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La 17 august, tovarășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro- mîne, l-a primit pe ambasadorul ex-

era cunoscută în trecut 
cele mai înapoiate regiuni 
de ocrotirea sănătății nu 
autoritățile vremii. Bolile

am100 gospodărie. Am

viuneri să învețe să tul așa cum scrie nu se poate face ajutorul științei și

pomi, parcuri precum în fața

Consiliului de

DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba

însilozăm în

și economica, 
zare în acest 
punerea la punct
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Rafinorii din schimbul fruntaș, condus de maistrul Marin Panait, 
de la rafinăria Teleajen, realizează produse petroliere de cea mai 
bună calitate și mari economii de materiale. (Foto : Agerpres)

• Sprijin concret, calificat or
ganizațiilor de bază (pag. 2-a).• N. Pantilie : Inițiative care 
trăiesc... și inițiative date uitării (pag. 2-a).

• Agrotehnica înaintată — fac
tor hotărâtor în sporirea produc
ției de grîu (pagină specială) (pag. 3-a).• Stanley B. Carson : Scrisoare din New York. O aniversare dis
cretă sau o nouă cuadratură a 
cercului (pag. 6-a).

țăm cînd eram de vîrsta lor, dar n-am avut unde și nici mijloace. Acum e altfel. Copiilor noștri partidul le-a pus la dispoziție școli minunate, au tot ce le trebuie

traordinar și plenipotențiar al Uniunii Birmane, U Pe Kin, care și-a prezentat scrisorile de' acreditare.
(In pag. V-a, cuvîntările rostite).

Barbu a în- 500 tone po floarea-soare-
largă a sectorului zootehnic.

Adunări în întreprinderi

Printre cei ce-și așteaptă rîndul la secretariatul școlii eînt și oameni mai în vîrstă, părinți, care au venit să-și înscrie copiii. Iată-1 pe colectivistul Teodor Copîndean

sfaturilor populare, școlilor, căminelor culturale, dispensarelor. Au fost reparate aproape 300 de poduri și podețe. Locuitorii satelor Voinești, Șuletea, Vetrișoaia, Bere- zeni, Boțești, Deleni, Cos- tești, Zăpodeni și-au cîș- tigat în această întrecere o faimă de buni gospodari.Valoarea lucrărilor e- fectuate prin muncă patriotică de locuitorii orașelor și satelor din regiunea Iași, de la începutul anului, se ridică la aproape 9 700 000 de lei.(Agerpres)
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Colectiviștii din comuna Gighera, raionul Segarcea, se preocupă cu multă grijă de asigurarea furajelor pentru animale. Pînă în prezent, au și fost depozitate peste 1500 tone fînuri și alte furaje fibroase. De cîteva zile am început însiloza- tul la floarea-soarelui și porumbul furajer — acțiune pe care noi, colectiviștii o continuăm pe măsură ce suprafețele cultivate se apropie de maturizare. In cinci zile, brigada condusă de Gheorghe silozat o cantitate de rumb în amestec cu lui. lucernă.Sîntem hotărîți să timpul cel mai scurt întreaga cantitate de furaje.

Haile Selassie I, îl acreditează în calitate de trimis extraordinar si ministru plenipotențiar al Etiopiei în Republica Populară Romînă.
(In pag. V-a, cuvîntările rostite).

— Mi-e gricullura acest an, gur peste muncă în fost la plivit, la prășit, la strînsul recoltei. Văzînd tragere tovarășul ingi- Păcuraru m-a mă înscriu la să învăț mese- frumoasă de te’nni-

Intîlnlre cu poetul 
cuban 

Nicolas Guillén

Sinaia găzduiește în aceste zile a- 
proape 3 000 de oameni ai muncii 
din diferite regiuni ale țării și stu- 
denți din centrele universitare. De 
la începutul anului și pînă acum, 
aici și în celelalte stațiuni de pe 
Valea Prahovei și-au petrecut con
cediul de odihnă sau și-au îngrijit 
sănătatea peste 40 000 oameni ai 
muncii, cu aproape 11 000 mai mult 
decît în aceeași perioadă a anului 
trecut.

La Turda, pe cea mai înaltă colină a orașului, într-un parc umbros, se ailă clădirile centrului școlar agricol nr. 1 din localitate. In această școală vor învăța la toamnă, peste 440 de e- levi, dintre care 120 în anul I. De cîteva,zile cu toate că ne aflăm în plină vacanță de vară, în preajma școlii a început acel du-te-vino caracte- zilelor de cursuri, vînjoși, arși de cru venit să se la concursul de

VicepreședinteleStat al Republicii Populare Romî- ne, Ștefan Voitec, a primit la 17 august, la Palatul Republicii, pe Petros Sahlou. care a prezentat scrisorile prin care împăratul Etiopiei,

In toate orașele și în aproape 1 000 de sate din regiunea Iași se desfășoară o întrecere pentru buna gospodărire și înfrumusețarea localităților.în cadrul acestei acțiuni, cetățenii din orașele Iași, Bîrlad, Vaslui, Huși și Pașcani au plantat mai mult de 30 000 de au amenajat noi și grădini publice, și peluze cu flori noilor blocuri.La sate au fost ; efectuate lucrări de înfrumusețare a sediilor G.A.S., S. M. T. și G. A. C. ale

Pentru crearea unor condiții cît mai bune de muncă, în fabricile industriei ușoare, anual se cheltuiesc zeci de milioane de lei. Numai anul acesta, s-au cheltuit circa 25 milioane lei pentru lucrările de protecția muncii. In majoritatea țesă-

rietic Tineri soare, înscrie admitere în anul I.Sâ facem cunoștință cu cîtiva dintre candidați. Iată-1 pe Tănase Giurgiu, fiu de colectiviști din gospodăria agricolă colectivă din Lunca Mureș, raionul Aiud.tare dragă a- — spune el. în făcut sin- de zile-

foraj Ploiești și de la 
rafinăria Teleajen, as- 
cultînd cu emoție vești 
din familie. In clipele 
acelea, se simt de bună 
seamă acasă. Nu de 
mult, grupul de specia
liști romîni care lu
crează în Afganistan, 
adresîndu-se printr-o 
scrisoare postului de 
radio București, spu-

GHEORGHE NEACȘU 
colectivist

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Ieri constructorii de nave gălățeni au înscris pe graficul întrecerii socialiste un nou și însemnat succes: ei au terminat și lansat la apă, cu o lună mai devreme, încă o motonavă de 2 000 de tone. Numărul motonavelor de a- cest fel construite la Galați în anii din urmă se ridică la 30.
iar 

Jebe- 
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2 ca muncesc cu< de inimă,5 ner Paul.2 sfătuit să< școală și> ria< cian agricol. I-am urmat> sfatul și am venit să mă< înscriu la concurs. Mă *03 •S voi strădui să învăț bine.■2 Odată cu Tănase Giurgiu s-a a înscris și Elena Haiduc din a-6 ceeași gospodărie. S-a înscrig la ’2 concurs și Petre Nicola dintr-o co- ’< mună din creierul munților Apu- >> seni ; el dorește să devină tehni- ’< cian veterinar. Iubește mult ani- Q malele, iar la ei în Arada se pre- X vede pentru viitorii ani >> dezvoltare

greutăți. Dar a învățat cu 
stăruinfă și le-a învins.

După terminarea școlii 
medii serale, întreprin
derea l-a propus pentru 
facultate. Cei cinci ani de 
studiu la Facultatea de me-

Suceava 
una dintre 
tării. Nici 
sinchiseau 
tot felul făceau ravagii in rîndurile popu
lației.

In anii puterii populare, în întreaga 
regiune a scăzut foarte mult mortalitatea 
infantilă și mortalitatea generală. Grija 
de zi cu zi a medicului pentru sănăta
tea cetățenilor. îmbunătățirea simțitoare 
a bazei materiale a asistentei medicale, 
își spun cuvînlul în fiecare sat și co
mună. De patru ani. în rîndurile celor 
aproape 6 000 de locuitori ai comunei Bo- 
sanci, de pildă, nu s-a mai ivit nici un 
caz de tifos exantematic, scarlatina sau 
febră tifoidă. In ultima vreme s-au con
struit policlinici la Suceava, Săveni, 
Gura Humorului un nou spital la Doro- 
hoi. altul la Trușești, o- secție de pe
diatrie la spitalul din Săveni și nume
roase case, de nașteri. S-au construit noi 
dispensare in comunele Gerpenea și Mol- 
dova-Sulita, raionul C.împulung Moldo-

viitorii elevi șl cu părinții acestora, au făcut o scurtă vizită înȘcoala elevilor ții bune vățătuiă.rea spațioasă și curată de laboratoare moderne și cabinete tehnice înzestrate cu material didactic. In prezent, este în curs de amenajare un cabinet tehnic de chirurgie veterinară. Și internatul este bine amenajat. Școala funcționează în incinta stațiunii experimentale agricole. Așa că elevii au posibilitatea să-și desfășoare lucrările practice pe cîmpurile experimentale ale stațiunii, la fermele de animale și la a- telierele mecanice ale a- ceeteia. O parte din cercetătorii stațiunii sînt și profesori la centrul școlar agricol.In Turda mai funcționează și un alt centru școlar agricol. Aici se pregătesc tehnicieni horticultori și contabili agricoli. Ei au de asemenea condiții prielnice de învățătură — săli de clasă spațioase, laboratoare, internat, cantină, fermă complexă cu secții de pomicultură, legumicultu- ră, floricultură etc. Și aici, deîndată ce s-au înscrierile, s-au și prezen-

Stringem cu grija 
furajele

bucureștiMulțumim Excelențelor Voastre în numele poporului cuban, al guvernului revoluționar și al nostru propriu pentru frățescul mesaj de felicitare cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a zilei de 26 iulie, ca și pentru solidaritatea și urările de succes.Colaborarea și prietenia în continuă dezvoltare între cele două popoare și guverne ale noastre constituie o bază fermă a luptei comune pentru construirea societății socialiste, pentru înfrîngerea imperialismului și întărirea păcii mondiale.Vă reînnoim sentimentele considerațiunii noastre celei mai înalte.
ca să învețe bine. în comuna noastră, de cînd e gospodărie, obținem recolte sporite, dezvoltăm creșterea animalelor. Asta ne face traiul mai bun. Și dacă vom avea oameni bine pregătiți în școli, rezultatele vor fi și mai bune.Pînă la prînz, prof. Augustin Coța și Maria MeciU au făcut zeci de înscrieri. Apoi, împreună cu

canică a Institutului politeh
nic din Timișoara au de- 
săvîrșit procesul de forma
re ca intelectual de tip 
nou a tînărului Cornel Ro- 
moșan.

A fost repartizat ca in
giner la Uzinele „Indepen- 
dența"-Sibiu. Aici a reușit 
să facă față cu cinste tutu
ror sarcinilor ce i s-au în
credințat. Se poate spu
ne că pe oriunde a tre
cut a lăsat urme : rezulta
tele bune ale muncii sale.

Una din însușirile ingi
nerului Romoșan e pasiu
nea sa pentru nou. El este 
autorul multor soluții tehni
ce, aplicate în producție cu 
o mare eficacitate tehnică 

Ultima reali- 
domeniu e 

cu bune

Ieri a avut loc în 
aula Bibliotecii cen
trale universitare din 
București, o seară 
literară „Nicolas 
Guillén". Au luat 
parte Manuel Yepe 
Menendez, ambasa
dorul Republicii 
Cuba In R.P. Ro
mînă, și membri ai 
ambasadei. După cu- 
vîntul de deschidere 
rostit de poetul Mar
cel Breslașu, membru 
al Biroului Uniunii 
scriitorilor, a suit la 
tribună, întimpinat 
cu aplauze căldu
roase, Nicolas Guil
lén. Oaspetele a 
vorbit despre munca 
și lupta poporului 
cuban, și-a împărtă
șit impresiile sale 
din timpul vizitei in 
tara noastră. El a 
citit apoi din versu
rile sale. Actori din 
Capitală au recitat 
versuri din opera lui 
Nicolas Guillén, 
poetul Eugen 
leanu a recitat, 
tălmăcirea sa, 
versurile 
poet al Cubei,

f ASTĂZI SOSESC LA MOțSCO-•{ I VA COSMONAUȚII A. NIKOLAEV j 
[ȘI P. POPOVICI, Capitala, ’sovis- J ( tică se pregătește să le facă o J I primire triumfală.
[ BRAINERD HOLMES, directorul j ( programului american al zboiu- •! Irilor cosmice cu oamfeni, a de- j j clarat că „Statele Urtite nu vor J ( avea posibilitatea să lanseze si- •!1 multan doi cosmonanți, așa cum j [ au făcut sovieticii, întrucît Ad- J, ( ministrația națională pentru pro- T I blemele astronauților și cerceta- j rea spațiului cosmic nu dispune!( decît de o singură rampă de -! 1 lansare a rachetelor de tipul î • Mercury-Atlas".
[ UN DETAȘAMENT TAILANDEZ, | j format din 400 de oameni, prin- ji I tie care se aflau și zece const- X [ lieri americani, a pătruns pe ( teritoriul Cambodgiei. Prințul jj- j Norodom Sianuk a declarat câ^ ( Intenționează eă ceară convo- [ carea unei conferințe în vederea j ( elaborării unor garanții interna--J, ( ționale pentru neutralitatea Cam- jț ( bodgiei și integritatea el teiito-J ț [ rială. -j ■

și instituții

■venesc, Manoleasa, raionul Săveni, Si- 
minicea, raionul Botoșani, etc. Unitățile 
sanitare dispun de aparatură și utilaje 
moderne de specialitate.

Față de 1938, numărul medicilor din 
regiune este în prezent de peste două 
ori mai mare, iar cel al cadrelor medii, 
al paturilor de spital — de peste patru 
ori mai mare.

Numai în cursul anului trecut, servi
ciile de Salvare din regiune au fost în
zestrate cu 12 autosanitare. Diferite uni
tăți sanitare au primit noi aparate Rönt
gen, aparatură modernă necesară servi
ciilor de oftalmologie și cardiologie. Două 
caravane pentru microradiografie cutreie
ră satele și cătunele regiunii.

Măsuri pentru protecția muncii

I ;

Vineri au avut loc în Capitală și în țară adunări consacrate celei de-a 18-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist. Mii de metalurgiști de la uzinele „23 August” din Capitală au ascultat expunerea tovarășului Florian Dănălache, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului Orășenesc București al P.M.R., care a vorbit muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor uzinei despre semnificația zilei de 23 August. Relevînd succesele repurtate de poporul nostru în activitatea creatoare desfășurată pentru traducerea în viață a directivelor Congresului al Ill-lea al P.M.R., pentru desăvîrșirea construcției socialismului, vorbitorul a subliniat că oamenii muncii din întreprinderile Capitalei aduc un aport însemnat la realizarea sarcinilor planului de 6 ani. în prezent volumul producției industriale a orașului București depășește cu peste 20 la sută producția din 1938 a întregii industrii a Romîniei. în primele șapte luni ale acestui an, planul producției industriale globale a întreprinderilor bucureștene a fost îndeplinit în proporție de 101,9 la sută, reali- zîndu-se un spor de 15,5 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. în prima jumătate a acestui an s-au realizat, peste prevederile planului, economii de a- proape 220 milioane lei și beneficii de aproape 180 milioane lei. Printre întreprinderile care întîmpină ziua de 23 August cu noi realizări se află și uzina care poartă numele măreței sărbători.Adunări consacrate zilei de 23 August au mai avut loc la uzinele „Vulcan” din Capitală, unde a luat cuvîntul tov. Paul Cojocaru, prim secretar al comitetului raional „V. I. Lenin” al P.M.R., la Academia R.P. Romîne, unde a vorbit prof. Valeriu Novacu, membru corespondent al Academiei. în fața petroliștilor de la rafinăria din Ploiești a vorbit vineri după-amiază toy. Constantin Marin, secretar al Comitetului regional Ploiești al P.M.R. (Agerpres)

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în primele șapte luni ale anului în curs s-a vîndut populației din regiunea Argeș mărfuri industriale și alimentare în valoare de 574 578 000 lei, cu 74 634 000 lei sau 14,9 la sută mai mult față de a- ceeași perioadă a anului trecut.De la începutul anului și pînă în prezent s-au dat în folosință în comunele și orașele regiunii 16 magazine universale și un complex comercial la Găești.
Realizări în domeniul ocrotirii

nea : „Aici, în în
depărtata Asie Centra- . ....... ____
lă, am putut auzi glasul, nu vei mai recunoaște 
celor dragi, prin „Căr
țile poștale radiofoni
ce”, atît de prețioase 
pentru noi. Aceste emi
siuni reprezintă o legă
tură în plus cu țara, 
cu familiile și.prietenii 
noștri. Chiar și cei care 
erau de "serviciu la 
sondă și-au luat cu ei 
un receptor spre a pu
tea auzi glasul celor 
din țară...”.

Iată cîteva din aceste 
mici „cărți poștale 
radiofonice“ :

„La microfon se află 
familia dumneavoastră, 
tovarășe sondor șef 
Bălălău“—anunță crai
nicul.

„Tovarășe sondor șef 
Constantin Mocanii. Vă

Proaspeții absolvenți ai 
școlii profesionale de pe 
lingă Uzinele „Indepen- 
denfa”-Sibiu așteptau cu
vîntul comisiei de exami
nare. Erau cu toții viitori 
sudori.

Șeful comisiei, Inginerul 
Cornel Romoșan, era e- 
molionat. Primise sar
cina ca, înainte de a 
le comunica categoria de 
încadrare obținută și locul 
de muncă, să le spună vii
torilor muncitori cîteva cu
vinte despre îndatoririle și 
satisfacțiile muncii în uzi
nă. Nu întîmplător membrii 
comisiei l-au însărcinat pe 
tînărul inginer să vorbeas
că în fața absolvenților : 
cu ani în urmă a învățat și 
el meserie, tot ca elev al 
școlii profesionale, apoi, 
după absolvire, a lucrat 
mai mulți ani ca muncitor 
în întreprindere.

...A intrat ucenic în primii 
ani de după 23 August 
1944 la o fabrică din 
propierea Hunedoarei. 
1947 a 
Strungar, 
varășii 
mai vîrstnici, a participat la 
reconstrucția întreprinderii. 
Regimul democrat-popular 
deschisese larg porfile în- 
vățămîntului pentru munci
tori, pentru fiii acestora.

— Iți place munca, în
vățătura — i-au spus comu
niștii din secție. Ai putea 
să devii un bun tehnician. 
Avem foarte mare nevoie 
de asemenea oameni.

Ascultindu-le îndemnul, 
Cornel Romoșan s-a in
scris la cursurile școlii 
medii serale. Nu s-ar pu
tea spune că totul a mers 
de la început fără unele

Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Se înfrumusețează*

orașele și satele

rășilor lor de muncă vorbește mama dum- 
de la întreprinderea de . neavoastră...".

„La microfon se află 
fiica dumneavoastră, 
tovarășe maistru elec
trician Vintilă Constan
tini.“

Și, rînd pe rînd, ră
sună în eter glasurile 
atît de îndepărtate și 
totuși atît de apropia
te:. „Tăticule drag, să 
știi că eu sînt acum 
pionier și am terminat 
cu bine clasa a IV-a. 
Am fost în tabără ta 
mare“... „Dragul meu, 
gîndurile mele, șt ale 
Ancuței sînt mereu la 
tine. Fetița a început 
să facă primii pași“... 
„Cînd ■ ai să te întorci,

orașul nostru. S-au 
înălțat blocuri minuna
te, cu magazine fru
moase. In fața casei 
am sădit flori care te 
așteaptă...“.

Sînt spicuiri din 
„cărțile poștale radio
fonice" transmise în 
seara zilei de joi 16 
august. Ca și veștile 
pentru cei de pe mare, 
cele pentru petroliștii 
romîni, aflațila mii de 
kilometri de țară, aduc 
pe calea undelor ima
ginile locurilor natale, 
le întăresc în suflet 
sentimentul legăturilor 
continue cu patria, me
reu aproape de ei.

• Sondorii de Ia întreprinde
rea de foraț Zătreni din regiu
nea Oltenia au săpat cu turbi
na, în prima jumătate a lunii 
august, 80 la sută din volumul 
de foraj, depășindu-și planul cu
1 086 de m. De Ia începutul a- 
nului, la această întreprindere 
viteza de foraj planificată a fost 
depășită cu 2 la sută. Ca urma
re a depășirii permanente a 
pianului de producție, sondorii 
de aici au realizat planul pe 
primele 8 luni ale acestui an cu 
18 zile mai devreme. In același 
timp ei au înregistrat la prețul 
de deviz economii suplimentare 
în valoare de 1 823 000 de lei, 
îndeplinindu-șl angajamentul 
luat în cinstea zilei de 23 Au
gust.

Forajul cu turbina a luat ex
tindere și în celelalte întreprin
deri din regiunea Oltenia.

• La fabrica de conserve „11 
Iunie" din Dej se desfășoară o 
vie activitate de conservare a 
legumelor și fructelor. Planul la 
conserve de mazăre de pildă, a 
fost depășit cu 87 de tone, Iar 
la compoturi de cireșe și vișine, 
cu peste 20 de tone etc. In pre
zent se fac pregătiri pentru 
prepararea dulceturllor și fruc
telor de pădure.

