
PLECAREA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl DE STAT A R. P. POLONE

VIZITA FĂCUTĂ DE TOVARĂȘUL A. I. MIKOIAN 
TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU DEJ

I n întrecerea socia ista

Miercuri dimineață a părăsit Ca
pitala delegația de partid și de stat 
a R. P. Polone care, la invitația 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat șl 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, a participat la sărbătorirea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte Fran
ciszek Waniolka, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației, Ju
lian Horodecki, secretar al Consi
liului de Stat al R. P. Polone, și 
.Wieslaw Sobierajski, ambasadorul 
R. P. Polone în R. P. Romînă.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro- 
mîne și R. P. Polone.

Membrii delegației au fost con
duși la plecare de tovarășii Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, Gheor
ghe Gaston Marin, vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri, An
ton Breitenhofer, membru al C.C. 
al P.M.R., membru al Consiliu
lui de Stat, Martin Isac, mem
bru al C.C. al P.M.R., președintele 
C.C.S., Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al C.C. al P.M.R., Mihai Su- 
der, membru al C.C. al P.M.R., mi
nistrul economiei forestiere, C. Lă- 
zărescu și Andrei Păcuraru, mem
bri supleanți al C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Pele.iadjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Au fost de față șefi și membri al 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați în R. P. Romînă, 
precum și membrii ambasadei R.P. 
Polone la București.

Numeroși oameni al muncii au 
salutat călduros delegația. Un grup 
de pionieri a oferit membrilor dele
gației flori.

(Agerpres)

în ziua de 25 august a.c. tovară
șul A. I. Mikoian, membru în pre
zidiul C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a făcut o vizită la 
C.C. al P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cu prilejul plecării 
din țară a delegației sovietice de

partid și de stat, care a luat part® 
la sărbătorirea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Romîniei.

Au fost de față tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer șl Gheorghe Apostol.

Intre conducătorii noștri de partid 
și de stat și tovarășul Mikoian^ a 
avut loc o convorbire prietenească.
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La plecare pe aeroportul Băneasa

R. P. BULGARIA
PLECAREA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl DE STAT Ä

Șl DE STAT
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația de partid și de stat 
a U.R.S.S., care, la invitația C.C. 
al P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, a. participat la sărbătorirea ce
lei de-'a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., con
ducătorul delegației, I. P. Kazaneț, 
membru al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene, mareșalul S. S. 
Biriuzov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-locțiitor al ministrului apărării 
al U.R.S.S., și I. K. Jegalin, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București.

Pe aeroport erau arborate drape
lele de stat ale R. P. Romîne și U- 
niunii Sovietice.

La plecare membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Gheorghe

A U.R.S.S.
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol# Alexandru 
Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Ghizela Vass și Vasile Patilineț# 
membri ai C.C. al P.M.R., Roman 
Moldovan, prim-vlcepreședlnte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
membru al Consiliului de Stat, An
drei Păcuraru, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., general-colonel Ion 
Tutoveanu, adjunct al ministrului 
forțelor armate, Gh. Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Va
sile Dinu, șef de secție la C.C. al 
P.M.R., și de alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi și, membri ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați în R.P. Romînă, 
precum și membrii ambasadei 
U.R.S.S. la București.

Numeroși oameni ai muncii au sa
lutat călduros delegația. Un grup de 
pionieri a oferit membrilor delega
ției flori.

(Agerpres)'

Pe șantierele gălâțene s-au format sute și sute de muncitori cu înaltă 
calificare. In fotografie : trei dintre constructorii Combinatului siderurgic 

Galați

Sînt încă proaspete în memoria 
noastră imaginile impresionantelor 
manifestări de entuziasm din ziua 
celei de-a XX-a aniversări a eli
berării țării. Exprimîndu-și dra
gostea și profundul lor atașa
ment față de partid și guvern, 
sutele de mii de oameni ăi muncii, 
participant la demonstrație, au a- 
dus cu ei în atmosfera sărbătorească 
a acestei zile, satisfacția unor noi și 
importante succese în dezvoltarea e- 
conomică și culturală a întregii țări. 
La marea sărbătoare a eliberării, toa
te regiunile și ramurile economice 
s-au prezentat cu planul îndeplinit 
și > cțepășit ; practic, toate întreprin
derile țării au putut raporta în a- 
ceastă zi că și-au realizat cu cinste 
sarcinile de plan și angajamentele 
luate în întrecere.

