze locul de bunăvoie. Calea 
pașnică pentru obținerea puterii nu

înseamnă cîtuși de puțin pasivitaie 
— a arătat partidul comunist la cel 
de-ai XII-lea Congres, întrunit la San
tiago în martie a,c. — ci înseamnă 
luptă activă pentru soluționarea de
mocratică a crizei și pentru schim
bări structurale în economie. Poporul 
chilian nu va accepta ca în țara sa 
să se repete lapte ca acelea petre
cute în Venezuela, Guatemala, Ar
gentina, Peru.

Oamenii muncii chilieni sînt ho- 
tărîți să obțină victoria pentru a 
pune capăt dominației imperialismu
lui nord-american, pentru ca po
porul să dispună singur de soarta 
sa, de bogățiile țării sale, consa- 
crîndu-se luptei pentru progres și o 
viață mai bună, pentru pace și prie
tenie cu toate popoarele lumii.

JOSÉ VEGA DIAZ

BUDAPESTA. La 7 august, Va
sile Moldovan, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.P. Romîne la Buda
pesta, a oferit o recepție în cinstea 
scriitorilor romîni Șerban Nedelcu, 
Dumitru Ignea și Dumitru Radu 
Popescu care vizitează R.P. Ungară. 
Au participat Josef Darvas, pre
ședintele Uniunii scriitorilor unguri, 
dr. Bela Kopeczi, șeful Direcției ge
nerale a editurilor din R.P. Ungară, 
precum și numeroși scriitori și 
poeți.

CAIRO. La 6 augusf, la Alexan
dria s-a deschis Festivalul interna
țional a| filmelor pentru televiziune. 
La festival participă 15 țări, printre 
care R.A.U., Uniunea Sovietică, Ja
ponia, Cehoslovacia, Anglia, R.D.G., 
Argentina. Televiziunea din R. P. 
Romînă participă cu filmele: „Furrța- 
ful oprit”, „Elevii în vacanță", „Căl
dură mare", „Dl. Goe", „Izvoare 
fermecate”.

I

VARȘOVIA. In orașul polonez 
Cracovia și în voievodatul Cracovia 
s-a înregistrat o temperatură neobiș
nuit de ridicată. La 7 august a fost 
o căldură record, temperatura aeru
lui fiind de 40 de grade. S-au înre
gistrat cîteva cazuri de insolație.
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In nordul Argentinei

Un generai se proclamă 
șef al armatei

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția Reuter, la 
8 august Ministerul de Război ai Ar
gentinei a anunjaf că generalul Fede- 
lico Toranzo Montero, comandantul 
forțelor armate din provincia Saltas, 
în nordul Argentinei, s-a răsculat îm
potriva ministrului de război, generalul 
Jüan Batista Loza, și s-a proclamat co
mandant șef al armatei. El a abandonat 
sediul comandamentului său din Saltas 
?i s-a instalat în orașul Jujuy. Gene
ralul Loza, numit ministru de război și 
comandant șef al armatei după înlă
turarea președintelui Frondizi în mar
tie trecut, a anunțat că „se iau măsuri 
pentru restabilirea ordinei în armată”.

Potrivit agenfiei Reuter, acțiunea ge
neralului Montero se bucură de spri
jinul garnizoanelor din Mendoza, Cor
doba, Comodoro, Rivadavia și la Plata 
și, posibil, al Academiei Militare din 
Buenos Aires.
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