® Prin reducerea consumului 
specific de metal șl aplicarea 
celor mai eficiente măsuri teh- 
nico-organlzatorice, : metalurgiș- 
tii de la Uzinele „1 Mai"-Ploiești 
au realizat, în primele 7 luni, 
economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de
2 431 000 lei și beneficii pesté 
plan de peste 5 000 000 lei.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
De curînd, la Tg. Mureș, Sovata, Odor- 
hei, Vlahifa și în alte localități, au fost 
date în folosință mai multe blocuri 
care înglobează aproape 100 de apar
tamente. Cu acestea, numărul aparta
mentelor construite în cursul acestui 
an în regiune se ridică la 518.

în prezent în orașele regiunii se 
află în consfrucfie alte blocuri care vor 
fi date anul acesta în folosinfă.

In primele șapte luni

din gospodăria agricolă colectivă „Mihai Viteazu“. Are în mînă două dosare.— Am doi copii, pe Eugen și Li- epune el. Vreau ca de ti- lucreze pămîn- la carte. Acum agricultură fără al mașinilor. Noi, bătrînii, am fi vrut eă învă-

rezulfafe și generalizarea 
operațiilor de craifuire prin 
metoda arc-aer.

Alături 
format din 
tehnicieni 
din secția cazangerie, 
ginerul Cornel Romoșan 
lucrat mai multe luni 
experimentarea și apoi la 
extinderea acestei metode 
avansate de lucru. Rezulta
tele au lost dintre cele mai 
bune ; prin aplicarea noii 
metode se înlătură complet 
zgomotul ciocanelor pneu
matice, caracteristic atelie
relor de cazangerie, pro
ductivitatea muncii crește 
de aproape 8 ori, iar cali
tatea operațiilor de craițui- 
re efectuate prin această 
metodă este mult supe
rioară celei obținute prin 
vechiul procedeu. în plus, 
noua metodă are un larg 
cîmp de aplicare.

...Au avut așadar sufi
ciente motive membrii co
misiei de examinare pen
tru a-l însărcina pe ingi
nerul Romoșan — al că
rui destin este caracteris
tic pentru viața oamenilor 
muncii după 23 August 
1944 — să vorbeas
că tinerilor absolvenți ai 
școlii profesionale la păși
rea pragului, ca muncitori, 
în uzină.

Pentru tinerii care i-au 
ascultat îndemnurile de a 
munci cu pasiune la viitoa
rele lor locuri de muncă și 
de a-și însuși tehnica nouă, 
inginerul Cornel Romoșan 
e un exemplu demn de ur
mat.

La ceasurile vecine 
miezului de noapte 
noile „cărți poștale" 
și-au început călătoria, 
ducînd la. mii de kilo
metri depărtare de pa
trie vești de la cei 
dragi. Nu sînt acoperi
te de scrisul mărunt, 
tremurat de emoție, și 
nici nu au pe ele tim
bre poștale. Dar sînt 
așteptate cu aceeași ne
răbdare cum este aș
teptat poștașul cu tol
ba plină de scrisori.

La ceasurile vecine 
miezului de noapte, vo
cea crainicului anunță: 
„Aici București... Aici 
București... transmi
tem emisiunea pentru 
petroliștii romîni care 
lucrează în India și 
Afganistan”. Și „cărțile 
poștale radiofonice”
leagă, asemenea unei 
punți, îndepărtatele
meleaguri cu pămîntul 
țării, purtînd pe calea 
undelor glasul mamei, 
soției ori feciorului sau 
făcînd să răsune trilu
rile „Ciocîrliei" ori a- 
ducînd noutăți care 
bucură inima.

Mi-i închipui pe pe
troliștii romîni care 
lucrează la Ahmedabad 
ori Jullundur în India, 
la Serbegan ori Mazar 
Sarif în Afganistan, 
strînși ciorchine în ju
rul aparatelor de radio 
și urmărind relatările 
despre succesele tova-

începuttat peste 80 de candidați la con- cureul de admitere.Pe cei mai mulți dintre ei îi vom întîlni peste trei ani pe ogoare, folosind cunoștințele dobîndite în anii de școală pentru sporirea producției agricole.
AL. MUREȘAN 

coresp. „Scînteii“

toriilor s-au montat apărători pentru prevenirea accidentelor de muncă prin sărirea suveicii ; de asemenea s-au introdus pneumafile pe ringuri (pentru absorbția scamei), s-au montat instalații de ventilație la fabricile „Flacăra roșie“-Bucureștl, „30 Decembrie"-Arad, „Textila-roșie“-Iași etc.
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Clad manca este bine planificată
UN

Referin- 
a spec- 
nu sub-

Pentru buna desfășurare a activității organizațiilor de partid este necesară o planificare judicioasă a muncii birourilor organizațiilor de bază. Comitetul orășenesc de partid Arad ajută birourile organizațiilor de bază ca în planurile de muncă să fie cuprinse problemele esențiale de care depinde aplicarea politicii partidului în unitatea unde ele activează.Cunoscînd hotărîrile și directive-, le partidului, ' cît și situația concretă din întreprinderi, instituții, secretarii și instructorii comitetului o- rășenesc de partid pot ajuta mult birourile organizațiilor de bază ca ele să discearnă din mulțimea problemelor și sarcinilor pe cele mai importante, asupra cărora concentrate Ioan Tripa, instructor, se ocupă de mai multă vreme de organizația de partid de la întreprinderea „Tricoul roșu'. într-un timp, el a observat că în uzină era o slabă preocupare față de înfăptuirea propunerilor pentru bunul mers al activității întreprinderii — făcute de membrii și candidații de partid în adunările generale ale organizației de bază și de muncitorii fruntași în consfătuirile de producție.îndrumată de instructor, organizația de bază a pus în discuția unei adunări generaie această problemă, în urma hotărîrilor luate, acum se organizează mai bine consfătuirile de producție în care se dezbat probleme ce interesează masa largă a muncitorilor, iar propunerile făcute de muncitori se înfăptuiesc în- tr-o măsură tot mai mare, ducînd la asigurarea ritmicității producției, îmbunătățirea calității etc.Noi urmărim cu grijă ca planu-

trebuieeforturile. Tovarășul

comitetelor de partid și a birourilor organizațiilor de bază. Se au în vedere, de asemenea, propunerile membrilor și candidaților de partid făcute în adunările generale ale organizațiilor de bază. Biroul comitetului orășenesc a indicat ca la întocmirea planurilor să fie atrași și o serie de tovarăși cu experiență bogată în diferite domenii de activitate. La uzinele de vagoane, de pildă, membrii de partid Petru Hor- nea, inginer, St. Liteanu, maistru, Carol Belko, lăcătuș, au arătat că în unele secții unde se consuma mai mult metal se făcea și risipă. Comitetul de partid și-a propus a- tunci în planu] de muncă să analizeze, într-o ședință de comitet lărgită, căile reducerii consumurilor specifice în uzină.Biroul comitetului orășenesc cere comitetelor de partid și birourilor organizațiilor de bază să-și respecte planurile de muncă. Dar dacă viața impune o altă problemă ce trebuie să fie cu precădere în atenția organizației de cru trebuie să fie dată în planul de tivitatea biroului.mobilă, de pildă, în planul de muncă al biroului organizației de bază era prevăzut pe una din lunile trecute să se analizeze colaborarea dintre secții. S-a impus însă cu mai multă stringență analiza felului cum sînt folosite capacitățile de producție. Aceasta a căpătat întîietate.Vom ajuta și pe viitor birourile organizațiilor de bază ca ele să-și desfășoare activitatea la înălțimea sarcinilor trasate de partid.

partid, acest reflectat de muncă și înLa fabrica
lain- ac- de

GH. TELECAN 
secretar al Comitetului orășenescrile să fie rodul muncii colective a P.M.R, Arad

Adunările generale--cit mai bine pregătite
Experiența mea de ani de zile ca instructor m-a învățat că buna desfășurare a adunărilor generale de partid este hotărîtă. în mare parte, de pregătirea lor. De aceea mă străduiesc să ajut birourile organizațiilor de bază de care mă ocup din comunele Sohatu și Progresul să ia măsurile cuvenite pentru ca adunările să decurgă în bune condiții.Are mare importanță tema supusă dezbaterilor. Cînd se aleg probleme importante, de actualitate, atunci discuțiile sînt și ele vii. interesante. Dar nu mai puțină importanță are felul cum. biroul înfățișează lucrurile în fața comuniștilor, calitatea și profunzimea referatului și a măsurilor ce se propun. La începutul a- nuiui. la gospodăria colectivă din Progresul se pregătea o adunare generală a organizației de bază pentru discutarea felului cum e organizată munca la ferma de porci. Vorbind cu biroul despre întocmirea referatului, am stabilit de comun acord să fie antrenați la această muncă un număr cît mai mare de membri de partid și în primul rînd cei care lucrează în sectorul vizat. Referatul prezentat în adunare a fost astfel în măsură să arate, pe lîngă o serie de lucruri bune realizate în acest sector, lipsurile care existau în îngrijirea animalelor, precum și cauzele lor. A reieșit, de pildă, că unii îngrijitori nu aveau deprinderea necesară, iar alții nu respectau indica

țiile creșterii și alimentării purceilor, pe motiv că „știu ei cum se cresc porcii". Nu se aplica sistemul de retribuție în raport cu producția obținută.Rezultatul dezbaterilor s-a concretizat în hotărîrea adunării. încă înainte a fost întocmit un proiect de hotărîre care a fost discutat într-o ședință de birou la care am participat și eu. Am putut astfel constata din timp că nu erau prevăzute o serie de măsuri importante pe care trebuiau să le ia biroul organizației de bază și consiliul de conducere al gospodăriei colective. Mi-am spus părerea și am ajutat la îmbunătățirea proiectului de hotărîre. în adunare, propunerile membrilor de partid au contribuit ca hotărîrea. să . se îmbogățească și mai mult, să răspundă și mai bine necesităților. S-a stabilit, între altele, repartizarea a 4 colectiviști cu experiență, membri de partid, care să lucreze în sectorul zootehnic ; organizarea de cursuri pentru specializarea îngrijitorilor de animale ; construirea de adăposturi corespunzătoare nevoilor; dezvoltarea bazei furajere etc.Acum, la cîteva luni după adunarea menționată, situația la ferma a» porci este apreciabil îmbunătățită.De o serioasă muncă de pregătire a fost precedată și adunarea generală deschisă a organizației de bază de la gospodăria colectivă din Sohatu în care s-au analizat posibilitățile de reducere a unor posturi

administrative ce nu erau necesare și care făceau să scadă valoarea zi- lei-muncă.N-aș putea spune că întotdeauna am ajutat așa cum ar fi trebuit la pregătirea adunărilor generale ; u- neori m-am dus numai la adunare, munca pregătitoare lăsînd-o doar în
seama biroului. Pe viitor însă voi căuta să ajut mai mult birourile Organizațiilor de bază la buna pregătire și desfășurare a adunărilor generale.

VOÏCU SURDILÄ 
instructor al Comitetului raional 

de partid Oltenița

Expoziții
In Parcul de Cultură și Odihnă 

„Herăstrău", Pavilionul B, este 
deschisă o expoziție de lucrări de 
artă decorativă realizate de Ma
ria Chelsoi. Expoziția prezintă 
ceramică, porțelan, acuarele.

•k
In sala Galeriilor de Artă ale 

Fondului Plastic din B-dul N. Băl- 
cescu 23 s-a deschis expoziția ca
ricaturistului Nell Cobar.O sarcină principală organizațiilor de bază gure îndeplinirea hotărîrilor organelor superioare de partid și a. celor adoptate în adunările generale. De aceea, prima mea grijă ca instructor este să îndrum și să ajut birourile ca în perioada dintre două adunări generale să organizeze munca politică și organizatorică pentru îndeplinirea hotărîrilor.Organizația de bază de la întreprinderea „Victoria socialistă" a a- nalizat într-o adunare generală, pe baza unui referat prezentat de un tovarăș, din conducerea întreprinderii, cum își desfășoară activitatea -,rie de-deficiențe, am considerat că maiștrii, cum' își îndeplinesc ei a- tribuțiile de organizatori direcți ai producției. La ședința de birou . în. care s-a făcut proiectul de plan de muncă, am luat și eu parte și mi-am spus părerea ; în legătură cu unele probleme care neapărat trebuiau prevăzute, pentru că în jurul lor se purtaseră în adunare discuții ample. De pildă, era necesar să se stabilească dacă fiecare maistru era folosit potrivit calificării sale, să se stea de vorbă cu un număr de tineri care să fie propuși să urmeze cursurile școlii de maiștri, să se discute cu conducerea administrativă înființarea unor cursuri de ridicare a calificării ajutorilor de maiștri.Ducîndu-mă în întreprindere, cam la o săptămînă după ce avusese loc adunarea, am constatat că nu se făcuse mai nimic pentru aplicarea sarcinilor stabilite în planul de muncă. Am cerut secretarului să convoace biroul și am arătat că este necesar să se treacă de îndată la acțiune. Totodată, le-am propus ca în- tr-una din viitoarele ședințe de birou să se discute, în afară de problemele prevăzute în plan, și felul cum se îndeplinește hotărîrea adunării generale privind munca maiștrilor. Pro- cedînd astfel, la următoarea adunare generală biroul a putut raporta că unele hotărîri stabilite de comuniști s-au îndeplinit, iar altele sînt pe cale de a fi aülicate. Aceasta a avut urmări pozitive asupra pro-

a birourilor este să asi- ductiei. în semestrul întîi, întreprinderea și-a îndeplinit și depășit sarcinile de plan la producția globală și marfă, realizind economii peste .plan în valoare de 90 000 de lei.între două adunări, birourile organizațiilor de bază trebuie să ia măsuri și pentru rezolvarea acelor probleme care nu sînt în plan, dar care intervin pe parcurs. De exemplu, deși biroul organizației de bază de la Fabrica „Tină- ra Gardă" nu avea la un moment dat în plan să se ocupe de calitatea produselor, totuși, pentru că în legătură cu aceasta s-au ivit o se-

sate

e bine ca problema calității să devină pentru un timp o preocuDare centrală. Biroul a alcătuit cîteva colective pentru studierea cauzelor ■:care făceau ca produsele să fie de calitate necorespunzătoare. în urina măsurilor luate îmbunătățirea calității produselor a devenit obiectivul central al întregii munci politice.între adunări, birourile organizațiilor de bază desfășoară munca de educare a membrilor și candidaților de partid, se ocupă de instruirea a- gitatorilor. Controlînd ce anume au de gînd să facă în domeniul muncii educative unele birouri de organizații de bază, am ajutat la îmbogățirea planurilor de măsuri pe care și le întocmiseră cu cîteva acțiuni : expuneri despre politica și principiile de organizare a partidului, despre profilul moral al comunistului, despre îndatoririle și drepturile membrilor de partid etc.Mai sînt încă multe alte probleme în care noi, instructorii, trebuie să ajutăm birourile organizațiilor de bază pentru ca ele să conducă cu bune rezultate activitatea între două adunări generale. Vom reuși să facem aceasta cu atît mai bine, cu cît vom sta mai mult în organizațiile de bază și vom cunoaște mai temeinic situația concretă din fiecare loc.

CRAIOVA (coresp.
— Căminele culturale
regiunea Oltenia continuă să. fie 
înzestrate cu aparate de filmat 
cu bandă îngustă. Humai in a- 
cest an 54 cămine culturale au 
fost dotate cu astfel de aparate. 
In prezent există în regiune 281 
cinematografe sătești. 9 caravane 

■ cinematografice prezintă filme ar
tistice și documentare de cite 
două ori pe săptămînă în comu
nele și satele care, deocamdată, 
nu sînt dotate cu aparate de fil
mat.

„Scînteii”). sătești din

★SUCEAVA (coresp. „Scînteii”). — Odată cu inaugurarea noilor 
cinematografe din comunele Bo- 
tuș și Păltiniș, în toate comunele 
din raioanele Cimpulung, Săveni 
și Vatra Dornei funcționează ci
nematografe sătești. Cu 18 ani 
în urmă în satele și comunele re
giunii Suceava nu exista nici un 
cinematograf. In prezent, 214 că
mine culturale sînt dotate cu a- 
parate de proiecție cinematogra
fică. De la începutul anului și 
pînă acum filmele prezentate la 
cinematografele sătești și de că
tre caravane, în regiune, au fost 
vizionate;, de çifc'a 1 500 009 spec
tatori, cu 18 la sută mai mulți 
decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut.

MARGARETA DRĂGAN 
Instructor al Comitetului raional 
de partid „V. I. Lenin“-București
r--------.......  . :,-J—

Secția de estradă a Teatrului 
Regional București întreprinde 
între 15 august și 10 septembrie 
1962 un turneu în țară cu concer- 
tul-spectacol „Din toată inima !”.

După ce a fost jucat pe scenele 
din regiunea București și în Ca
pitală, „Din toată inima !” va fi 
prezentat la Iași, Bacău, Craiova, 
Oradea, Sibiu, Brașov, Hunedoa
ra, Lupeni.

Nu s-ar putea afirma că autorii și 
inferprefii așa-numilului „gen ușor" 
ne-ar fî răsfăjat, în ultima vreme, 
cu spectacole la nivelul exigente
lor sporite ale publicului nostru, a- 
fî* de dornic de muzică bună și 
umor sclipitor, cu adresă actuală. 
Cu atît mal meritorii ni se par e- 
forlurile, încununate în bună parte 
de reușită, ale celor ce au creat 
spectacolul „Ocolul pămîntului. în 
30 de melodii" (autori : Sașa Geor
gescu și Alecu 
Popovici, regia B. 
Fălficsneanu, con
ducerea muzicală: 
Sergiu Malagam- 
ba, decoruri și 
costume: Mia Ste- 
riadi, coregrafia 
Sandu Feyer). Acest spectacol aduce 
o notă de prospețime și originali
tate care-' asigură simpatia specta
torilor. E o promisiune ce se cere 
înfărită prin realizări tot mai reu
șite.

în primul rînd — ideea. Pornind 
la drum împreună cu Phyleas Fogg, 
cunoscutul erou al lui Jules Verne 
— de asfă-dafă însă pe aripile ul
tramoderne ale rachetei — realiza
torii spectacolului ne înfățișează, în 
două ore și jumătate, un viu Caleb 
doscop de melodii și dansuri ale 
popoarelor lumii, de la Budapesta 
pînă la Moscova, de la Pekin pînă 
în savanele Americi' de Sud, de la 
Praga pînă la New Delhi. E o idee 
generoasă, care prilejuiește multe 
momente bune, atît umoristice cît 
și lirice, dar care ar fi putut fi mai 
bogat exploatată, cu mai multă vi
goare satirică, prin confruntarea 
eroului lui Verne cu realitățile se
colului nostru.

La reușita spectacolului o contri- 
bufie demnă de evidenfiat aduce 
orchestra de jazz „București", an
samblu omogen, bine strunit, în 
care toate compartimentele sună 
plăcut. Se remarcă, dintre inferpreții 
vocali, Luigi lonescu, Roxana Ma
tei, Rodion Hodovanski, Paula Del- 
ci, Narghifa, Dorina Goga și, de 
asemenea, trioul african, care' 
a adus pe scenă marea dragoste de 
viată a continentului recent tre
zit, la libertate. Tineri interpreji, 

frio Caban sau Marian lor- 
ga, au dovedit reale posibilități, 
care se cer însă dezvolfafe și șlefuite 
printr-o muncă sîrguincioasă. Baleri
nii Silvia Solomonescu și Dumitru Pă- 
trașcu au punctat prin cîteva dan
suri bine realizate momentele co-

ca

regrafice ale călătoriei, 
du-ne la canavaua muzicală 
tacolului, nu putem însă să 
liniem că, printr-o cercetare și o 
selecție mai riguroasă, s-ar fi pulul 
oferi o imagine mai amplă și ma 
reprezentativă în ce privașle muzi
ca ușoară din tarile socialiste. De 
asemenea, reproșăm creatorilor 
spectacolului faptul că o mare 
parte dintre melodii sînt de mult 
cunoscute publicului nostru și că 

nu s-au străduit 
să lanseze nici o 
melodie nouă ro- 
mînească.

Umorul în spec
tacol este adesea 
de bună calitate. 
Relevăm îndeo

sebi izbutitul cuplet „AAoda mo
delor" (bine interpretat de Zizi

Șerban) care satirizează gusturile 
îndoielnice ale celor ce se dau 
în vînt după fot felul de noută(i abra
cadabrante, precum și cupletul 
„Pompierii“, în care textul și inter
pretarea (Ciupi Radulescu și Horia 
Căciulescu) pun accentul pe con
trastul dintre aparenfa desuetă a 
celor două personaje și săgejile lor 
satirice, foarte contemporane. V. 
Tomazian în „Un vis știin)ifico-fan- 
fasfic", interpretează un text slab, 
căufînd să compenseze lipsa de 
umor prin... exhibiții coregrafice. 

Gustul i-a trădat pe aulori și 
în cupletul „Texas", lipsit de a- 
dresă și axat, în bună parte, pe 
calambururi ieftine („Și fiindcă 
noi / păzim și boi / sîntem cow
boy" e o mostră elocventă). De alt
fel, ne exprimăm convingerea că 
actualitatea — internă și internațio
nală — s-ar fi cuvenit să fie mai 
prezentă în momentele comice.

Un cuvînt despi-e rolul comperu- 
lui, uneori atît de ingrat. De data a- 
ceasta fînărul actor Ștefan Tăpălegă 
a avut la dispoziție un text în care 
— mai ales în prima parte a spec
tacolului — sînt cuprinse idei ale 
vremii noastre, înfățișate viu, cu 
vervă. în zborul comperului deasu
pra planetei s-au remarcat însă și 
unele... goluri, dacă nu de aer în 
orice caz de sim) al măsurii (de 
pildă, scena parodierii dirijorului).

Regizorul B. Fălficeneanu a găsit 
resurse de fantezie scenică pentru 
a pune în valoare, cu elemente 
decorative pufine, dar cu multă lu
mină, culoare, mișcare, această an
trenantă călătorie muzicală.

La Teatrul satiric 
muzical „C. Tanase"

Bistrița, in apropierea comunei Cîrlibaba. (Foto î Agerpres)

...și delte ditätii

de
Despre realizările în producție ale petroliștilor ploieșteni s-a scris de multe ori în ziarul nostru. Introducerea tehnicii noi și a procedeelor avansate de muncă, extinderea experienței înaintate a fruntașilor în producție le-au dat posibilitatea să obțină an de an viteze sporiteforaj, să reducă prețul de cost pe metrul forat și pe tona de țiței extras, să obțină, prin valorificarea mai bună a țițeiului, produse de calitate superioară.în întrecerea pentru realizarea sarcinilor de plan, din rîndurile petroliștilor care lucrează în schelele și rafinăriile regiunii Ploiești au pornit în ultimii ani multe inițiative valoroase, care în scurt timp au făcut ocolul regiunii și chiar al întregii țări. După publicarea în presă a Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, petroliștii de la rafinăria Ploiești și-au propus ca din aceeași cantitate de țiței să obțină mai multă benzină, petrol, motorină, uleiuri și alte produse petroliere de cea mai bună calitate. Inițiativa a fost apoi însușită în toate rafinăriile, fiind cunoscută sub lozinca : „Din fiecare tonă de țiței — 

produse cît mai valoroase și de 
bună calitate“.Cine nu'-și amintește, de asemenea, de inițiativa : „La sonde — in
tervenții rapide și de bună calitate !”, pornită cu mai bine de un an în urmă din schela Băicoi. Obiectivul acestei inițiative este reducerea continuă a timpului de oprire a sondelor pentru operațiile de intervenții. executarea unor lucrări de bună calitate prin care să se evite accidentele tehnice sau operațiile repetate. La schela Boldești a fost îmbrățișată cu căldură inițiativa petroliștilor din Moldova : „Schimbul 
de noapte la nivelul celui de zi“. Inițiativa a fost ulterior extinsă în toate schelele petroliere din regiune.Care este acum soarta acestor inițiative mult apreciate la vremea jor ? Am vizitat zilele acestea cîteva

rafinării și schele petroliere, mergînd pe urma unor inițiative apărute în întrecere.
Cînd există grijă 

pentru sprijinirea nouluiLa intrarea în curtea rafinăriei Ploiești se află un grafic mare pe care sînt trecute angajamentele și rezultatele obținute în întrecere de către fiecare secție de producție, prin aplicarea inițiativei : „Din fie- ' care tonă de țiței — produse cît mai valoroase și de bună calitate“.— Comitetul sindicatului și conducerea administrativă — ne spune ! tov. Manea lonescu, directorul rafi- ' năriei, au căutat să atragă la aplicarea acestei inițiative un număr tot mai mare de oameni. în toate secțiile au fost constituite colective din muncitori fruntași în producție, tehnicieni și ingineri care se ocupă de descoperirea și punerea în valoare a rezervelor interne, existente la fiecare loc de muncă, pentru valorificarea superioară a țițeiului.Conducerea rafinăriei a sprijinit îndeaproape această inițiativă, ocu-’ pîndu-se cu grijă de crearea condițiilor tehnico-organizatoriCe necesare aplicării ei. De altfel aceasta este o premisă esențială pentru ca orice ' inițiativă bună să dea roade în producție. Aici au fost aplicate, la propunerea distilatorilor, rafinorilor, lăcătușilor, precum și în urma studiilor întreprinse de laboratorul uzinal de cercetări al rafinăriei, zeci de măsuri tehnice și organizatorice. Prelucrarea diferențiată a materiei prime pentru utilizarea întregului ei potențial în produse albe și uleiuri, cuplarea instalațiilor de distilație atmosferică a țițeiului cu cele de distilație în vid a păcurii, perfecționarea constructivă a unor agregate și utilaje sînt doar cîteva dintre aceste măsuri care au contribuit la sporirea producției de benzină cu cifră octanică ridicată, de motorine, uleiuri etc. în semestrul I al acestui an valoarea produselor obținute din.

tr-o tonă de țiței a crescut aici cu 35,42 lei față de anul 1959.Această inițiativă a dat rezultate bune și în celelalte rafinării de petrol din regiunea Ploiești. Ca urmare a muncii politice duse de organizația de partid și a măsurilor luate de conducerea tehnico-admi- nistrativă, la rafinăria Cîmpina s-au obținut în acest an dintr-o tonă de țiței supusă prelucrării produse în valoare mai mare decît cea planificată.
S-a pierdut pe drum »♦*Despre inițiativa : „Schimbul de noapte la nivelul celui de zi“ nu s-a mai auzit nimic de mult timp în schelele petroliere din regiunea Ploiești. Oare totul merge acum bine în aceste unități, schimburile de zi și de noapte lucrează cu aceeași productivitate ?Faptele arată că, atît în schela Boldești, unde s-a aplicat prima oară pe regiune această inițiativă, cît și în celelalte schele și sectoare de foraj, în schimbul III vitezele de lucru la sondele în foraj sînt, în majoritatea cazurilor, mai mici, iar la sondele în producție au loc adesea întreruperi care zate și rezolvate în timp posibil.De ce nu se mai inițiativă ? CaUza principală constă în lipsa de perseverență a unor conduceri administrative și organe sindicale din schele pentru asigurarea condițiilor tehnico-örganizatorice necesare aplicării ei cu bune rezultate și extinderii la toate locurile de muncă. Iată un fapt care pare mărunt : în schelele Boldești, Cîmpina, Tîrgoviște, la sondele în reparații capitale și la cele în intervenție, noaptea, iluminatul este foarte slab. Aceasta stînjenește buna desfășurare a muncii și duce la e- fectuarea unor operații greșite, care trebuie repetate. Controlul și îndrumarea operativă din partea tehni-

nu sînt sesi- cel mai scurtaplică această

cienilor și inginerilor nu se fac nici fele suficient simțite în schimbul III. în această privință, în schela Tîr- goviște maiștrii de producție și de intervenție și-au propus de curînd să lucreze în schimb, așa cum de altfel se procedează în celelalte întreprinderi industriale. Ei au pornit de la ideea că într-un sector de producție prezența maistrului este indispensabilă permanent. După o perioadă de experimentare, propunerea maiștrilor din schela Tîrgo- viște a fost extinsă și în schelele Ochiuri, Boldești, Cîmpina. și Urlați. Acesta este un lucru bun. Păcat totuși că, în majoritatea schelelor, repartizarea maiștrilor pe schimburi nu a fost însoțită de unele pregătiri. E necesar să se acorde o deosebită atenție organizării muncii brigadierilor pe schimburi și să se studieze posibilitatea extinderii acestei măsuri în toate secțiile de producție din schele.
Măsuri corespunzătoareGrăbirea ritmului lucrărilor de intervenții la sonde și îmbunătățirea calității operațiilor efectuate stă în atenția petroliștilor din schele. Ca un rezultat al aplicării inițiativei : „La sonde — intervenții rapide și de bună calitate !“, amintim faptul că în schela Boldești pierderile de producție datorită intervențiilor au fost reduse anul acesta cu 15 la sută față de anul trecut, iar în schela Cîmpina — cu aproape 30 la sută.Rezultatele nu sînt totuși pe măsura posibilităților. în unele schele, ca Moreni și Băicoi, timpul de oprire a sondelor pentru operațiile de intervenții se menține încă la un nivel ridicat. în aceste schele nu s-au pus în valoare numeroasele rezerve interne existente pentru îmbunătățirea calității operațiilor la sonde. O serie de mecanisme și dispozitive, concepute în schela Moreni, nu se aplică pe scară largă și nu au fost extinse în celelalte schele petroliere,

★Inițiativele pornite de petroliști nu au căpătat extinderea cuvenită și datorită faptului că unele comitete ale sindicatelor din schele, consilii locale și consiliul sindical regional—lipsite de îndrumarea și controlul organelor și organizațiilor de partid —nu le-au acordat un sprijin efectiv și susținut. în loc să popu-

larizeze larg inițiativele valoroase, care au dat rezultate în producție de-a lungul anilor, consiliul sindical regional a găsit de cuviință să inițieze o consfătuire la schela Tîrgoviște, pe tema extinderii fișelor de cheltuieli pe sondă — o inițiativă generatoare de formalism, care nu și-a dovedit deloc eficacitatea. Consiliul sindical regional nu s-a sesizat că în unele schele și rafinării inițiativele bune apărute în întrecere au fost date uitării și a făcut prea puțin pentru generalizarea și permanentizarea lor. Mult ar fi contribuit la extinderea unor inițiative și organizarea în mod sistematic a unor schimburi de experiență între diferite întreprinderi similare.Asemenea deficiențe ar fi fost din timp observate și înlăturate dacă comitetele raionale și orășenești de partid — Ploiești, Cîmpina și altele — s-ar fi preocupat mai atent • de această muncă importantă privind stimularea inițiativei creatoare 
a oamenilor muncii.Se poate spune că, în general, ziarul regional „Flamura Prahovei” a sprijinit inițiativele petroliștilor din regiune. însă de mult timp ziarul nu a mai scris nimic despre măsurile ce trebuie luate pentru ridicarea schimbului de noapte la nivelul celui de zi. Susținerea trecerii maiștrilor la lucrul pe schimburi nu rezolvă nici pe departe această problemă. Este necesar de asemenea ca ziarul regional să se ocupe mai susținut de felul cum în rafinării se îndeplinesc sarcinile privind valorificarea superioară meniu în care mai meroase rezerve.

★Experiența arată inițiativa creatoare tehnicienilor și inginerilor este stimulată și dezvoltată, se obțin realizări din cele mai bune în înfăptuirea sarcinilor de plan. Organizațiile de partid, comitetele sindicatelor și conducerile administrative din unitățile industriei petroliere ale regiunii Ploiești au datoria să susțină cu perseverență inițiativele valoroase pornite de petroliști. Realizările în producție ale petroliștilor vor fi astfel și mai bogate, mai rodnice.

a țițeiului, do- sînt încă nu-
că, acolo unde a muncitorilor,

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii”

VICTOR BIRLÄDEANU

In vitrinele lîbrămllor

„S. S. în
Fotografii făcute de S.S.-iști : 

întîi cărți arse în piețe publice, 
apoi convoaie de arestați — co
muniști și antifasciști germani, 
schelete vii — deținuții în lagă
rele de concentrare, cuptoarele 
în care au fost arși sute de mii 
de oameni din aproape toate ță
rile Europei, partizani uciși, de
pozite de saci cu păr de femei, 
fotocopii ale ordinelor de aresta
re și executare, ordine ale con
ducătorilor Gestapoului și S.S.-u
lui. Toate acestea, redate pe 
aproape 400 de pagini, constituie 
conținutul cărții : „S.S. în acțiu
ne", apărută în traducere din 
limba germană în Editura poli
tică. Această zguduitoare culegere 
de. documente și relatări despre 
crimele săvârșite de S.S. amin
tește tuturor : fascismul înseam
nă înjosirea demnității omenești, 
înseamnă bestialitate, crimă.

Buchenwald, Sachsenhausen, 
Ravensbrück, Dachau, Mathausen, 
Neuengamme, Auschwitz — nume 
devenite simbol al bestialității fas
cismului. Parcurgi acte oficiale 
semnate de comandanți, gardieni, 
medici ai lagărelor : „Niciodată 
nu mi-a fost greu să găsesc mo
tive pentru bătaie", „Port răs
punderea pentru exterminarea a 
42 000 de oameni", „Toți ofițerii 
sovietici și membrii partidului
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bolșevic internați la Mathausen 
au fost executați", „La Auschwitz 
au pierit aproximativ 3 000 000 
deținuți".

Alte pagini, alte documente — 
ordine și dispoziții cu privire la 
instaurarea „noii ordini germane" 
în teritoriile ocupate ale Uniunii 
Sovietice, Poloniei, Cehoslovaciei, 
Franței, Olandei, Belgiei, Norve
giei, Iugoslaviei. Tonul lor sec, 
precis, impersonal face să apară și mai monstruos cinismul S.S.- 
ului. Milioane de oameni au fost 
deportați și puși la muncă de 
robi. Lidice și Oradour rase de 
pe suprafața pămîntului.

Ultimul capitol al cărții înfăți
șează cronica zilelor noastre. în
suși titlul lui vorbește de la sine : 
„Reabilitarea" S.S.-ului și înca
drarea lui în forțele vest-germa- 
ne participante la N.A.T.O.".

Nenumăratele fapte evocate în 
carte dovedesc reînvierea S.S.- 
ului în Germania occidentală, în
cercarea de transformare a aces
teia în focar de război în Eu
ropa ; cititorul știe însă că, 
în lumea de azi, orice încercare 
de repetare a aventurii lui Hitler 
nu poate avea decît consecințe 
funeste pentru inițiatorii ei și 
pentru orînduirea pe care o re
prezintă.

Ernst Henry-„Neofascismul“
— Ne putem oare aștepta ca 

forțele care în dedeniile 3, 4 și 5 
au jucat un rol atît de nefast în 
viața popoarelor să reapară pe 
arena internațională în a doua 
jumătate a secolului nostru ? Are 
neofascismul vreun viitor ?

Acestor întrebări, pe care și le 
pun oameni de pretutindeni îngri
jorați de atrocitățile bandelor 
O.A.S., de agitația care a cuprins 
organizațiile fasciste și' revanșar
de răsărite ca ciupercile în Ger
mania occidentală și Japonia, 
grupările fasciste ale lui Mosley 
și Jordan 
americani 
Rockwell 
„John 
lucrarea 
Ernst 
apărută recent in traducere 
Editura politică.

Folosind o bogată documen
tare, autorul înfățișează rețeaua 
organizatorică și cadrele de con
ducere ale ne o fascismului în Eu
ropa occidentală. Japonia, Africa 
de sud, S.U.A., America Latină 
— ale căror acțiuni sînt coordo
nate și „sincronizate" de un cen
tru neofascist internațional. Fap
tele dovedesc că adevăratul pi
vot organizatoric al fascismului 
și rasismului contemporan îl con
stituie organizația internațională 
secretă a foștilor SS-iști.

Cu tot sprijinul financiar pri
mit din partea monopolurilor im
perialiste, neofasciștii nu au reu
șit însă să creeze aproape nică
ieri organizații de masă ca în pe
rioada dintre cele două, războaie 
mondiale.

în Anglia, naziștii 
grupați în jurul lui 
sau în societatea 

Birch", le dă răspuns 
publicistului german 

Henry, „Neofascismul", 
în

Alături de foștii SS-iști, prin
tre conducătorii organizațiilor 
neofasciste apar tot mai des re
prezentanți ai clicii militariste 
imperialiste, aventurieri de tip 
bonapartist pe care visul de a 
ajunge să apese pe „butonul ato
mic” îi împinge în tabăra celor 
mai turbați neofasciști. In sfîrșit, 
neofascismul găsește un sprijini
tor și îndrumător versat în spio
najul imperialist.

Deosebit de interesantă este 
analiza compoziției de clasă a 
grupărilor neofasciste, din care 
rezultă preponderența vădită în 
rîndurile acestora a ceea ce so
ciologul american Mills numește 
lumpenburghezia, partea cea mai 
nestabilă, demoralizată și mai 
puternic atinsă de pauperizare a 
„clasei intermediare".

Principalul motor al fascismu
lui îl constituie. capitalul mono- 
polish în primul rînd marile con
cerne de armament din S. U. A. 
și d.in Germania occidentală.

Neofascismul reprezintă o pri
mejdie reală, dar schimbarea ra
dicală a raportului de forțe în 
lume, creșterea și întărirea for
țelor democrației și progresului 
în țările capitaliste fac ca o în
toarcere la timpurile lui Hitler și 
Mussolinv să fie cu neputință. Ci
titorii își însușesc concluziile in
teresantei lucrări a lui Ernst 
Henry : Istoria nu se repetă Este 
foarte posibil ca neofascismul să 
se lanseze î-n aventuri politice 
care vor costa scump lumea ca- I 
pitalistă. Dar soarta lui este ire
mediabil pecetluită.

T. OLARU S
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însemnări pe marginea unei 
consfătuiri organizate de 
„Scinteia“ cu lucrătorii din 
gospodăriile de stat aparținînd 

trustului Gostat Ciulnița

P:

factor tosfânt&r In sțwtreci țnvtfacfieide grfa

Lucrările de întreținere
și de recoltare

In timpul consfătuirii cu specialiștii din gospodăriile de sfat 
j aparținînd Trustului Gostat Ciulnița.

Muncind cu perseverența pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de Congresul al III-lea 
al partidului cu privire la sporirea considerabilă 
a producției de cereale și îndeosebi de grîu și po
rumb, muncitorii, tehnicienii și inginerii din gos
podăriile agricole de stat obțin an de an realizări 
tot mai însemnate. Succese deosebite în înfăptui
rea acestei sarcini s-au obținut anul acesta în gos
podăriile de stat din cadrul trustului Ciulnița, re
giunea București. Gospodării cum sînt cele din Du
dești, Pietroiu, Mărculești și Fetești au realizat pe 
suprafețe întinse producții medii ridicate de grîu 
la hectar.

Aceste rezultate nu se datorează unor condiții 
climatice deosebite. Prin partea locului timpul a 
fost foarte secetos.Factorul care a determinat în măsură hotărî- toare obținerea acestor recolte bune, este munca harnică, pricepută, plină de răspundere desfășurată de lucrătorii acestor gospodării, zi de zi, pentru executarea lucrărilor agricole la un nivel agrotehnic ridicat.în cadrul trustului Ciulnița sînt însă și unități care n-au obținut recolte pe măsura posibilităților. La G.A.S. Țăndărei, Bărăganu, Frățilești și altele producțiile sînt mai mici cu sute de kg la hectar decît în gospodăriile vecine. Aceasta nu pentru că aici ar fi existat condiții mai proaste decît în alte locuri. Condițiile au fost asemănătoare. Diferit este

însă modul cum s-a muncit, cum s-au executat diferitele lucrări. Acesta este factorul care a cîntărit cel mai greu în balanța recoltei, care a dus la obținerea unor producții mai mari sau mai mici.
Pentru a cunoaște modul cum s-a muncit în uni

tățile fruntașe, experiența bogată acumulată aici la 
cultura griului în scopul de a o pune la îndemîna 
tuturor lucrătorilor din agricultura noastră, re
dacția „Scînteii” a organizat zilele trecute o con
sfătuire la care au participat directori și ingineri 
din gospodăriile de stat aparținînd Trustului 
Gostat Ciulnița, specialiști din unele gospodării 
colective situate în raioanele Fetești, Slobozia și 
Călărași, și de la consiliile agricole ale acestor 
raioane.

S-au purtat discuții ample, fructuoase, s-a făcut 
un larg schimb de păreri în legătură cu metodele 
folosite, cu măsurile ce trebuie aplicate pentru ca în 
condițiile Bărăganului și ale zonei dintre Borcea și 
Dunăre să se obțină în anii viitori producții mari 
de grîu nu numai în unele unități, ci pe întreaga 
suprafață cultivată.

Redăm în pagina de față concluziile desprinse 
din consfătuire, metodele folosite de gospodăriile 
de stat din cadrul trustului Ciulnița pentru obține
rea de producții mari de grîu.

&■

Atenție la planta premergătoare!— Din complexul de măsuri agrotehnice de care depinde soarta recoltei — i'hjlk arăta tov. Marin Cocoșilă, "fiți director la G.A.S. Perișoru —alegerea din timp a celor mai bune sole pentru grîu, W a celor mai bune plante premergătoare joacă un rol hV foarte important. Legumi- aL noasele pentru boabe și fin | s-au dovedit cele mai bune premergătoare. în anul a- cesta pe o suprafață de 329 ha cu grîu după leguminoase realizat 3 630 kg la ha.Dar nu tot grîul poate fi pus după leguminoase — a spus în continuare directorul G.A.S. Perișoru. în anul trecut, noi am semănat după păioase 1 729 ha. E drept, producțiile au fost mai mici decît în primul caz, dar ele s-au menținut totuși- la un nivel ridicat.

am

Lucrul acesta este confirmat și de experiența altor gospodării. La G.A.S. Călărași, bunăoară, pe o suprafață de 272 ha după păioase s-a realizat o producție de 3113 kg la ha, a- proape tot atît cît s-a obținut la același soi, cultivat după leguminoase. Așadar, grîul poate fi cultivat cu rezultate bune și după păioase. Desigur însă, că grîul după grîu nu dă rezultatebune oricum. Pentru ca și în acest caz să se realizeze producții mari — au arătat numeroși vorbitori — trebuie îndeplinite citeva condiții : întîi — terenul să fie imediat eliberat de paie și arat; al doilea — fiecare hectar să fie bine îngrășat; al treilea —pînă la semănat pămîntul să fie întreținut cum trebuie, astfel ca să se asigure un bun pat germinativ ; al patrulea — să se ia din vreme măsuri pentru combaterea dăunătorilor ce pot apare și îndeosebi a gindacului ghebos.O parte din grîu se seamănă însă și după plante care părăsesc mai tîrziu terenul, îndeosebi după porumb.— Și în acest caz se pot obține producții mari — arăta tov. ing. Ion Neculce de la G.A.S. Cocargeaua. Aceasta cu condiția ca să se mobilizeze toate forțele pentru eliberarea la timp a terenului, executarea imediată a arăturii și lucrarea ei cu polidiscul și tăvălugul, ori de cite ori e nevoie, în scopul asigurării unui bun pat germinativ.

MÜE

fîoff sémtaàm șl a săsnlslă Ishsimtrecută, înIn toamna majoritatea gospodăriilor însămînțările fectuate în cadrul epocii optime tele de ceastă toii au ceastă luată mecanic.— Epoca optimă pentru semănat este perioada cînd sămînța găsește în pămînt condiții bune de încolțire și răsărire — a fost părerea unanimă a participan- ților la consfătuire. Se în- tîmplă uneori ca condițiile optime de însămînțare să nu se realizeze decît foarte tîrziu.—-F-ără îndoială că noi nu putem întîrzia prea mult cu semănatul griului în toamnă așteptînd să vină ploaia, și-a spus părerea inginerul Neculce de la G.A.S. Cocargeaua. Dar, după părerea mea, noi am făcut bine anul trecut cînd, în toamnă, fiind secetă mare și pămîntul prea uscat nu ne-am grăbit cu semănatul. Pe o parte din suprafață am însămînțat între 20 și 25 octombrie. Am mărunțit bine pămîntul, am pregătit un bun pat germinativ și am semănat. La cîtva timp a căzut

au fost e-stabilite de institu- cercetări pentru a- zonă. Mulți vorbi- arătat însă că a- epocă nu trebuie
a-

realizeze în acest an cea mai mică producție pe trust.— Noi trebuie să cultivăm pe toate suprafețele soiuri de înaltă vitale' — spunea Bucureșteanu, Trustului GostatDar ele trebuie cu grijă. Atunci cînd ho- tărîm ca în gospodărie să folosim cutare sau cutare sol, noi trebuie să alegem pe acelea țiile locale asigura în producțiile

producti- ing. Gh. directorulCiulnița. alese

grîul

au confirmat pe

a dău- 
destul

imediat ce te- 
fost eliberat.

a arătat fov. ing. 
G.A.S. Fetești — 
decît media pe 

I în bună parte 
fost pregătit mai

------
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și o ploaie astfel că semințele au avut condiții bune de încolțire și răsărire. Pe aceste parcele am obținut o producție medie la hectarproape dublă față de suprafețele unde am semănat pe secetă, în pămînt foarte uscat cu aproape o lună mai devreme, adică în septembrie.—. în bună parte tov. Neculce are dreptate, a intervenit inginerul Nicolae Luca de la G.A.S. Fetești. Se spune uneori că în pămîntul uscat sămînța stă ca în sac. Nu-i chiar așa. . își mal pierde energia germinativă, mai e mîn- cată de dăunători etc. Oi, aceasta duce la micșorarea producției. Totuși, așa cum s-a spus, semănatul nu poaie fi amînat prea mult. Chiar și în condițiile unui an secetos, în zona noastră semănatul nu trebuie 6ă se termine i tîrziu de 20 octombrie, cestea sînt concluziile care am ajuns eu în 8 ani de cînd lucrez această zonă.Largi și însuflețite dezbateri au avut loc în le-

mai A- la cei : în

gătură cu semințele. în a- nul acesta, odată mai mult, s-a vădit însemnătatea introducerii pe scară largă în producție a soiurilor de grîu de mare .productivitate, în aceleași condiții — au arătat numeroși vorbitori— pe terenurile cultivate cuastfel de soiuri s-au obținut în piu: grîu de cele unde s-au folosit soiuri mai puțin productive.însemnătatea folosirii semințelor din soiuri de mare productivitate este și mai puternic evidențiată 'de ' experiența gospodăriei de stat “ " ’ “ ’ ■ ' ’ ’mai

,s sute de kg la hectar față

Țăndărei. Aici, cea mare parte din supra- cultivată cu însămînțată ță dintr-un soi productiv,— Am folosit— spunea tov.— considerînd că în orice condiții tot dă ceva, greșit. Soiul folosit de noi nu este în stare să depășească un anumit nivel de producție care este destul de scăzut, cauzele care gospodăria

grîu a cu sămîn- mai puținacest soi ParaschivAm
Iată una din au făcut ca noastră să

care s-au mod cele
în condi- dovedit a constant mai mari.

Jn cadrul discuțiilor purtate s-a subli
niat în repetate rînduri că lucrările de 
întrefinere au avut o mare însemnătate 
în obținerea de producții sporite. In cele 
mai multe gospodării ele au fost făcute 
la timp, cu multă atenfie.

Lupta împotriva dăunătorilor și îndeo
sebi a gindacului ghebos a 
preocupare de seamă a 
din aceste gospodării. Ex
periența a arătat că dacă 
acest dăunător nu este dis
trus la timp, el poate ca- 
lamita grîul pe mii de hec
tare în numai citeva zile, 
lată de ce s-au asigurat 
din timp insecticidele ne
cesare combaterii gindacului 
în toamnă, cît și in primăvară, s-a cerce
tat zi de zi starea lanurilor pentru ca a- 
ceastă aejiune să se facă operativ.

Cu multă atenție a fost executat în 
gospodării și grăpatul griului.

— întreținerea culturilor în primăvară 
— arăta tov. Călin, directorul G.A.S. Fe
tești — a fost făcută în raport de starea 
fiecărei parcele, de stadiul de vegetație 
al griului. Practic s-a stabilit pentru fie
care tarla unealta cea mai potrivită. Cu 
sapa rotativă s-a lucrat pe suprafețe 
mari acolo unde griul era dezvoltat

constituit o 
lucrătorilor

normal. Grîul slab a fost lucrat cu tă
vălugul, iar grîul puternic, des, s-a gră- 
pat de două ori.

Campania de recoltare a găsit gospo
dăriile ■ bine pregătite : mașinile erau 
reparate, materialele necesare asigurate, 
planurile operative fuseseră atent întoc
mite și prelucrate cu toți muncitorii etc. 
Datorită tuturor acestor măsuri, precum 

ți hărniciei mecanizatorilor, 
recoltatul s-a terminat în 
numai 10 zile.

In bună parte, aceste re
zultate se datoresc 
că spre deosebire 
ani vindroverele au 
bine întrebuințate, 
folosit mult .vindroverele în 

acest an — spunea tov. ing. Nicolae Tur
bureanu, directorul G.A.S. Dragalina. Cu 
această unealtă am recoltat 1 260 ha de 
grîu. Avantajele pe care le-am avut ? Am 
lichidat in bună măsură vîrful de pro
ducție de la recoltat, am luat grîul în 
pîrgă, l-am scăpat de șistăvire, am asi
gurat o calitate bună semințelor.

— Da, vindroverul este o mașină bună 
— arăta tov. Neculce, inginer șef la 
G.A.S. Cocargeaua. Îndeosebi în Baltă 
eu socot că cel 
recolta de grîu

ghebos atît

faptului 
de alfi 

fost mai

puțin 25—30 la sută din 
trebuie sfrînsă astfel.preț de cost cît mai scăzut— Lupta pe care o desfășurăm pentru sporirea recoltei la hectar este strîns legată de reducerea prețului de cost — relata tov. Eugen Ovèzea, directorul G.A.S. Dudești. Cu cît recolta e mai bogată, cu atît costul ei este mai mic. Noi, bunăoară am avut planificat să realizăm tona de grîu cu 589 lei. Prin obținerea unei producții mai mari decît a fost planificat prețul de cost al tonei de grîu este de cu toate că cheltuielile fost cu 300 lei mai mari cheltuit mai mult fiindcăte mai multe ; la recoltare au fost cheltuieli suplimentare deoarece producțiile au fost mai mari.Prin urmare, dacă cheltuielile făcute cu executarea unor lucrări peste cele planificate determină realizarea unei producții sporite, a

numai 360 lei. Aceasta pe hectarul de grîu au decît era prevăzut. S-a s-au folosit îngrășămin-

Terenul trebuie bine pregătit
Numeroase exemple prezentate în 

cadrul consfătuirii au dovedit că acolo 
unde s-a dat atenție pregătirii în bune 
condiții a terenului, în vederea însă
mînțării s-au obținut recolte bune.

— în majoritatea gospodăriilor noa
stre — spunea tov. Gh. Bucureșteanu, 
directorul frustului Gostat Ciulnița 
— arăturile se execută în cel mai 
scurt timp, după eliberarea tere
nului. Au mai existat însă unități ca 
G.A.S. Bărăganu, Frățilești, Jegălia etc., 
care au întîrziaf această lucrare. Re
zultatul? Aici arătura a ieșit bolovă
noasă, patul germinativ n-a mai putut 
fi pregătit în mod corespunzător. Așa 
se și explică faptul că aici s-au obținut 
cu 300—400 kg grîu la ha mai puțin 
decît în unitățile vecine.

— Noi am obținut în acest an de pe 
unele suprafețe — . 
Ion Călin, directorul 
producții mai bune 
gospodărie. Aceasta 
fiindcă aici terenul a 
bine pentru semănat.

Faptele prezentate 
deplin această afirmație. La G.A.S. Fe
tești, pregătirea terenului a început prin 
executarea arăturilor, la adîncimea de

28 cm, 
renul a 
Folosind din plin for
țele existente, aratul 
celor 1 020 ha stabilite 
să fie însămînțafe cu
grîu după premergătoare timpurii s-a 
terminat la data de 2 august. A fost 
o măsură binevenită. Pămîntul s-a a- 
rat bine, nu au ieșit bolovani.

Pînă la 25 august, această suprafață 
a fost întreținută cu grape reglabile, 
pentru a distruge crusta formată în 
urma precipitațiilor căzute în a doua 
jumătate a lunii august. Începînd de 
la 25 august, s-a trecut la pregătirea 
terenului în vederea însămînțării, lu- 
crîndu-se cu polidiscul sau cu plugul 
pe solele mai tasafe. Aceste lucrări au 
dus la distrugerea buruienilor și 
nătorilor, a pregătit în condiții 
de bune patul germinativ.

Pe restul suprafeței în care 
urma să fie pus după porumb și floa- 
rea-soarelui, adică pe 520 ha s-a efec
tuat arătura la adîncimea de 26—28 cm. 
Deoarece lucrarea a ieșit bolovănoasă 
a fost nevoie să se discuiască te
renul de două-frei ori cu grapa cu disc 
urmată de grapa stelată. Cît de mult

modul de 
terenului

a influenjat 
pregătire a 
asupra recoltei rezultă 
și din următorul exem
plu. Pe o suprafață 
de aproape 100 de

hectare, după leguminoase, unde tere
nul a fost bine pregătit s-au obținut cu 
1 000 kg grîu la hectar mai mult decît 
pe o tarla alăturată, unde s-a folo
sit aceeași sămînță, dar s-a arat mai 
tîrziu, mai prost. Efectul bunei pregă
tiri a terenului — sublinia tov. Călin
— a fost deci incontestabil. Dispunînd 
de un pat germinativ foarte bun, să- 
mînja a fost pusă în pămînt uniform, 
la aceeași adîncime, a germinat toată 
și a răsărit cu ușurință. Grîul a intrat 
puternic dezvoltat în iarnă.

— Acest lucru este foarte adevărat
— a intervenit tov. Dumitru Dumitru — 
Erou al Muncii Socialiste, director la 
G.A.S. Pietroiu. Și în gospodăria 
noastră, efectul executării arăturii 
de vară, a pregătirii ulterioare a 
terenului a fost vizibil. Eu vreau însă 
să subliniez următorul fapt, legat de 
arătura a doua. Vara trecută a 
fost foarte secetoasă. Era prema
tură, inutilă această arătură ? Da. 
Experiența ne-a dovedit doar că 
arătura a doua trebuie făcută cînd 
există umiditate în sol, cînd plantele 
au ajuns în perioada de putrezire com
pletă, cînd terenul este fasat. Așadar, 
metodele agrotehnice nu trebuie luate 
șablon ci aplicate în funcție de condi
țiile fiecărei gospodării.

Această concluzie a fost împăr
tășită de mulji alfi vorbitori.

— Noi — a arătat tov. ing. Ni
colae Turbureanu, directorul gos
podăriei de stat Dragalina — execu
tăm arături de vară pe toate su
prafețele imediat după recoltare. 
Anul acesta însă timpul este foarte 
secetos. Am încercat să arăm pămîn- 
ful dar nu merge, ies bolovani mari. 
Pentru că terenul nu poate fi totuși 
lăsat așa cum a rămas după recoltarea 
păioaselor, am trecut cu toate forțele 
la discuirea lui. Facem această lucrare 
la 8—14 cm. Cînd condițiile naturale 
ne vor permite, nu prea tîrziu însă, 
vom executa și arătură adîncă. în felul 
acesta vom asigura condiții mai bune 
de semănat. Esențialul deci este să 
aplici acea metodă care î|i va asigura 
reușita culturii, obținerea de producții 
cît mai mari.

în consfătuire s-a subliniat cu putere 
ce mare însemnătate are pentru recoltă

administrarea chibzuită, rațională a în
grășămintelor. Cît de însemnată a fost 
contribuția îngrășămintelor 
producției a rezultat și din 
varășului Eugen Ovezea, 
G.A.S. Dudești.

— Dacă în acest an noi 
o producție bună, aceasta se datorește 
faptului că față de alți ani am lucrat 
mai bine pămîntul, am folosit mai bine 
îngrășăminfele — atît organice cît și 
chimice.

Dar nu peste tot s-a acordat atenția 
cuvenită fertilizării terenului, lată ce a 
relatat 
Nicolae Paraschiv, 
Țăndărei:

— Așa cum am arătat cînd am vor
bit de soiuri, în gospodăria noastră 
a existat o anumită reținere și în pri
vința folosirii îngrășămintelor. Aceasta 
nu pentru că n-am fi fost convinși că 
îngrășăminfele au efect mare asupra 
recoltei, dar ne gîndeam că în felul 
acesta se mărește prețul de cost. Din 
ce au spus aici ceilalți tovarăși, ca și 
din propriile noastre constatări, rezul
tă limpede cît de mult ne-am înșelat.

Participanții la consfătuire au subli
niat că în aplicarea metodelor agroteh
nice un rol deosebit îl au organizarea 
exemplară a muncii, instruirea temei
nică a mecanizatorilor și celorlalți lu
crători încîf să știe cum și de ce tre
buie făcută fiecare lucrare.

la sporirea 
cuvînful to- 

direclorul

am realizat

în legătură cu aceasta tov. 
directorul G.A.S.
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cărei valoare să întreacă aceste cheltuieli, ele trebuie să fie făcute fără nici o ezitare.— In gospodăria noastră — sublinia tov. Dumitru Dumitru, directorul G.A.S. Pietroiu — o însemnătate deosebită pentru reducerea prețului de cost o are faptul că această problemă nu este doar o treabă de birou, a contabilității ci o preocupare a întregului colectiv al gospodăriei. La stabilirea planului de producție, cînd facem defal- carea sarcinilor pe secții și brigăzi, dezbatem temeinic această problemă, astfel încît fiecare lucrător al gospodăriei să știe ce producții trebuie să obțină și cu ce cheltuieli, care sînt lucrările ce le are de făcut și cît costă fiecare etc. Apoi, periodic, noi analizăm atît în organizația de partid cît și în consiliul gospodăriei, ce bani s-au cheltuit la cultura respectivă, cîți ne-au rămas, care sînt posibilitățile de reducere a prețului de cost și în același timp de sporire a producției. Astfel am reușit să obținem în acest an producții bune de grîu la un preț de cost scăzut : în loc de 566 lei am realizat tona de grîu doar cu 400 lei.

pe o târla de 22 ha
s-a obținut 

un plus de recoltă 
cfelOOO kg/a ha, fată de pro

ducția medie de pe 
o tarla de 43 ha

iPR0V’NÜIttRENI

Pe cele 22ha, arătura s-a 
făcut imediat după recoltare, 
a fost bine întreținută pînă 
la semanat.'Pe ă doua, s-a 
executat abia între 21-28 sept.

TOTI CEILALȚI FACTORI AU FOST ACEIAȘI• • •

în consfătuirea de la Ciulnița au avut Ioc dis
cuții folositoare în legătură cu o serie de alți 
factori importanți care au determinat obținerea 
producțiilor sporite de grîu. Astfel, s-a subliniat 
însemnătatea deosebită a dotării puternice, de către 
statul nostru, cu tractoare și mașini agricole, care 
permit executarea lucrărilor într-un termen scurt 
și de bună calitate, precum și strădania mecani
zatorilor de a folosi cît mai productiv aceste uti
laje. Totodată, în legătură cu aceasta, s-au făcut 
propuneri de îmbunătățire a unor mașini și de 
producere și înzestrare a gospodăriilor cu altele 
noi, cum ar fi de pildă vindroverele, sapele ro
tative cu colți lungi de cel puțin 30 cm., cu care 
să se întrețină grîul pînă Ia 10—15 mai etc. Apoi, 
s-a arătat rolul mobilizator al măsurilor de cointe
resare materială a lucrătorilor care au 
sebite în obținerea de recolte mari și 
de cost redus.

Participanții la consfătuire au arătat
experienței acumulate, îndeosebi în anul acesta, au 
luat din vreme o serie de măsuri pentru crearea 
tuturor condițiilor necesare obținerii în anul viitor

merite deo- 
la un preț

că pe baza
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a unei producții și mai mari. în cele mai multe 
gospodării s-au stabilit terenurile care vor fi în- 
sămînțate cu grîu, se desfășoară intens fertilizarea 
solului și arăturile, condiționarea semințelor.

Așa cum au subliniat unii dintre vorbitori schim
bul de experiență realizat cu prilejul consfătuirii 
este de mare folos nu numai pentru acele gospo
dării de stat care au obținut producții mai mici, 
dar și pentru toate gospodăriile colective, în care 
recoltele sînt mai scăzute decît în gospodăriile de 
stat. Tovarășul Constantin Duhuță, inginer la gos
podăria eolectivă din comuna Gh. Lazăr, raionul 
Slobozia, precum și alți specialiști din G.A.C. nu 
evidențiat necesitatea organizării de către organele 
de partid, consiliile agricole regionale și raionale 
a popularizării largi, în gospodăriile colective, a 
experienței valoroase dobîndite de lucrătorii gos
podăriilor de stat fruntașe. în acest sens, au arătat 
ei, trebuie să fie organizate schimburi de expe
riență Ia gospodăriile de stat cu rezultatele cele 
mai bune, precum și vizite ale specialiștilor din 
G.A.S. în gospodăriile colective, care să vorbească 
pe larg colectiviștilor despre metodele cele mai 
eficace pentru obținerea de producții mari.
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S C T N T E I A r.'r. 5621BURETELE DC FIB ȘI UTILIZAREA LUISpre deosebire de metoda clasică cu ajutorul căreia fonta se elaborează !n furnale înalte sau electrice spre a ti transformată în oțel, există procedee care permit reducerea mi- ne-eurilor de fier în fază solidă Produsul obținut prin folosirea a- cesto; procedee are un aspect poros — de unde și denumirea de burete de fier — și este format din particule de fier metalic înglobate în masa de steril a minereului inițial De asemenea în funcție de gradul de reducere obținut, buretele mat conține și o cantitate mică de oxizi de fier nereduși. Buretele de fier este un material de obicei lipsi* de elemente nocive — cupru, fosfor, — și, deoarece poate înlocui fierul vechi în procesul de elaborare a otelului e] mat poartă șl denumirea de ,fier vechi artificial“ De fapt, buretele de fier nu constituie o descoperire recentă ; cu multe veacuri în urmă cînd fonta încă nu apăruse se scoteau din cuptoarele metalurgice bucăți de fier curat — așa-numitele lupe de fier, cu aspect de burete — care erau transformate ulterior in diferite obiecte prin defo'tnare la cald Acesta a fos1 multă vreme procedeul cel mai important de obținere a flerului, însă progresele realizate în domeniul fabricării cocsului au dus la încetarea producției de burete de fier.Interesul pe care îl prezință astăzi problema soluționării metodei de reducere a minereurilor de fier în afara furnalului, prin înlocuirea parțială sau chiar totală a cocsului, rezultă șl din cele 1000 de brevete de invenții existente pînă acum pe această temă în foarte multe țări — Uniunea Sovietică Mexic, S.U.A., Franța etc. — există numeroase colective formate din ingineri specialiști care se ocupă în mod deosebit cu studiul metodelor de obținere a buretelui prin reducerea minereurilor de fier în afara furnalului. Dificultățile de ordin tehni'co econo- mic întîmpinate la aplicarea în practică a noilor metode au făcut ca numai unele dintre acestea să fie folosite pe scară industrială.Unul dintre criteriile de clasificare a metodelor de fabricare a buretelui de fier este impus de natura reducătorului utilizat. în ce privește avantajele tehnico-eco- nomice oferite de reducătorii solizi ori de cei gazoși, specialiștii au deocamdată păreri diferite. Metodele de fabricare cu ajutorul reducători- lor solizi se bazează pe obținerea

produsului în urma reducerii ce aie loc între minereu și praf de cărbune sau cocs prin contact Intim, la o anumită temperatură. In cazul fabricării buretelui de fier cu ajutorul re- ducălorilor gazoși. există o serre de procedee care necesită folosirea hidrogenului, oxidului de carbon sau a amestecului acestora, pornin- du-se fie de la un combustibil solid, fie de la un combustibil gazoß.Printre procedeele de obținere a buretelui care au început să fie ex

tinse pe scară industrială se numără și cele bazate pe reducerea minereurilor de fiej cu ajutorul gazului metan Folosirea acestui gaz se face de obicei, prin transformarea lui catalitică cu oxigen, aer sau cu vapori de apă într-un ameste de gaze- reducător (hidrogen și oxid de carbon), caie apoi sînt trecute în stare fierbinte peste minereu] de fier pre- încălzit la o anumită temperatură. Există instalații Industriale cu capacitatea de 500 de tone pe zi în care buretele se produce în reactoare basculante, din minereuri bogate în fier în aceste instalații, amestecul de gaze reducătoare, obținut prin conversia catalitică a metanului cu vapori de apă, circulă de sus în jos peste patul fix de minereu din reactor. Operația de reducere nu durează mai mult de patru ore. Apoi buretele de fier, fie în stare fierbinte, fie rece, este transportat la secțiile de oțelărie și folosit Ia fabricarea oțelului ca înlocuitor al (ierului vechi.în afara acestui procedeu, există și alte metode de fabricare a buretelui de fier, între care aceea a folosirii unui pat fluidizat. Acest procedeu necesită însă minereuri de fier cu o granulație foarte fină, iar reducerea are loc — cu ajutorul hidrogenului — la temperaturi mal

scăzute Șl presiuni mai ridicate. Buretele realizat pe această cale este folosit mai alee la fabricarea pieselor din pulberi metalice sintetizate. Intrucît procedeul prezintă unele inconveniente, pînă acum utilizarea lui nu s-a putut extinde la instalații cu capacități mai mari de 50-70 de tone pe zi.Buretele de fier se folosește în mare măsură la elaborarea oțelurilor în cuptoarele electrice, ajungînd să fie utilizat pînă la 100 la sută din încărcătura acestora. Extinderea folosirii cu precădere a buretelui de fiej la cuptoarele electrice este favorizată în primul rînd de faptul că el este un material curat, că la aceste cuptoare se va putea lucra cu două zguri fără prea mari dificultăți tehnice. Pe lîngă acestea, buretele este un material omogen din punct de vedere al compoziției chimice, fapt care înlesnește mult dirijarea procesului de elaborare a oțelurilor.Ținîndu-se seama de aceste avantaje, s-a apreciat că este necesară experimentarea și introducerea și în țara noastră a procedeelor de obținere a buretelui de fier. La Institutul de cercetări metalurgice din București se experimentează, într-o instalație-pilot cu o capacitate de 0,5 tone de burete pe zi. reducerea minereurilor de fier. Procesul de reducere are loc în reactoare basculante cu ajutorul unui amestec de gaze reducătoare — hidrogen șl oxid de carbon — obținut prin conversie autotermă, care circulă în curent descendent peste patul fix de minereu. Cu buretele de fier realizat din diferite tipuri de minereu s-au făcut încercări de elaborare în cuptor electric a unor mărci de oțeluri speciale. Cele mai bune rezultate au fost obținute în cazul folosirii minereurilor bogate în fier.Întrucît prin utilizarea pe scară industrială a acestui material ieftin pot fi înlocuite mari cantități de fier vechi la elaborarea oțelului, este limpede că noul procedeu va determina, împreună cu alte metode moderne aflate în studiu gau în curs de introducere, un important progres al tehnicii în industria siderurgică.
Ing. OVÏDIU HÄTÄRÄSCU 

șef de laborator la Institutul 
de cercetări metalurgice 

București
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Frumusețile pitorești ale regiunii subcarpatice 
din Oltenia prezintă un deosebit interes turistic, 
datorită localităților balneoclimaterice care sînt 
așezate aici, peșterilor, apelor și văilor incintă- 
toare care o străbat.

La poalele munților Căpățînei și Parîngului, o 
șosea leagă Rîmmcu-Vîlcea de Tîrgu-Jiu. Pe la ju
mătatea drumului între Horezu și Novaci întîlnim 
apa cristalină a Oltețului care curge domol, abia 
scăpat din strînsoarea munților, ramificîndu-se în 
mai multe brațe, printre desișuri de plopi înalți 
și arini'. Dacă urmăm spre nord șoseaua care înso
țește apa, străbatem comuna Polovraci și, după 
cîteva sute de metri, intrăm în Cheile Oltețului, 
impresionante prin îngustimea și sălbăticia lor. 
După o cotitură, în peretele din dreapta șoselei 
se deschide intrarea în peștera Polovraci, cu bolți 
imense și remarcabile formațiuni stalactitice.

La numai 7 km de Polovraci, la Baia de Fier, 
sub malul pîrîului Baia se află „Peștera Muierii", 
o rară podoabă speologică, cu ornamentele cele 
mai neașteptate, de la domuri și colonade de sta
lactite pînă la văluri de calcită și ornamente de 
filigran. Denumirea peșterii vine de la faptul că, 
în vechime, femeile din partea locului țineau fu- 
ioarele cîteva zile în această peșteră (umezeala din 
interior ajută la „topirea“ inului și cînepei). în 
momentul de față se refac aici instalațiile electri
ce de iluminare. Peștera poate fi vizitată cu aju
torul călăuzei autorizate care este înzestrată cu 
lămpi de carbid.

La 9 km de Baia de Fier, în pitoreasca vale a 
Gilortului, se află comuna Novaci. Turiștii care 
vor să urce în munții Paring (18 km pînă la ca
sa de odihnă Rînca) au la dispoziție șoseaua 
alpină care pornește din această comună spre 
Sebeș, Drumul este accesibil și pentru motociclete, 
dar trebuie ținut seamă de faptul că are porțiuni 
mari de pantă pronunțată.

în fotografiile alăturate prezentăm un aspect din 
interiorul „Peșterii Muierii" (dreapta jos) și Cheile 
Oltețului (stînga).

LUCRUL NU S-A »»Cu puțin timp în urmă la Brăila, pe malurile Dunării, nimic nu părea să tulbure liniștea zilei. Schimbul s-a terminat, instalațiile au fost o- prite, iar muncitorii fabricii de cărămidă nr. 1 se îndreptau spre casele lor. Totuși, în a- fară de paznic, doar un singur om mai zăbovea prin curtea fabricii. Era maistrul Lupașcu Chi- riță. A rămas să tezol- ve o problomă importantă. Șantierele cereau tot mai multă cărămidă, dar fabrica nu prididea, spațiul de

uscare era mic. în timp ce maistrul căuta un răspuns la a- ceastă problemă, o ploaie torențială picată ca din senin, învălui totul în jurul său. Șuvoaie puternice de apă coborau din cariera de argilă îndreptîndu.-se spre principalul motor electric al fabricii, pu- nînd astfel în pericol întreaga instalație de producere a cărămizilor. Lînaă maistru sosi și Aurel Țuțnianu, oaz- nicul. Vorbele erau de prisos — apa le trecuse de genunchi și timp de pierdut nu era. Cei doi oameni, uzi

pînă la piele, cărau fără încetare lemne, crengi și pămîni înăl- țînd un dig în fața motorului. pentru a abate cursul șuvoaielo’ de apă.Cu gîndul la salvarea instalațiilor și a motorului electric, maistrul și paznicul lucrau cu puteri înzecite. După o oră digul a fost înălțat. Ploaia nu conteni. Dar șuvoiul ei nu mai avea cum să aducă vreo stricăciune instalațiilor.A doua zi fabrica a funcțional normal
V. DELEANU 

coresp. „Scînteii"

Fapt diversîntr-una din zilele trecute, tînăra muncitoare Ioana Stancu de la întreprinderea poligrafică din Craiova a plecat să facă cumpărături din piața orașului.A dat ocol pieței, a- poi s-a oprit la unul din magazine care desface legume și fructe.— Cu ce doriți să vă servim ? — a întrebat-o vînzătorul.— Aș dori niște caise...Cît ai clipi, punga cu fructe ajunse în

plasa muncitoarei de la tipografie.Femeia a plătit și, bineînțeles, și-a continuat drumul.într-un loc s-a oprit din nou. Voia să cumpere roșii. A cerut colectivistului care le vindea și îndată a fost servită.Dar, cînd să plătească, ia portmoneul de unde nu-i. .„„L-am pierdut" — și-a zis pentru sine. Și într-o doară, a făcut cale-ntoar- să acolo de unde cumpărase caise.

— Nu cumva ați găsit un portmoneu ? a întrebat ea.— Ba da... un portmoneu. Al dumneavoastră este î — i-a luat cuvîntul vînzătorul.Și după ce Ioana Stancu a spus semnalmentele obiectului pierdut, în interiorul căruia se afla o sumă de bani, vînzătorul Vladimir Nicolăescu — cel care o servise cu caise — 1 l-a restituit.
(Din ziarul „IMAINTE"- 

Craiova)

Pentru cîștjgâtorii olimpiadei 
de matematiciLa Novosibirsk funcționează prima tabără de vară a tinerilor matematicieni. După cum a- nunță ziarul „Pravda", aici au sosit circa 250 de elevi, învingători ai olimpiadei siberiene de matematică.Președintele comitetului de organizare a olim

piadei, prof. G. L. Bud- ker, a comunicat că tabăra reprezintă o încununare a acestei competiții în rîndurile elevilor. Tinerii și tinerele iau cunoștință aici de ultimele realizări în domeniul matematicii și fizicii, au posibilitatea să-și lărgească orizontul. Se a- cordă o mare a- tenție și odihnei elevilor. Printre altele, se organizează excursii și călătorii mai lungi cu vaporul pe fluviul Obf.

Victime — 
după 17 ani
In Japonia, pes

te 300 000 de 
oameni suferă de 
pe urma bom
bardamentelor a- 
tomice america
ne asupra orașe
lor Hiroșima și 
Nagasaki. Din 
numărul total de 
oameni care su
feră de boli cau
zate de radiații
le radioactive, 
doar ?50 000 sînt 
înregistrați ofi
cial. Ceilalți își 
ascund bolile de 
teama de a nu-și 
pierde locul de 
muncă.

Batissaf de construite nouă

în Franța se desfășoară lucrările 
de cercetare și pregătirile în vederea 
construirii unui batiscaf a cărui 
funcționare se bazează pe un princi
piu nou : drept balast se va folosi 
un anumit gaz. Pe măsura trecerii 
gazului în stare lichidă, batiscaful se 
va cufunda în adîncurile mărilor ; 
procesul invers va determina ieșirea 
lui la suprafață.

P 1 A SI IC UL

uz eamU
Plasticul capătă pe zi ce trece tot 

mai multe întrebuințări. Să ne refe 
rim doar la o anumită categorie de 
produse din plastic — cele de uz 
casnic.

Astăzi, sectorul industriei articole
lor de uz casnic din cadrul industriei 
ușoare produce circa 200 de articole 
din mase plastice — de la suporturi 
și apărătoare de stilouri pînă la far
furii, tăvi, polonice, truse pentru vo
iaj ori carcase pentru ceasurile deș
teptătoare.

Unul din cele mai noi produse din 
plastic este nasturele înainte, acest 
articol se făcea doar din galalit, si
def, corozo (nucă de corozo adusă din 
import), praf de copi'ă și coarne. în 
prezent nasturii sînt fabricați și din 
cornoplast și metacrilat! (material 
plastic realizat în Iară). De curînd, la 
fabrica din Jimbolia s-a pus la punct 
procesul de sidefare fguaminare) a 
plăcilor de metacrilati. Nasturii fa
bricați pai ca sideful și au mai multe 
culori. Nasturii din metacrilati vor 
Împodobi noile modele de confecții și 
alte articole de îmbrăcăminte. în pre
zent se fac pregătiri pentru fabrica
rea în serie, începînd chiar din anul 
în curs, a acestor plăci.

Alte noutăți din sectorul articole
lor de uz casnic : se preconizează ca

intr-un viitor apropiat să se realizeze 
produse din plastic în combinație cu 
metal. Bunăoară, mînerele cuțitelor 
sau ale altor tacîmuri vor fi confec
ționate din mase plastice. Tot din a- 
celașl material voi fi fabricate des
chizătoarele cutiilor de conserve, mî
nerele strecurătorilor de supă, ale pa
letelor de prăjituri, vaselor etc. 
Înlocuirea unor repere din metal cu 
altele din plastic se va face și la ma
șinile de tocat carne sau la cele de 
măcinat mac și nuci.

De asemenea, anumite părțf din 
lemn sau metal ale cărucioarelor 
pentru copii și ale jucăriilor vor fl 
înlocuite cu plastic.

Acum cîteva zile s-au omologat 
noi articole : inele și clame din plas
tic pentru prins perdele. La anul, 
sortimentele articolelor de uz casnic 
din material plastic se vor îmbo
găți cu încă 50 de noi modele : gar- 
nituri-suport de tacîmuri, pompe- 
sifon pentru extras lichide, suporturi 
pentru ghivece de flori etc. O parte 
din aceste produse vor fi ex
puse Ia cel de-al IV-lea pavilion 
de mostre. Cele mai utile și mai fru
moase așteaptă, de bună seamă, a- 
precierile gospodinelor.

D. M.■o®o
La grădina botanică

Grădina Botanică din Capitală oferă 
vizitatorilor multe noutăți. Bogata lume 
vegetală a grădinii s-a îmbogățit în 
acest an cu circa 400 de specii noi de 
plante.

Specialiștii botanișfi care au partici
pat la lucrările celei de-a patra Con
sfătuiri republicane de geobotanică 
din Banat, recent încheiată, au făcut și

- 
unele observații și cercetări pe teren.l 
Ei au vizitat mai multe gospodării a- 
gricole colective, rezervația naturală 
Domogled de la Băile Herculane, Ora- 
vița, Carașova, muntele Semenic etc. 
Cercetătorii au cules numeroase plan
te care au îmbogățit colecția Grădinii 
Botanice.

Corăbiile vikingilor — 
îa suprafață

Primele vase comerciale ale vi
kingilor vor fi scoase la supra
față, după cum se presupune, în 
cursul acestui an din apele teri
toriale daneze. Ele au stat aici 
circa 1 000 de ani și constituie o 
piedică pentru navigație.

Cel puțin 6 corăbii au fost um
plute cu pietre și scufundate în 
secolele IX-X de vikingi. Se pre
supune că ele au fost scufundate 
concomitent și urmau să consti
tuie o apărare împotriva atacuri
lor piraților dinspre mare.

Corăbiile, acoperite cu un strat 
gros de mîl, au fost studiate de o 
echipă de specialiști, care execută și lucrările de curățire a lor în in
terior și exterior.

Ceas gigantLa fabrica de ceasuri din Leipzig (R.D.G.) s-a construit un ceas gigant destinat portului maritim Rostock.înălțimea mecanismului este de 4 metri, greutatea lui — 7 tone, lungimea acului „mic” — 1 m, a celui „mare” — 1,6 m. Acest ceas, înzestrat cu patru cadrane îndreptate spre cele patru puncte cardinale, va fi instalat pe un turn înalt de 30 de metri. Pentru protejarea mecanismului s-a construit o carcasă de oțel care are dimensiunile unei camere de locuit.

Iată încă un episod din tragica 
afacere a „Thalidomidei", calaianî 
vest-german a cărui utilizare într-o 
serie de țări occidentale a provocat 
nașterea unor copii infirmi. O tînârâ 
americană explică ziariștilor situa
ția sa dramatică. Consumînd mari 
doze de „Thalidomidă" în timpul 
sarcinei, ea este îngrozită la gîndul 
că ar putea da naștere unui copil- 
monstru.

Un „frate“ artificial 
al iacului Ursu

Lacul Ursu de la Sovata roprezinfă 
un fenomen unic în Europa : apa lui 
are diferite temperaturi, în funcție de 
adîncime. La suprafața lacului se află 
apă dulce care se scurge din izvoare
le din împrejurimi. Apa dulce joacă 
un rol de lentilă ; ea transmite căldura 
razelor solare apei sărate, din adîncuri. 
Corpul unui om care intră în lac se 
află la diferite temperaturi. Din acea
stă cauză se produce o înviorare a 
circulației sangvine. Lacul 'Ursu a de
venit renumit pentru eficacitatea lui în 
tratarea anumitor boli.

La Gura Ocnifei s-a amenajat un 
bazin helioferm artificial, care a fost 
dat în folosință anul trecut. Acest ba
zin reproduce, în mod artificial însă, 
aceleași fenomene ca și lacul Ursu : 
în el se află straturi de apă sărată 
de diverse concentrații, iar deasupra 
apă dulce. Pentru umplerea lui se fo
losește apa obținută de la decantarea 
petrolului extras dirț- sondele din jur. 
în bazin s-au obținut temperaturi cu
prinse de la 29 pînă la 41 de grade. 
Pare curios, dar sursa de căldură o 
formează razele solare — ca și la lacul 
Ursu, a cărui copie fidelă este. în ba
zin se produce o gimnastică mai ac
centuată a vaselor sangvine, stimulate 
de diverse temperaturi din apă.

Rezultatele obținute pînă acum în 
tratarea sechelelor de poliomielită, cu 
ajutorul băilor în acest bazin, sînt 
dintre cele mai bune.

Aspect dintr-un 
așa-zls „sat stra
tegic". Aceste 
sate sînt în rea
litate lagăre de 
concentrare cu 
care clica dicta
torului fascist 
Dlem a împînzit 
Vietnamul de 
sud. în aceste la
găre sînt închiși 
membrii familii
lor de patriot! 
care luptă în rîn- 
durile partizani
lor.

C CÔ2 ♦ ♦ «>..tn primele șase luni ale 
acestui an, numărul specta
torilor din cinematografele 
sovietice s-a ridicat la 2 mi
liarde î Un plus de 90 de 
milioane față de anul trecut.

...în statul mexican Chia
pas mai trăiesc 200 de in
dieni — ultimii urmași al 
tribului maya ? Trăind în 
trei grupuri izolate, ei mai 
vorbesc (imba tribului de la 
care au rămas în America

Ș t 0 a I a
centrală numeroase monu
mente de cultură.

...formula matematică ce 
exprimă mișcarea Lunii este 
formală din peste 700 de 
părți ? Lucrarea care cuprin
de pentru prima oară acea
stă formulă în forma ei com
pletă a fost scrisă de mate
maticianul L. Euler (1707— 
1783).

...în Statele Unite la fle
care 17 secunde se comite o

crimă gravă ? în ultimii 5 
ani, în această țară numă
rul hoților minori a crescut 
cu 61 la sută.

...stadionul din Djakarta 
— capitala Indoneziei — con
struit cu sprijinul U.R.S.S., 
este cal mai mare din Asia ?

...în marile orașe ale Tur
ciei, 30 la sută din clădiri 
nu sînt bune de locuit ? în

trei din cele mai mari orașe 
ale țării — Istanbul, Anka
ra și Izmir — 200 000 de oa
meni trăiesc în cocioabe ?

...scheletul crapului este 
format din 4 3B6 de părți, 
iar cel al omului, inclusiv 
cei 32 de dinți, din 212 
părți ?

...într-o stridie, lungă de 
6 cm pescuitori de perle ja
ponezi au găsit 620 de perle 
minuscule ?

TIEAT’RIE 9•Te/ev/z/^e «Radio
TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Gră

dina ele vară a Casei prieteniei romîno- 
sovietice - str. Batiștei 14): PATRU SUB 
UN ACOPERIȘ — (orele 20).

TEATRUL de COMEDIE : (Teatrul de 
vară din „Parcul N. Bălcescu“): CELE
BRUL 702 — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI: (Teatrul de vară din „Parcul 
Herăstrău“) : MARIA SA BĂRBATUL
— (orele 20,30).

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

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

TEATRUL DE VARA DIN „PARCUL 
23 AUGUST" : Concertul orchestrei de 
jaz FIPS FLEISCHER din R. D. Ger
mană — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : Spectacolele an
samblului Circului din GUANDUN (R.P. 
Chineză) — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. VALEA VULTURI
LOR : Sala Palatului R. P. Romîne 
(19,30), V. Alecsandri (10,30; 12,30; 15; 17; 
19; 21), Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Olga Bancic (15; 17; 19; 21; gră
dină — 20,30), ■ Grădina 13 Septembrie 
(19,45). REVISTA DE LA MIEZUL NOP
ȚII — cinemascop : Patria (9,15; 12;
14,15; 16,30; 19; 21,15), Elena Pavel (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21; grădină — 20,30), 
1 Mai (10; 12; 15,30; 18; 20,30),
23 August (9 45; 12; 14,15; 10,30; 18,45; 21). 
V1RSTA DE AUR A COMEDIEI : Repu
blica (9; 10,30; 12,15; 13,45; 15,30; 17,15; 
19; 20,45; 22,30), I. C. Frimu (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21; grădină — 20; 22), Stadio
nul Dinamo (20), București (9,30; 11,30;
13.30) . FRUMOASA AMERICANĂ : ru
lează la cinematografele V. Roaită 
(10; 12; 15; 17; 19; grădină — 19,45;
21.30) , Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21), Grădina Arta (20). LACRIMI TÎRZII; 
Magheru (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Bucu
rești (15; 17; 19; 21), înfrățirea
între popoare (10,30; 16,30; 18.30; 20,30), 
Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), Stadionul 
Giulești (20), Grădina Progresul (20.15), 
Stadionul Republicii (20). MONGOLII
— cinemascop ; Lumina (9.30; 11,45; 14;
16.45; 18,45; 21). Arta (11: 16: 18.15; 21), 
Grădina Alex. Sahia (20; 22.15). VIR- 
STA DRAGOSTEI : Victoria (10; 12;

15; 17; 19; 21). OMUL AMFIBIE : 
Central (10; 12,40; 15.20; 10; 20,30). 
PROGRAM PENTRU COPII : 13 Sep
tembrie (10). ÎNVIEREA — ambele serii : 
13 Septembrie (11,15; 15,30; 19,15). ALBA 
CA ZAPADA : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 la 21). FOCURI 
IN MUNȚI : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (10; 10,15; 20,30). T. Vla- 
dimirescu (16; 18; grădină 20). TOM- 
DEGETELUL : Cultural (10,30; 15; 17; 19; 
21). FIUL HAIDUCULUI : rulează la 
cinematograful Alex. Popov de la ore
le 9 la 21 în continuare. PLANETA 
FURTUNILOR : 8 Martie (15: 17: 19;
grădină — 20,30), Donca Slmo (16 ; 
18; 20; grădină — 20,30), Floreasca (16; 
18,15; 20,30) NUMAI O GLUMA : rulea
ză la cinematograful Grivița (15; 17: 19; 
21). ACADEMICIANUL DIN ASKANIA : 
Unirea (16; 18,15; grădină - 20,15). AL 
NOUĂLEA CERC : Flacăra (16; 18.15; 
20,30), SENTINȚA SE VA DA JOI : Mio
rița (10; 12; 10; 10,15; 20,30), Drumul Se
rii (16; 13; 20). M-AM SATURAT DE 
CĂSNICIE : Munca (11; 16; 18,15; 20.30), 
C. David (15,30; 18; 20,30), M. Emlnescu 
(16; 10,15' 29,30). C'INCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI : Popular (16; 10,15; 20,30). PLĂ
CERILE ORAȘULUI : Moșilor (16; 18;
grădină — 20). DRAGOSTEA ȘI PILO
TUL SECUND : rulează la cinematogra
ful B. Delavrancea (16; 10; 20). CIELITO 
LINDO : 16 Februarie (16; 18; 20). URME 
TĂCUTE : Ilie Plntilie (16; 18; grădină
— 20). DISCIPOLUL DIAVOLULUI : 8 
Mal (12; 15; 17; 19; 21). LĂSAREA NOP
ȚII : Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Liber
tății (10; 12; 16; 18; 20; grădină - 20,30). 
FRUMOASA LURETTE : Luceafărul (16; 
18.15; grădină - 20,30). TEROARE ÎN 
MUNȚI — cinemascop : &. Coșbuc (10; 
12,15; 15,30; 17,45; 20). NU-I LOC PEN
TRU ANIMALE SĂLBATICE : rulează la 
cinematograful G. Bacovla (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00. — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — In fața hărții. 
19,30 — Emisiunea pentru pionieri și 
școlari : o Filmul pentru copil „MAȘEN- 
KA ȘI URSUL", o „Foc de tabără"
— transmisiune de la Palatul pionieri
lor. 20,25 — Filmul artistic „RAZE PE 
GHEAȚA" — o producție a studiourilor 
din R. P. Ungară. 21,45 — ,,O PLIMBA
RE CU AVIONUL" — emisiune muzical- 
distractivă. Film realizat de Studioul de 
televiziune București. In încheiere : Ul
timele știri.

RADIO, SÏMBATA 18 AUGUST 
o Roza vînturilor — orele 9.00 — I 
• Compozitorul săptămînil : G. Enescu
— orele 10,20 — I • Piese concertante de 
G. B, Pergolesl șl C. W. Gluck — orele 
12,30 — I o Fragmente din operete — 
orele 13,00 — II ® Valsuri de Johann 
Strauss — orele 14,30 — II o De la caval, 
la marile orchestre — orele 16.15 II 
® Cîntăreți romîni de operă — orele
17.15 — I o Program muzical pentru 
fruntașii în producție — orele 18,20 — I 
a Cîntă orchestra de estradă a Radio- 
toleviziunii — orele 19,00 II o Opereta 
„Vini do libertate“ de Dunaevșki - în 
montaj muzical literar — orele 19,30 — I 
o Pe teme Internaționale — orele 19.30
— II o Cîntă violonistul Ion I.nca Bănă- 
țeanu — orele 20,40 — Ha Versuri din 
volumul „cîntare omului" de T. Arghezi
— orele 21,15 — Ie Album artistic — o- 
rele 21,45 — II o Cvartetul op. 70 în re 
minor de Haydn — orele 22,30 — II 
e Muzicii de dans — orele 22,30 ■ — I și
23.15 — II.

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

vremea a fost frumoasă. în sudul țării 
și ușor instabilă în rest. Cerul a fost 
schimbător, temporar noros în Ardeal, 
Moldova și Oltenia, unde s-au semna
lat averse de ploaie însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul a suflat în gene
ral slab. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 22 de 
grade la Sibiu și 36 de grade la Bucu- 
rești-Filaret și Băileștl. Ieri în Bucu
rești : Vremea s-a menținut frumoasă șl 
călduroasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura ma
ximă a aerului la umbră à atins 36 de 
grade, iar la suprafața solului, la soa
re, 61 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 august : Vreme frumoasă și căl
duroasă, exceptînd partea de nord a 
țării, unde se va menține ușor instabi
lă, cu averse Izolate de ploaie. Cer 
schimbător, mal mult senin. Vînt slab. 
Temperatura ușor variabilă. Minimele 
vor fi cuprinse între 11—21 de grade, 
iar maximele între 26—36 de grade.

In Biicureștl : Vreme frumoasă șl căl
duroasă. Cer variabil, mal mult senin. 
Vînt slab. Temperatura staționară.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul Uniunii Birmane 

în Republica Populară Romînă

In cuvîntarea sa, U Pe Kin și-a manifestat satisfacția de a fi numit ca reprezentant al Uniunii Birmane în Republica Populară Romînă și a transmis urările președintelui Consiliului Revoluționai- al Uniunii Ei' nane pentru sănătatea președintelui Consiliului de Ștat al Republicii Populare Romîne și prosperitatea poporului romîn.„Doresc să mă folosesc de acest prilej — a spus în continuare ambasadorul birman — pentru a sublinia că mai presus de țoale noi da rim pacea. Noj am trugeri în timpul și trebuie să ținem în mintea mea nu doială că guvernul tre împărtășește, de ceastă politică De aceea, sper că atmosfera de prietenie și înțelegere care predomină în mod fericit între țările noastre nu numai că va fi menținută ci va fi dezvoltată pe mai depute".în răspunsul său, tovarășul Ștefan Voitec. vicepreședinte al Consiliului de Stat, după ce a mulțumit pentru urările călduroase adresate poporului romîn și a urat bun venit ambasadorului birman, a spus prin, tre altele • ..Țările noastre, cu toate că -geografic sînt departe una de alta, sînt apropiate prin aspirația/-

suferit mari dis- ultimului război pasul cu timpul, există nici o în- Excelenței Voas- asemenea, a

popoarelor noastre de a trăi în pace, de a se putea consacra operei de construcție a unei vieți mai fericite și prospere, de care să se poată bucura pe deplin. Năzuințele comune pe plan internațional, cît și prietenia dintre popoarele noastre creează un climat favorabil dezvoltării pe mai departe a relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre".în încheiere, vorbitorul a exprimat cele mai bune urări de fericire și prosperitate pentru poporul birman și l-a asigurat pe ambasadorul Uniunii Birmane că se va bucura do sprijinul deplin al Consiliului de Stat și guvernului Republicii Populare Romîne în îndeplinirea misiunii sale.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, între vicepreședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Ștefan Voitec, și ambasadorul Uniunii Birmane, U Pe Kin, a avut loc o convorbire.La solemnitatea prezentări; scrisorilor de acreditare, cît și la convorbire au asistat tovarășii Corneliu Mănescu. ministrul afacerilor externe, și Grigore Geamănu, secretar al Consiliului de Stat a] R. P. Romîne. (Agerpres)
o©o

Cu prilejul sărbătorii naționale a IndonezieiAmbasadorul Republicii Indonezia la București, Sukrisno, a oferit vineri după-amiază o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a Indoneziei — Ziua proclamării independenței.Au luat parte tovarășii Emil Bod- năraș și Alexandru Moghioroș, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri,
-----------O ©O-

Corneliu Mănescu, ministru] afacerilor externe, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale, oameni de știință și cultură, ziariști.Au participat șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
Vizitele canonicului Felix KirDupă cum s-a anunțat, canonicul Felix Kir, primarul orașului Dijon din Franța, președinte de onoare al Federației mondiale a orașelor înfrățite, face o vizită în țara noastră.Oaspetele a vizitat la Cluj noile construcții ale or jului, complexul de cămine studențești, muzeul de artă, Grădina botanică, Stațiunea experimentală, condusă de biologul Rudolf Palocsay și catedrale clujene ale diferitelor culte. El s-a întâlnit cu deputați în Marea Adunare Națională și cu deputați ai sfaturilor populare, regional și orășenesc Cluj, cu oameni de cultură și artă, reprezentanți ai cultelor, ai mișcării pentru pace, directori de între prinderi și alți oameni ai muncii.Primarul orașului Dijon, a atribuit titlul de cetățean de onoare al acestui oraș președintelui Sfatului popular al orașului Cluj, Gheorghe Lepădeanu.Joi seara a fost oferită o masă în cinstea oaspetelui.

București, canonicul Kir a vi- Muzeul de artă și Sala Pala- Republicii Populare Romîne. cursul după-amiezii de vineri,
In zitat tuluiînel s-a întîlnit la Palatul Marii A- dunări Naționale cu membri aigrupului parlamentar romîn pentru relații de prietenie Romînia —Franța, cu membri ai Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă și ai comisiei permanente pentru de pe lingă ționalăLa primireSt S. Nicolau, președintele Comitetului de conducere al grupului parlamentar romîn pentru relații de prietenie Romînia — Franța, acad. Floria Hulubei. vicepreședinte al Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă, și alți deputați.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

cultură și invățămint Marea Adunare Na-au fost de față acad

OqO-

INFOR math
© La tragerea Loto Central din 17 

august 1962, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

17, 72. 38, 50, 36, 54, 14; 35, 24, 55.
Premiul special A : 38, 14, 24.

Premiul special B : 35, 54, 72.
Premiul special C : 36, 50, 55.
Fond de premii : 739 280 lei.
Tragerea următoare va avea loc vineri 

24 august 1962, la Sibiu.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ministrul Etiopiei 

în Republica Populară Romînă
Cuvîntările rostiteși-a exprimat deosebita a fi fost ales drept pri-

a arătat că tara sa de relațiile amicale ea si poporul romîn. cu aceste legături de
a arătat apoi că nu va nici un efort pentru a la întărirea legăturilor dintre cele două țări.

pre- con- prie-

După ce plăcere de mul reprezentant diplomatic al Etiopiei în Republica Populară Romînă, Petros Sahlou este bucuroasă existente între„In armonieprietenie și de bună înțelegere — a declarat Petros Sahlou — sper că relațiile dintre țările noastre se vor adînci mai mult”. Ministrul E- tiopiei cupeți tribui ten eștiîn răspunsul său. vicepreședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne a adresat ministrului etiopian un călduros salut de bun venit în patria noastră.„Guvernul nostru — a spus tovarășul Ștefan Voitec —- împărtășește aprecierile tării dv. asupra relațiilor amicale care există între Republica Populară Romînă și Etiopia si consideră că acestea pot fi

dezvoltate continuu în interesul ambelor țări, al colaborării internaționale și al păcii în lumea întreagă”.Vicepreședintele Consiliului de Stat a arătat că în timpul misiunii sale în R. P. Romînă. ministrul etiopian va avea ocazia să cunoască îndeaproape poporul romîn. realizările sale, ceea ce va contribui la întărirea legăturilor de prietenie dintre cele două țări și popoare și l-a asigurat că în îndeplinirea misiunii sale se va bucura de sprijinul deplin al Consiliului de al guvernului romîn si al său sonal.Vicepreședintele Stat al Republicii Stefan Voitec. a vorbire cu Petros Etiopiei.La prezentareacreditare și la convorbirea care a urmat au asistat Corneliu Mănescu. ministrul afacerilor externe, si Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat. (Agerpres)

20.000 de muncitori din Peru 
au declarat grevă generalăLIMA (Agerpres). — In Peru, 20 000 de muncitori de la întreprinderile controlate de grupul monopolist american „Grace“ (care controlează transportul aerian și maritim, fabricile textile și producția de bumbac din Peru) au declarat o grevă generală în semn de solidaritate cu tovarășii lor de pe plantațiile de trestie de, zahăi „Paramonga“, care sînt în grevă de 14 zile.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — P.A.P. transmite : în rezoluția generală adoptată de Adunare a F.M.T.D.F.M.T.D. salută obținut de cel de-al val Mondial al Tineretului și Studenților de la Helsinki. Adunarea F.M.T.D. își exprimă satisfacția față de lărgirea colaborării cu noi orga-

cea de-a Vl-a se spune : succesul uriaș VIII-lea Fèsti-
-o® o

Stat, perdeConsiliuluiPopulare Romîne. avut apoi o con- Sahlou. ministrulscrisorilor de a-

Apelul C. C. al P. C. din Germania 
către populația Germaniei occidentaleBERLIN 17 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a șase ani de la interzicerea ilegală a P.C. din Germania, postul de radio „Freiheitssender 904” a transmis un apel al C.C. al P.C. din Germania către popu- lația Germaniei occidentale. In apel se spune printre altele : După cum a arătat întreaga evoluție a evenimentelor din cei șase ani care au trecut, Germania occidentală are nevoie de un partid legal, situat pe pozițiile marxist-leniniste și acțio-

IMPRESII DIN ROMÎNIA

Columbia, Cuba, Indonezia, Irak, Iz- Maroc, Mexic și călătorie a fost or- prin organis-
Dedaratii ale unor specialiști 

în dfoman’u! metalurgiei 
cars ne-au ^izî.ai tara

între 12 și 16 august s-a aflat în țara noastră, intr-o călătorie de studii. un grup de specialiști în domeniul metalurgiei din Afganistan, Brazilia. Chile Ghana, India, rael. Malaya, R.A.U. Aceastăganizată de O.N.U.. mul său care se ocupă de asistența tehnică, in baza acordului guvernelor a șase țări Polonia, Cehoslovacia, U.R.S.S. Vizita a avut drept studierea metodelor și folosite in unele uzine siderurgice de la noi, in vederea folosirii experienței lor de către acele țări care au început să-și dezvolte industria.înainte de a părăsi țara cîțiva dintre oaspeți și-au împărtășit impresiile despre această unor redactori ai Agenției de presă, Agerpres.
G. Mihalevici (U.R.S.S.). in Comitetul oțelului din economică a O.N.U. pentru care a însoțit grupul de specialiști in timpul vizitei, a spus printre altele : Participanții la călătoria de studii în R. P. Romînă au văzut multe lucruri interesante la combinatele siderurgice din Reșița Hunedoara unități moderne care lărgesc continuu producția. Ei avut posibilitatea să se convingă și în condițiile în care funcționează Combinatul siderurgic din Reșița. adică ia furnale mai mici, se pot obține rezultate bune. Acest lucru este foarte important. La Hunedoara un talentat specialist în coc- serie ne-a prezentat un referat a- supra producerii cocsului din cărbuni slab aglutinați. Referatul a făcut asupra tuturor delegaților o impresie plăcută și consider că tema lui a fost una din cele mai interesante din programul vizitei noastre la cocseria din Hunedoara.La noi. în Afganistan, a spus specialistul Mirzad Said Hachem — se află experți romîni în petrol. I-am văzut lucrînd în apropiere de Kabul. Venind în Romînia am remarcat că ați dezvoltat nu numai in-

Romînia, Bulgaria, Suedia și scop agregatelor
călătorie Romînemembru Comisia Europa,

și își au că

dustria petrolieră, ci și siderurgia și alte ramuri. Echipamentul de care dispun întreprinderile metalurgice este foarte bun, iar concepția de lucru este înaintată. Am aflat că la Combinatul din Hunedoara producția de oțel va spori considerabil în anii următori. Și noi sîntem grăbiți să dezvoltăm o industrie siderurgică proprie și ceea ce am văzut la dv. ne va servi foarte mult.Un alt oaspete, specialistul indian Gnha Miaulik Sushil Chandra, s-a arătat încîntat de felul cum au fost rezolvate o serie de probleme tehnice în uzinele siderurgice romî- nești. Mi-au reținut atenția — a spus el — rezultatele din domeniul fabricării cocsului. Romînia produce un cocs de bună calitate și a început să valorifice, printr-o metodă avantajoasă, cărbuni care în obișnuit nu pot fi folosiți la cocsificare. Această problemă resează în mod deosebit, întrucît și India va avea de făcut față nevoii de materii prime siderurgice. La a- ceastă problemă s-a referit și delegatul chilian, Albala Americo, care a spus: obținerea cocsului metalurgic din cărbuni de calitate inferioară interesează cea mai mare parte dintre țările care au reprezentanți în acest grup de specialiști. Țin să relev — a adăugat oaspetele — rapiditatea cu care se pun în practică în Romînia planurile de extindere a industriei.Delegatul R.A.U., Salah Eidin Ahmed Bayoumi, a declarat : Țara dv. a atins un nivel înalt de dezvoltare industrială. Sper că și țara mea, care în prezent își dezvoltă industria oțelului, va păși pe urmele dv. în ceea ce privește planificarea și mobilizarea eforturilor umane.Programul întocmit pentru cunoașterea rezultatelor din domeniul metalurgiei romînești a contribuit mult la îmbogățirea cunoștințelor

mod

„A

mă inte-

noastre de specialitate — a subliniat specialistul irakian Kaddou Abdul Fattah Kaddouri. Uzinele siderurgice vizitate de noi arată clar că poporul romîn desfășoară o intensă activitate pentru ridicarea nivelului economieImpresia mea — tul mexican Beyer to Eugenio — este modernizat rapid industria siderurgică transformînd-o într-o industrie de prim rang Nu încape îndoială că acest schimb de idei este folositor pentru lărgirea cunoștințelor noastre.Prado Faustino Guillermo Garcia (Cuba), referindu-se la întreprinderile vizitate și apreciind eficiența economică a introducerii automatizării, și-a exprimat convingerea că această călătorie de studii va servi drept stimulent și orientare pentru dezvoltarea industrială a multor țări din America Latină și din alte părți ale globului Am stat de vorbă cu compatrioți care studiază în Romînia — a spus oaspetele cubanez. Prin ei am putut să constat inaitul nivel al învățămîntului tehnic superior și să aflu explicația multora din succesele metaiurgiștilor romîni.Oaspeții au ținut, a’e asemenea, să exprime mulțumiri siderurgiști- lor rorpini și .^celorlalți .oameni ai . muncii pentru "primirea căldă .și. atitudinea lor plină de prietenie.

al patriei sale, a spus specialis- Valverde Ernes- că Romînia și-a

nînd exclusiv în interesele naționale ale poporului.Deși în acești șase ani mii de comuniști au fost aruncați dincolo de gratii, iar zeci de mii au fost persecutați, comuniștii nu au putut fi înfrînți, partidul a devenit mai puternic ca oricînd. Cauza păcii, democrației și socialismului, pentru care luptă P.C. din Germania, va birui și în Germania occidentală.C.C. al P.C. din Germania cheamă pe toți muncitorii, pe toți oamenii iubitori de pace și cu vederi democratice din Germania occidentală să ceară libertatea de activitate a P.C. din Germania, libertate pentru toți cei care luptă pentru pace și prietenie între popoare, pentru democrație și socialism.Cu același prilej Comitetul pentru apărarea drepturilor omului, întrunit la Berlin, a adoptat un „apel către toți germanii de bună credință”. Comitetul cheamă pe cetățenii din cele două state germane la intensificarea luptei pentru anularea interzicerii P.C. din Germania, pentru punerea {mediat în libertate a deținuților politici care au căzut victime ale samavolniciilor polițienești și judiciare din R. F. Germană.

nizații de tineret din diferite țări și cu diferite uniuni internaționale, precum și față de aderarea la federație a unor noi organizații de tineret, de diferite orientări politice, care aprobă programul F.M.T.D.Rezoluția cuprinde o analiză a situației internaționale. In lumina a- cestei analize se constată că, dacă se vor aplica principiile coexistenței pașnice, omenirea va putea evita războiul. Adunarea trasează sarcinile care stau în fața tineretului lumii : intensificarea eforturilor în lupta pentru încetarea imediată a tuturor experiențelor nucleare, pentru încheierea unui la dezarmarea și controlată, tuturor bazelor străine și crearea de zone denuclearizate, pentru rezolvarea cît mai grabnică a problemei germane, pentru transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber, pentru soluționarea prin tratative a problemelor internaționale litigioase.în rezoluție se menționează că F.M.T.D. sprijină Apel'“ către popoarele lumii, adoptat de Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace.Un capitol al rezoluției este consacrat sarcinilor tineretului în lupta pentru eliberarea națională și independența deplină a popoarelor asuprite.Adunarea consideră necesar să organizeze acțiuni comune cu diferite curente ale mișcării internaționale de tineret, care doresc să contribuie la întărirea păcii și independenței popoarelor-.Cea de-a Vl-a adunare a F.M.T.D. adresează din nou tinerei generații din întreaga lume chemarea : să ne unim în numele păcii pe pămînt. în numele independenței naționale, al democrației, progresului și al unui viitor mai bun.

tratat cu privire generală, totală pentru lichidarea

OoO

Populația din Vietnamul de sud 
distruge lagărele de concentrare diemisteSAIGON 17 (Agerpres). — Populația sătească mutată cu forța în faimoasele „sate strategice" din Vietnamul de sud — care sînt de fapt adevărate lagăre de concentrare menite să izoleze pe locuitorii din regiunile de junglă de forțele de partizani — distruge zilnic fortificațiile ce împrejmuiesc lagărele, părăsindu-le.Numai în ultimele zile populația din regiunea Gia-Dinh a distrus zece asemenea lagăre. Potrivit relatărilor agenției patrioților sud-viet- nainezi," ' ,',Elibérafea”,"din luna martie a.c. în șase provincii sud-

vietnameze au fost distruse 265 a- semenea „sate strategice".încercările regimului diemist de a înăbuși lupta de eliberare națională se bucură de sprijinul militar direct al S.U.A. Din Saigon se anunță că în Vietnamul de sud urmează să sosească o nouă escadrilă de elicoptere militare americane. A- cestea vor completa numărul celor peste 100 de elicoptere americane, Introduse deja în Vietnamul de sud pentru a deplasa trupele dé represalii sud-vietnameze In luptele împotriva partizanilor.Vești din țările socialiste
Noua cale navigabila 

Marea Neagră — Marea Baltică

Fotbaliștii din» start

> Traseul unei noi căi
> navigabile în U.R.S.S. a
* și fost stabilit, în linii
> generale — scrie ziarul
> „Fravda Ukrainî". Acest
* traseu trece prin Nipru,
> rîul Pripeați și afluentul
> acestuia, laselda .-’rin 
’ canalul Nipru—Neman,
> care are lungimea de
> 70 km, prin afluentul 
' Nemanului, Sciara și
> apoi Neman. Ieșirea la
> Marea Baltică va fi asi- 
' gurată prin porturile
> Klaipeda și Kaliningrad,
> care nu îngheajă în 
J timpul iernii. Legătura

șl Marea 
realiza prin 
nordul Cri-

magistralei 
dintre Her-

între Nipru 
Azov se va 
canalul din 
meii.

Lungimea 
navigabile
son și Klaipeda va fi de 
2 430 km, iar adîncimea 
de tranzit de 3,65 rn. 
Pentru a ajunge din 
Marea Baltică în Ma
rea Neagră și Marea 
Mediterană, mărfurile 
trebuie transportate pe 
calea 
nave,
parcurgă, prin strîmfoa-

ferată sau 
care trebuie să

pe

rea Gibraltar, 6 000— 
7 000 km. Prin crearea 
noii artere navigabile, 
această distanță se va 
reduce de aproximativ 
două ori, iar traficul de 
mărfuri va cosfa mulf 
mai ieftin. Calculele 
arată că traficul de 
mărfuri din porturile 
Mării Baltice în porturile 
Mării Negre și Mării 
Azov pe magistrala 
proiectată va fi de 
circa 1,5 ori mai ieftin 
decît pe calea ferată 
sau pe actuala cale ma
ritimă.

BAC AU (prin 
telefon).— Du

pă etapa a 
Ill-a desfășu
rată ieri între 
Bacău — P. 
Neamț — Ba
cău, în clasa
mentul gene
ral al cursei se 
mențin aceeași 

t______t. . .... (Dinamo), Baciu
'(Steaua). Ghera (Voința București), 
Ziegler, Bădără (ambii de la Di
namo), Grigore (Steaua). Lipsește 
dintre ei Gabriel Moiceanu, unul 
dintre favortți care ieri, în mod ne
așteptat a abandonat, după ce 
parcursese doar 25 km...

Etapa, deși scurtă, ( 126 km) a 
avut o desfășurare interesantă. 
Timpul răcoros și ploaia măruntă 
au stimulat pe cicliști. Dinamovistul W. Ziegler a încercat de cîteva ori 
să atace poziția de lider a colegului 
său de club I. Cosma — dar fără 
succes.

Punctele, în sprintul de la Buhuși cuiesc 
au ost (l .nța

CURSA SCÎNTEII

15-19 AUGUST 1962

fruntași : Cosma

atribuite lui 
București).

Simion Ariton 
Apoi pe par-

curs se remarcă tînărul alergător 
cehoslovac Knezourek, care încear
că să evadeze. Șelar u — ieri în mare 
vervă — dorește același lucru. La 
P. Neamț cicliștii trec înșirați unul 
cite unul. Sprintul din oraș îl cîș- 
tigă, cu un avans de circa 20 m, 
l. Ardeleana (Steaua).

La întoarcerea spre Bacău, din 
cauza ploii, șoseaua devine alune
coasă. Viteza crește pe ultimii 30 
de km. în apropiere de Bacău, 
cehoslovacul Matej Laczo, reușește 
să ia un avans, dar la intrarea în 
oraș este prins de un grup de ci
cliști romîni.

Victoria în etapă revine lui Silviu 
Duță, care pe ultimii 200 de metri 
sprintează puternic și trece primul 
linia de sosire. El a fost urmat de 
I. Ardeleana, S. Ariton, Gh. Radu
lescu și alți 30 cicliști, cronometrați 
cu toții în același timp cu învingă
torul.

Astăzi, cicliștii își vor continua 
întrecerea cu disputarea etapei a 
IV-a: Adjud — Onești — Tg. Se- 

Brașov (275 km).

I. DUMITRIU

pînă la 215 etape,De mîine, 19 august, și decembrie, de-a lungul a se va desfășura prima parte a celei mai populare competiții sportive din țara noastră : ediția 1962/1963, a campionatului categoriei A de fotbal. Ajunul începerii acestei întreceri a fost marcat ca de obicei de pregătiri febrile.Numeroși specialiști consideră actuala ediție mult mai echilibrată de* cît cea de anul trecut, datorită faptului că două din noile promovate sînt formații cu experiență care au mai activat în această categorie (C.S.M.S.-Iași și Farul) capabile să facă față chiar din primele etape unor întreceri la nivelul formațiilor cu stagiu mai îndelungat. Este așteptată, apoi, cu interes după o absență îndelungată (5 ani) evoluția orădenilor reveniți în prima categorie. Fotbaliștii Crișanei sînt hotărîți — după cum a declarat antrenorul lor — ca prin jocuri tehnice și spectaculoase să readucă pe prim plan faima fotbalului orădean. Acordînd atenție echipelor nou promovate, amintim cititorilor noștri că în cursa din acest an ia startul e- chipa Viitorul formată din tinerii și

cîștigâtorl ai La secția de emailai a fabricii de 
obiecte din tablă emailată si din alu
miniu din Haifong (R. D. Vietnam).

talentații fotbaliștiTurneului U.E.F.A. Vor reuși ei oare să ne enîuziasmeze ca în meciurile de juniori cu R. F. Germană și Iugoslavia ? Răspunsul îl vom căpăta pe parcursul campionatului. Să le acordăm încredere, subliniind totodată marea răspundere ce revine antrenorilor acestei formații în pregătirea lor tehnică și educativă care trebuie să devină în viitor un exemplu pentru toți tinerii jucători de fotbal.Din majoritatea centrelor (Cluj, Timișoara, Arad) cu echipe în categoria A avem vești despre seriozitatea cu care antrenorii s-au ocupat de pregătirea loturilor de jucători. Mai puțină impresie în acest sens au lăsat echipele Dinamo București și Steagul Roșu-Brașov, care au deziluzionat publicul în întîlnirile internaționale recent susținute.în noua ediție a campionatului categoriei A de fotbal, conducerile cluburilor au o sarcină deosebit de importantă. Ele trebuie să vegheze ca meciurile să decurgă într-o atmosferă de sportivitate, să combată cu fermitate manifestările de vedetism și comportările nesportive de pe teren. Manifestînd în continuare o exigență sporită față de pregătirea fizică și tehnică a jucătorilor (un prim pas s-a făcut în sezonul din primăvara aceasta) conducerile cluburilor trebuie să ceară antreno* rilor să desfășoare o muncă serioasă și cu perspectivă, să se ocupe cu mult simț de răspundere de fotbaliștii talentați.Federația urmărească mai multă practică a U.C.F.S., pentru îmbunătățirea fotbalului. Munca de îndrumare și control în pregătirea echipelor să fie făcută mai îndeaproape, în așa fel încît realizările în această ramură sportivă, așteptate de sutele de mii de oameni ai muncii balului, să devină în timp cît mai vizibile.

»

»

Provincia Țziansi este patria 
porțelanului. Orașul Țzindecijan, 
situat în partea de nord-est 
provinciei, a devenit, acum vreo 
2 000 de ani, primul centru al 
producției de porțelanuri din 
China. După instaurarea puterii 
populare, aici au fost extinse și 
reconstruite zece mari fabrici de 
porțelanuri. In „capitala de sud 
a porțelanului” există în prezent 
peste 100 de asemenea întreprin
deri.

De peste 500 de ani produce ar
ticole de porțelan orașul Tanșan 
din provincia Hubei. Industria

a

porțelanurilor a căpătat aici o 
mare dezvoltare după eliberare. 
Produsele de calitate superioară 
ale întreprinderilor orașului — de 
exemplu, serviciile de masă și de 
ceai — sînt exportate. Volumul 
producției de instrumente medi
cale din faianță, realizate la Tan
șan, reprezintă 68 la sută din 
producția globală a acestor ins
trumente în China. în anii pu
terii populare, la Tanșan, s-a tre
cut la fabricarea a aproximativ 
100 de tipuri de diferite produse 
de faianță, 
de metal.

Pe șantierele regiunii 
Karl-Marx-Stadt

care înlocuiesc piese

:

Regiunea Karl-Marx-Stadt este u- nul dintre cele mai importante centre industriale ale R. D. Germane.La circa 30 de mari obiective industriale ale regiunii se desfășoară lucrări de construcție. Spre sfîrșitul anului vor intra în funcțiune primele părți ale combinatului pentru elaborarea nichelului de la Egidien și ale Uzinei de zinc de la Freiberg, primul grup centralei de laAnul acesta asemenea, noi —,----- ------ -- yautomobile „Sachsenring” din Zwi- ckau, la Uzina de mașini-unelte din x Plauen și la moderna Fabrică de Z< înnobilare de la mina de huilă y „Martin Hoop” din Zwickau.

generator al termo- << Karl-Marx-Stadt. << se vor construi, de $> secții la Uzina de <?

1

Cercetare radiobîologiceIn laboratoarele Institutului central de cercetări radiobiologice „Joliol Curie“, din Budapesta, oamenii de știință studiază eiecteie biologice ale maladiilor tadiodermice și bolii actinice, precum și eiecteie biologice ale radiațiilor folosite în scopuri terapeutice și pentru diagnosticare, (în radiografii, de pildă) precum și cele ale razelor radioactive naturale și artificiale. Ei studiază, de asemenea, electul razelor asupra proceselor biochimice care au loc în celule, modul în care se transformă structura și metabolismul acestora etc. S-au obținut rezultate interesante în studierea influenței radioder- mei asupra organului hematopoetic și a modului în care aceasta influențează asupra rezistenței organismului la bolile contagioase.

99BOXæmeîwieifceva
pe apele lacului Grünau din 

_______  de Berlin au început întrece
rile campionatelor feminine de canota) 
academic la care participă vîslașe din 
U.R S.S., Belgia, Oianda, Franța, Anglia, 
R.P Romînă, R.P. Polonă. R.S. Ceho
slovacă, R.P. Ungară și RD. Germană. 
In preliminariile probei de 4 plus 1 vîsle 
echipajul tării noastre s-a clasat pe pri
mul loc intr-uns din serii cu 3’30” ob- 
tinînd dreptul de a participa la finala 
de duminică. In probele de dublu-visle 
și 8 plus 1 urmează ca echipajele R. P. 
Romîne să cîștige recalificările de astăzi 
pentru a putea lua startul in finale.

■A
Gh. Tomiuc (Steaua) a cîștigat titlul de 

campion al tării la pentatlon modern, 
Pe echipe titlul a fost cucerit de Steaua 
cu 12 513,5 puncte, urmată de Casa Ofi
țerilor Brașov — 11 929 puncte si Stiinta 
fer- 11 526 puncte.

to

Vineri 
apropiere se des-De cîfe> b zile 

fășoară în Capitală tradi
ționala competiție pugi- 
listică „Cupa Eliberării" 
care reunește în ring pe 
unii dintre cei mai talen- 
tați boxeri
In cele două 
desfășurate pînă 
zent amatorii de 
putuf urmări în 
întîlniri atractive, 
apreciabil nivel 
In
s-au
frumoasă comportare

bucureșieni. 
reuniuni 
în pre- 
box au 
general 
de un 
tehnic, 

decursul reuniunilor 
remarcat printr-o 

fi-

ora 
in-

Dina- 
de-a

nerii I. Stoian, S. Păun, 
D. Miron, Gr. Dumitrescu 
și D. Enache.

Astă seară de la 
19,30 pe ringul din 
cinta velodromului 
no va avea loc cea
treia reuniune în care vor 
evolua pugiliștii seniori, 
în fruntea programului se 
instalează meciurile : L. 
Ambruș (Dinamo) — I. 
Stoian (S.P.C.) ; S. Cră
ciun (Dinamo) — AAarin 
Cristea (Metalul) ; C. 
Gheorghiu (Dinamo) — 
I, Crăciun (S.P.C.) și E.

D.

vor

Cișmaș (Steaua) — 
Enache (Metalul),

Următoarele gale 
avea loc tot la velodro
mul Dinamo după cum 
urmează : duminică dimi
neața ora 9 (juniori) ; 
marți 21 august ora 19,30 
(juniori) și vineri 24 au
gust cu începere de la 
ora 19,30 (soniori). Reu
niunile „Cupei Eliberării" 
constituie un bun prilej 
de verificare a formei bo
xerilor fruntași și un cri
teriu de selecție a tine
rilor practicanți ai boxu
lui.

de fotbal are datoria în continuare, dar hotărîre, aplicarea planului elaborat
să cu în de

iubitori ai fot- cel mai scurt
C. MANTU

/fl
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Conferința de la Geneva 
în problema dezarmăriiGENEVA 17 (Agerpres). — Ședința plenarii din 17 august a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare a fost consacrată în întregime discutării problemei încetării experiențelor nucleare.

Intervenția reprezentantului R. P. Romîne

Șeful delegației Bulgariei, Taraba- nov. a subliniat că insistențele S.U.A. asupra problemei inspecției sînt determinate de împiedica un acord încetarea exploziilor
Nikolaev și Popovici

intenția de a cu privire la experimentale.

nu-

Luînd cuvîntul, reprezentantul R.P. Romîne, Mircea Malița, a subliniat că. judecind după comportarea delegaților americani, se constată că ceea ce îi preocupă nu esțe încetarea experiențelor, ci cum să se poată ajunge la inspectarea și controlarea teritoriului altoi’ țări. „Condiții obiective pentru a se încheia un tratat de interzicere a experiențelor cu armacleară există — a spus reprezentantul R.P. Romîne. Viața și știința dovedesc că toate experiențele nucleare indiferent de mediul în care se efectuează pot fi descoperite și identificate cu ajutorul mijloacelor naționale de detectare existente. Dar — a adăugat el — realizarea unui acord este împiedicată de poziția S.U.A. și a Marii Britanii în problema experiențelor nucleare subterane”. După cum a arătat M. Malița, declarațiile reprezentanților americani și englezi, potrivit cărora asemenea experiențe nu ar putea fi detectate, au fost infirmate printre alții și de reprezentanta Suediei.Analizînd în continuare așa-zi- sele „propuneri noi” prezentate de delegațiile occidentale, reprezentantul romîn a spus : „în realitate nu este vorba de nici o schimbare calitativă a pozițiilor delegaților occidentali, de principiu.Au trecut continuat M. mitetului nostru i-a fost prezentat memorandumul celor opt țări neutre care a fost conceput să ofere o
nici o modificare deexact patru luni — a Malița — de cînd co-

De la Sabang la Merauke 
va fîlfîi drapelul indonezian“

bază pentru tratative. Uniunea Sovietică, celelalte țări socialiste reprezentate aici au acceptat memorandumul ca bază a tratativelor. Regretăm că puterile occidentale s-au menținut și se mențin în fapt pe poziția neacceptării memorandumului. Acum — a declarat reprezentantul romîn — depinde numai de puterile occidentale ca pe această bază să se ducă tratative reale și să se realizeze un acord asupra încetării tuturor experiențelor nucleare”.
"ArDelegatul Braziliei, de Castro, a dat citire notei guvernului brazilian în care se subliniază necesitatea de a se acorda o deosebită atenție propunerii delegației Mexicului cu privire la stabilirea unui termen limitat, după care toate experiențele nucleare trebuie să înceteze, indiferent dacă pînă atunci va fi sau nu încheiat un acord în această pri. vință.Șeful delegației U.R.S.S., V. Kuz- nețov, a spus : Ajungem tot mai mult la concluzia că divergențele în problema controlului și inspecției sînt provocate de S.U.A. numai pentru a duce în impas, rezolvarea problemei cu privire la încetarea experiențelor.în încheierea cuvîntării sale, V. Kuznețov a declarat că delegația sovietică va studia cu atenție cuvîn- tarea reprezentantului Braziliei și că ea consideră că propunerea privind stabilirea unei date pentru încetarea experiențelor nucleare merită o atenție deosebită.

> va îi transmis în limba rusă“i „Lumea este entuziasmată de ; realizările tehnice și științifice ale ; Uniunii Sovietice, care i-au per- ; mis să trimită două nave cosmice ■ în spațiul interplanetar. Uniunea Sovietică este făuritoarea istoriei ; cosmice”. (Ziarul indian „TRI- ; BUNE”).
„Acest fapt demonstrează că ru

șii dispun de rachete foarte puter
nice, că la ei această activitate 
este bine organizată și calculele se 
efectuează cu cea mai mare pre
cizie, fapt dovedit de plasarea ce
lor două nave cosmice pe o orbită 
foarte apropiată. Prin acest nou 

' succes repurtat în întrecerea cos
mică. ei au lăsat și mai mult în 
urmă America. Părerea observa
torilor occidentali .este că primul 
mesaj din Lună va fi transmis în 
limba rusă", (ziarul turc „MILLI
YET”).„Lansarea și zborul sincronizat pe orbite apropiate a două mari nave cosmice cu oameni la bord dovedesc în mod clar precizia programului, ceea ce trezește nu numai uimire, ci și o mare admirație. Tehnica sovietică a creat, probabil, comori inimaginabile în electronică, care în domeniul vitezei și preciziei depășesc cele mai fantastice presupuneri“ (ziarul italian „TEMPO").

MOSCOVA 17. — Corespondentul Agerpres transmite : Sîmbătă sosesc la Moscova cosmonauții Andrian Nikolaev și Pavel Popovici. Capitala se pregătește să le facă o primire triumfală. La fel ca toți oamenii sovietici, moscoviții sînt cuprinși de nemărginită bucurie în fața noii victorii epocale obținute în cucerirea Cosmosului. Despre „Șoim” și despre „Vultur” se vorbește cu drag peste tot, de parcă fi membri ai fiecărei familii sovietice. Numeroase străzi și piețe capitalei sovietice au îmbrăcat haina de sărbătoare pentru a primi „frații cosmici”.

Ceremonie fesflvfi la Djakarta cu prilejul aniversării proclamării 
Independentei IndonezieiDJAKARTA 17 (Agerpres). — TASS: La 17 august cu prilejul aniversării proclamării independenței Indoneziei, în fața palatului Merde- ka a avut loc o ceremonie festivă, la care președintele Sukarno a rostit o amplă cuvîntare.Vă pot anunța oficial, a declarat președintele, că la 1 octombrie va lua sfîrșit istoria colonialismului olandez în Irianul de vest. La 1 octombrie pe întregul teritoriu al Indoneziei, de la Sabang la Merauke, nu va mai fîlfîi drapelul olandez.

Nu vrem să tolerăm colonialismul, a spus Sukarno, vrem să fim liberi, să ne construim în mod liber statul, conform dorințelor noastre, îndrăgim libertatea, vrem să trăim în prietenie cu toate popoarele, dar dacă libertatea noastră va fi în primejdie, vom opune rezistență.Președintele a subliniat că ljyta pentru Irianul de vest a necesita. ? mare încordare a forțelor întregului popor indonezian. Cu toate a- cestea, poporul indonezian a dobîn- dit mari succese în construirea și consolidarea republicii.ar ale pe OoO

Ce se ascunde in spatele acordului de intrare a Adenului 
In Federația Arabiei de sud

-OttO.........—

Aspect de la o recentă demonstrație pentru dezarmare și pace 
de la Tokio Ia care au participat peste 10 000 de cetățeni. El purtau 
pancarte pe care scria : „Pace în lume prin dezarmare generală 1“, 
„Jos cu bombele atomice șl cu hidrogen 1“.

? Rezultatele zboruri- 
? lor cosmice efectuate 5 cu succes de Andrmn
< Nikolaev și Pavel Po-
< povici au confirmat ? cele mai optimiste pre-
> supuneri — scrie în 5 numărul din 17 august ' al ziarului „Pravda" l academicianul Leonid
> Sedov.> După cum sublinia- s ză autorul, acum a
< fost deschisă calea 
l pentru noi cercetări 
? legate de zborurile de S durată ale omului la 
( bordul aparatelor cos-< mice. Se apropie ziua 
l cînd piloții cosmonauți
> sovietici vor conduce 5 puternice nave cosmi-< ce spre planetele sis- 
? ternului solar.
> Ca urmare a zboru- s rilor efectuate cu< succes de Nikolaev și ț Popovici, a fost stu- 
) diat modul de func-
> ționare a nenumărate- s lor sisteme perfecțio-

MOSCOVA 
respondentul 
xandr Romanov, transmite :

Intr-un oraș de pe Volga,. într-o 
casă mică, a avut loc la 17 august 
o întîlnire a cosmonauților An
drian Nikolaev și Pavel Popovici 
cu ziariștii.

Răspunzînd la întrebarea despre 
senzația pe care au încercat-o cos
monauții după întoarcerea lor pe 
Pămînt, Pavel Popovici a spus : 
„E foarte plăcut să te întorci în 
patrie după o absență îndelungată, 
încerci un sentiment pe care nu 
poți să-l redai în cuvinte. Este ușor 
de înțeles : 
în Cosmos, 
pe Pămînt 
ruit !”. îmi 
curie : sarcina a fost îndeplinită, 
sîntem acasă”.

Nikolaev a adăugat : „Pavel are 
dreptate. Inimile noastre erau pli-

nate care 
rientarea, 
aterizarea 
telit pilotate, aflate pe 
orbite foarte apropiate 
una de alta. Autorul 
scrie că aceste tră
sături stabilesc și ca
racterizează înalta cla
să a tehnicii moderne

17 (Agerpres). — Co- 
special TASS, Ale-

am petrecut cîteva zile 
Cînd am pus piciorul 

am exclamat: „Am bi- 
venea să pling de bu-

ne de bucurie. Doream, să îmbră
țișăm întreaga lume”.

Unul din corespondenți î-a ru
gat pe cosmonauți să povestească 
despre munca și viața lor în Cos
mos.

„După cum se știe, pentru noi a 
fost elaborat un program special 
de muncă, dacă ne putem exprima 
astfel, a răspuns Nikolaev. Munca 
alterna cu odihna ca și pe Pă- 
mînt”.

Nikolaev a spus că a văzut în 
cursul zborului numeroase lucruri 
interesante. In fața noastră, a sub- 
liniat el, s-au perindat toate conti
nentele. Pe aceste continente am 
văzut numeroase orașe, în special noaptea cînd erau luminate. Am 
văzut, de asemenea, munți și fluvii, 
păduri, oceane, mări. Luna nu ne-a 
apărut plată, așa cum se vede de 
pe Pămînt, ci ca un glob suspen
dat în vid.

In încheierea discuției Nikolaev 
a declarat : „Noi, ca și toți oamenii 
de pe planeta noastră, vrem ca 
realizările științifice să contribuie 
la progres, ca toți oamenii de pe 
Pămînt să trăiască bine. Cosmosul 
trebuie să servească cauzei păcii, 
binelui oamenilor".

LONDRA 17 (Agerpres). — Intr-un comunicat dat publicității la Londra se arată că s-a ajuns la un acord în vederea intrării Adenului în Federația Arabiei de sud și a întocmirii unei noi constituții pentru această colonie. Anglia va continua să dețină controlul absolut asupra importantei baze militare de la Aden,
Federația Arabiei de sud este consti

tuită din emiratele Beihan și Dhala, sul
tanatele Audhali, Fadhli, Yafai inferior,

Laliej șl Aulaqui inferior, șelcatul Aula
qui superior și teritoriul Dathina. Pînă 
In 1959, cind a fost constituită federa
ția, ele făceau parte din protectoratul 
Aden. In urma desființării acestui protec
torat, Adenul a rămas colonie. In timp 
ce în Aden există o puternică mișcare 
de eliberare, conducătorii feudali ai mi
cilor principate ale federației, aflați la 
remorca cercurilor coloniale, reprimă 
crunt orice tendințe spre democrație și 
libertate. Acesta este de altfel motivul 
pentru care oficialitățile britanice au
spriținit crearea noii uniuni terito -Re.

o-șiasigură 
dirijarea 
navelor-sa-

UN ARTICOL
DIN ZIARUL „PRAVDA" 

AL ACAD. L. SEDOV

a rachetelor, la care 
s-a ajuns deocamdată 
numai in Uniunea So
vietică.

Problema creării de 
sateliți intermediari, 
remarcă acad. L. Se
dov, capătă acum o 
bază nouă. Stațiile in
termediare care des
chid posibilități colo
sale pentru viitoarele

zboruri vor putea fi 
locuite : la aceste sta
ții vor lucra diferiți 
specialiști. După cum 
subliniază autorul, re
zolvarea principalelor 
probleme legate de 
zborul omului în Lună 
și spre planetele a- 
propiate a devenit a- 
cum mult mai apro
piată și mai reală de- 
cit acum cîteva zile.

Acad. L. Sedov sub
liniază în mod deose
bit că a fost rezolvată 
una dintre cele mai 
grele probleme — în
toarcerea cu bine a sa
teliților pe Pămînt.

In încheiere, acad. 
L. Sedov scrie că cer
cetările cosmice au nu 
numai o mare impor
tanță științifică. Rezul
tatele lor vor juca un '■ 
rol important în eco- ! 
nomia națională. Ele ; 
sînt și vor continua să ; 
fie chezășia păcii în ■ 
întreaga lume. I

SAU 0 NOUĂ CUADLa 17 august 1962 s-a împlinit un an de cînd a fost semnată la Punta del Este, în Uruguay, carta așa-zisei „Alianțe pentru progres“, cunoscutul plan al actualei administrații nord- americane în baza căruia S.U.A. se oferă să acorde „ajutor" țărilor din America Latină. în vederea acestui eveniment, la Washington, unde se află cartierul general al alianței, fuseseră puse la punct planurile unei aniversări pompoase. Nu de mult s-a anunțat însă în presă că șeful „Alianței pentru progres", Teodoro Moscoso, a anulat toate aceste planuri pe motiv că rezultatele obținute pînă acum nu justifică nici un fel de ceremonie festivă.în memorandumul care anunță această hotărîre, Moscoso arată că obstacolele ridicate în calea alianței sînt de așa natură îneît „te fac să te clatini... să capeți un sentiment de inutilitate și sînt aproape de nesuportat".O asemenea poziție apare cu atît mai surprinzătoare cu cît e afirmată aci, la noi, unde „reclama este sufletul comerțului“, unde domină, nu numai în viața economică dar și în cea politică, concepția după care importantă nu este atît calitatea produsului lansat pe piață, cît modul în care este prezentat.Atunci cînd a fost lansată, „alianța" a fost prezentată ca „a new departure“ („un nou start”) în politica S.U.A. față de America Latină. „Ajutorul“ american pentru țările latino- americane urma să fie, chipurile, direct legat de efectuarea unor reforme care să ducă la ridicarea nivelului de trai în aceste țări.Două reforme fundamentale — legate strîns între ele, după o apreciere unanimă — sînt urgente și absolut necesare în țările Americii Latine : industrializarea și reforma agrară, care implică și diversificarea economiei, eliminarea dependenței impuse de marile monopoluri sub forma culturii unui singur produs.Pînă acum însă „Alianța pentru progres" nu numai că nu a făcut nimic pentru accelerarea programului de industrializare a țărilor Ame-

realitate, a ri- calea industria-prevede un vo-20 miliarde do-
ricii Latine, dar, în dicat noi piedici în lizării lor.Teoretic „alianța“ lum de investiții delari în zece ani (două miliarde pe an), dar această sumă include șl toate fondurile care intră actualmente în America Latină, (investiții de capital particular, împrumuturi de la diverse bănci și alte instituții internaționale etc.). în realitate, „alianța" nu prevede decît o creștere a fondurilor de 200 pînă la 500 milioane de dolari pe an. Dar ceea
Scrisoare din New York

ce este și mai important și trebuie îndeosebi subliniat este faptul că și această sumă nu servește, de cele mai multe ori, decît să acopere 
— nici măcar complet, ci parțial — 
pierderile 
Latine de 
rilor la o 
al căror 
măsură, economia lor.în aprilie 1962, ministrul de finanțe al Columbiei, Mejia Palacio, a arătat că țara șa a pierdut, ca urmare a scăderii prețului cafelei, de două-trei ori mai mult decît a primit în cadrul „Alianței pentru progres". Dacă această situație nu se schimbă, a subliniat el, „ajutorul care ni se dă nu va constitui sînge care să revitalizeze economii noastră, așa cum s-a prevăzut, ci un simplu calmant care să evite o prăbușire totală".Recent, cu prilejul vizitei președintelui Ecuadorului, Arosemena, în S.U.A. s-a semnat un acord prin care Banca Interamericană pentru dezvoltarea economică a acordat un „ajutor“ Ecuadorului pentru construcții. Președintele Arosemena a remarcat că modul de întrebuințare a împrumutului „se reglementează la Washington pînă în cele mai mici detalii". Dar cum?Din cele 10 milioane de dolari

suferite de țările Americii 
pe urma reducerii prețu- 
serie de materii prime de 
export depinde, în mare

acordați, cinci milioane trebuie cheltuite în S.U.A. pentru achiziționarea de materiale de ta înseamnă — mena — că noi tăm pietre, apăViciul fundamental al așa-zisului ajutor acordat în cadrul „Alianței pentru progres" este însă acela că el nu exprimă altceva decît interesele' capitalului monopolist, care, e- vident urmărește, în primul rînd, să obțină profituri cît mai mari din țările Americii Latine, indiferent dacă aceasta corespunde sau nu cu interesele țărilor respective.Astfel în 1959 capitaliștii americani au scos din țările Americii Latine profituri în valoare de 775 milioane dolari, în timp ce au investit numai' 200 milioane dolari. In ultimii ani, în parte de teama unor eventuale naționalizări, investițiile au marcat o tendință generală de scădere, în timp ce volumul profiturilor transferate în S.U.A. a continuat să crească. Acest fenomen constituie de asemenea un factor care contribuie la anularea efectelor pe care le-ar putea avea ajutorul de 500 milioane dolari a- nual prevăzut.Pentru a face și mai sigură legătura dintre ajutorul american și interesele capitalului monopolist, „legea pentru ajutorul străin" adoptată de Congresul S.U.A. prevede că a- cest ajutor se suspendă pentru acea țară care naționalizează o proprietate americană și nu asigură „despăgubirea echitabilă și promptă în monedă străină convertibilă".După cum observă „New York Times", această prevedere a fost determinată de intervenția marelui trust de telecomunicații International Telephone and Telegraph Company din New cea mai mare Companiei de Rio Grande do

construcții. „Aceas- a observat Arose- ar trebui să impor- și chiar pămînt“.

York care deținea parte a acțiunilor telefoane din statul Sul din Brazilia, naționalizată în februarie interesant de notat că în cauză a fost făcută de la 1 ianuarie 1962).Pe de altă parte — arată același corespondent — ofl-
1962. (Este prevederea retroactivă,după cum

Ziarul arată în conti
nuare că parcul ce în
conjoară vila Chigi și 
care pînă nu de mult 
era accesibil publicului, 
a devenit acum un pri
vilegiu al celor care 
plătesc. „In schimbul 
unei sume de 1 000 de 
lire pe lună sau de 500 
de lire pentru 15 zile, 
paznicul parcului elibe
rează „permise” de in
trare părinților care vor 
să vină cu copiii în 
parc. „O mie de lire

„Este o situație para
doxală și de necrezut : 
la Roma, cetățenii tre
buie să plătească pînă 
și aerul pe care-l. res
piră — scrie ziarul 
„l’Unitâ”. Ca să te poți 
bucura de umbra unui 
copac, de verdeața unui 
parc, trebuie să plătești. 
De mai bine de o lună, 
continuă ziarul, prințul 
Chigi, reprezentant al 
aristocrației catolice, a 
descoperit o nouă sursă 
de cîștig : închiriază 
umbra”.

nu-i puțin — spun lo
cuitorii cartierului —• 
dar nu ne rămîne de- 
cîț să plătim. Altfel co
piii noștri n-au unde să 
se joace”. Dacă în toate 
marile capitale din Eu
ropa — scrie în conti
nuare „l’Unitâ”— urba
niștii se îngrijesc de ex
tinderea spațiilor verzi 
destinate parcurilor și 
grădinilor publice, la 
Roma, aceste parcuri de
vin un adevărat lux".

G. P.

BERLIN. La 16 august Paul Wandel, locțiitorul ministrului afacerilor externe al R.D.G., a primit pe reprezentanții diplomatici al Bulgariei, Cehoslovaciei, Poloniei, Romî- niei, Ungariei și Uniunii Sovietice acreditați pe lîngă guvernul R. D. Germane și le-a remis spre informarea guvernelor lor o copie a notei guvernului R. D. Germane, a- dresată Ministerului Afacerilor Externe al R. F. Germane, referitoare la actul agresiv săvîrșit de trupele de grăniceri vest-germane la 14 august la granița de stat a R.D.G. în urma căruia a fost ucis căpitanul Rudi Arnstadt din trupele de grăniceri ale armatei populare nale a R.D.G.

lității Maskat și au distrus o bună parte din instalațiile militare. La poalele Munților Verzi a avut, de asemenea, loc o luptă între partizani omanezi și trupe engleze. A- ceastă luptă s-a soldat pentru englezi cu 7 morți și răniți.
ANKARA. Ziarul turc „Yeni Gün” publică un articol semnat „Diplomat” în care se pronunță pentru lichidarea bazelor americane de rachete de pe teritoriul Turciei. El arată că existența unor asemenea. baze în orice țară intensifică războiul rece.

cu 8 morți și numeroși răniți. După cum transmite agenția Reuter, la 16 august șase persoane au fost ucise și multe altele rănite ca urmare a unei ciocniri între poliție și civili în orașul Juticalpa din centrul Hondurasului.

națio-
CAIRO. După cum anunță zentanța Omanului la Cairo, acestea patrioți omanezi au săvîrșit un atac inopinat asupra taberei militare engleze din apropierea loca-

TEGUCIGALPA. Campania electorală pentru alegerile municipale din Honduras s-a soldat pînă acum

DJAKARTA. La 16 august Tribunalul militar din Djakarta l-a condamnat la moarte pe Kartosuwirjo, șeful organizației rebele din lava de vest, Dar-Ul-Islam. Din actul de acuzare prezentat la proces a reieșit că șeful organizației Dar-Ul-Islam, Kartosuwirjo, a acționat împotriva ordinei statului și a pus la cale o serie de acțiuni criminale, inclusiv atentatul la viața președintelui Sukarno din luna mai a acestui an.
OoO-----------repre- zilele

cialitățile care se ocupă de ajutorul pentru străinătate recunosc că statele Americii Latine nu pot face față unor asemenea despăgubiri. Cu alte cuvinte, „Alianța pentru progres“ este, între altele, un instrument menit să apere de naționalizări proprietățile S.U.A. din A- merica Latină.Cum stau lucrurile în domeniul reformei agrare ?Să luăm situația din Venezuela, unde după datele oficiale se face cel mai serios efort în această direcție și unde regimul actual este prezentat ca model, din punctul de vedere al „Alianței pentru progres".După doi ani și jumătate de aplicare a reformei agrare numai 35 000 familii au primit pămînt — ceea ce reprezintă un ritm care nu ține pasul 
nici cu creșterea naturală a popu
lației ; după calculele făcute de spe
cialiști, vor trebui cincizeci de ani 
pentru a satisface, și nu în între
gime, pe toți țăranii fără pămînt. Mai semnificativ apare faptul că pămîntul care a fost distribuit țăranilor a fost luat din proprietățile guvernului, lăsînd neatinse proprietățile moșierești. Marii latifundiari nu au fost lezați dețină aceeași putere și politică în țară, proprietărit rămîne la relui proprietar și va din urmă să-și vîndă pămînt căpătată.în celelalte țări din America Latină situația este și mai rea.In ciuda denumirii, „Alianța pentru progres" apără rînduielile regresului, fiind bazată pe interesele înguste ale monopolurilor americane și neputînd găsi alt sprijin social în America Latină decît tot la vechile clase dominante reacționare — chiar dacă acestea încearcă pe alocuri să-și dea un fard „democratic“.Una după alta, crizele politice din America Latină care se succed într-un ritm tot mai rapid, fac ca opinia publică să vadă tot mai clar ce se ascunde îndărătul acestui fard.Președintele Kennedy a declarat redactorului șef al „Izvestiei", A. Adjubei, că va recunoaște orice guvern — chiar comunist — în America Latină dacă va veni la putere prin alegeri libere. După cum se știe, în Argentina au avut loc alegeri care, după standardele oficiale americane, au fost considerate libere.Cercurile militariste din această

și ei continuă să economică Țăranul îm- discreția ma- fi silit în cele și bucata de

țară, care sînt strîns legate de Pentagon, au impus însă anularea alegerilor și parlamentar. Riposta cent noul regim din primit 500 000 000 de tor“ 1în ultimul an în Guatemala, poliția dictatorului Ydigoras a împușcat pe studenții care protestau împotriva falsificării alegerilor, iar în Ecuador grupurile militare reacționare au impus președintelui Carlos Arosemena să-și demită cabinetul și să rupă relațiile cu Cuba. în ambele cazuri nici o voce oficială nu s-a făcut auzită aci pentru a amenința Guatemala sau Ecuadorul cu sancțiuni.Diplomația americană a apărut într-o poziție și mai penibilă în cazul recentei crize din Peru. Sensibile probabil la criticile ac^jse cu prilejul evenimentelor precedente din Argentina, Ecuador și Guatemala, cercurile oficiale americane s-au grăbit să anunțe — imediat după instalarea juntei militare care a anulat, ca și în Argentina, alegerile — suspendarea ajutorului pentru Peru, întreruperea relațiilor cu junta militară etc. Dar literalmente peste cîteva zile în cercurile oficiale din Washington a început să se vorbească despre o recunoaștere grabnică de către S.U.A. a noii junte din Peru.Atitudinea S.U.A. față de Peru nu face decît să întărească concluzia pe care Sidney Lens, un conducător sindical și publicist american, o trage într-un articol publicat după o recentă călătorie la sud de Rio de Grande : „Dacă prietenii noștri din sud nu privesc cu încredere „Alianța pentru progres" — și asta este situația — aceasta se în- tîmplă pentru că ei întrevăd pînă acum slabe speranțe în restructurarea puterii economice și politice care a exercitat pînă acum o presiune atît de înăbușitoare asupra republicilor Americii Latine".Dilema guvernului american în America Latină a fost plastic formulată de Walter Lippman în „New York Herald Tribune“: „Cum să culegem fructele revoluției fără a a- vea o revoluție ?".Cu alte cuvinte, cum să apărem „revoluționari“, să putem opri influența crescîndă a revoluției cubane, dar să nu schimbăm nimic?Cuadratura cercului — vestita problemă insolubilă de geometrie — pălește probabil în fața problemei pe care o pune Lippman.
STANLEY B. CARSON

în Argentina un regim ne-S.U.A. ? Re- Argentina a dolari „aju-

Jandarmeria lui Chombe a lansat 
un nou atac împotriva trupelor congoleze LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres).— într-un comunicat dat publicității de către guvernul central con- golez și retransmis de Agenția Congoleză de Presă (A.C.P.), se anunță că unități ale jandarmeriei katangheze înarmate cu obuziere de cîmp și conduse de mercenari au lansat un nou atac în direcția orașului Alberthville, capitala Katangăi de nord, aflată, după cum se știe, sub jurisdicția autorităților centrale din Leopoldville. în comunicat se arată că . trupele lui Chombe au ocupat două localități — Mukato și Kyayo— îndreptîndu-se spre o altă localitate din această regiune, Kakuni.După cum anunță corespondentul agenției Reuter, șeful forțelor militare ale O.N.U. în Congo, Robert Gardiner, a adresat ministrului de externe al Katangăi, Evariste Kimba, o notă în care îl avertizează : „Dacă jandarmeria katangheză

va înceta operațiunile militare în Katanga de nord, trupele O.N.U., în conformitate cu mandatul primit din partea O.N.U., vor interveni pentru a pune capăt acestor acțiuni”. Gardiner îi cere lui Kimba să ordone retragerea imediată a detașamentelor katangheze din sectoarele ocupate.După cum relatează corespondenții agențiilor de presă, operațiunile militare ale jandarmeriei katangheze, conduse de mercenari albi, au început încă acum trei zile, atunci, în cursul luptelor au înregistrați numeroși morți și ră- • niți de ambele părți. Cu toate cestea, după cum relatează și corespondentul agenției U.P.I., forțele O.N.U. nu au intervenit pînă acum pentru a pune capăt acestor iiȚ"\ dente serioase, deși la Alberthvu. t există o companie de infanterie O.N.U.

De fosta-
a

La Philadelphia a fost organizată o demonstrație împotriva legii 
McCarran.

„Opriți maccarranismul 1", se spune în mesajul adresat președin
telui Kennedy de 60 de pichete ale demonstranților. In același timp att 
fost distribuite și două mii de manifeste împotriva legii menționat».
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