Prin muncă însuflețită, angaja
mentele socialiste luate la începutul 
anului de muncitorii, tehnicienii și 
inginerii fabricilor și uzinelor noas
tre au devenit fapte, realități con
crete — bilanțul întrecerii în întîm- 
pinarea lui 23 August, consemnînd 
realizări deosebite. Cele peste 100 000 
de tone date peste plan de oțelarii 
uzinelor siderurgice, numeroasele 
mașini-unelte, strunguri, camioane, 
instalații și utilaje petroliere, țesă
turi, confecții, încălțăminte și alte 
produse, realizate în plus, peste pre
vederi, în această perioadă, sutele de 
zile economisite pe marile șantiere 
prin scurtarea termenelor de execu
ție a lucrărilor, economiile suplimen
tare la prețul de cost, de ordinul a 
zeci și chiar sute de milioane, obți
nute în fiecare regiune — sînt o 
mărturie elocventă a avîntului ce a 
caracterizat și caracterizează între
cerea socialistă, a maturității și adîn- 
cului spirit de răspundere cu care 
colectivele fabricilor și uzinelor noa
stre asigură realizarea exemplară a 
planului, își respectă cuvîntul dat. 
Aceste realizări au consolidat și mai 
temeinic succesele obținute pînă a- 
cum de întregul nostru popor în în
făptuirea prevederilor planului șese- 
nal : ele au însemnat, practic, pro
duse mai multe și mai bune, o mai 
deplină valorificare a resurselor și 
posibilităților pe care le oferă eco
nomia noastră socialistă.

Dînd o înaltă apreciere acestor 
succese — dovezi vii ale priceperii și 
hărniciei cu care oamenii muncii în
făptuiesc politica partidului — to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. la 
sesiunea solemnă a Marii Adunări

Naționale consacrată . celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării țării de 
sub jugul fascist, a adresat, în nu
mele partidului și guvernului calde 
felicitări tuturor făuritorilor acestor 
realizări și le-a urat noi victorii în 
munca lor rodnică, plină de abnega
ție, pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste în patria noastră. Aceste 
aprecieri și îndemnuri găsesc un pu
ternic ecou în rîndurile tuturor oa
menilor muncii, mobilizîndu-i la noi 
și însemnate succese.

Angajamentele luate, activita
tea multilaterală, susținută, pentru 
transpunerea lor. în viață au mobi
lizat puternic inițiativa și spiritul 
gospodăresc al maselor largi, îmbo
gățind simțitor experiența colective
lor de muncitori, tehnicieni și ingi
neri din întreprinderile noastre. O 
asemenea experiență prețioasă tre
buie valorificată din plin, pusă 
la temelia unor noi succese vii
toare. A, devenit un bun obicei 
în fabricile și uzinele noastre, 
ca, făcînd bilanțul succeselor do- 
bîndite în întîmpinarea marilor 
sărbători, conducerile de între
prinderi, organizațiile de partid și 
sindicale să analizeze și să tragă con
cluzii asupra experienței dobîndite. 
asupra rezervelor și posibilităților 
ieșite la iveală pe parcursul între
cerii socialiste, pentru a stabili noi 
jaloane și puncte de plecare spre 
realizări și mai însemnate.

în prezent am intrat într-o perioa
dă hotărîtoare pentru îndeplinirea 
planului pe întregul an și pregătirea 
în bune condiții a planului pe ulti
mul an al șesenalului. Lunile care au 
mai rămas pînă la încheierea anului 
pot cîntări greu în balanța realizări
lor. Și aceasta depinde în primul 
rînd de felul cum vom ști să folosim 
experiența cîștigată pentru a ridi
ca pe noi trepte întrecerea socialistă, 
asigurînd îndeplinirea integrală, la 
toți indicatorii, a sarcinilor anuale 
de plan.

Angajamentele luate în cinstea 
marii sărbători privesc îndeplinirea 
și depășirea planului pe întregul an 
— și. ca atare. întrecerea se cere 
continuată cu aceeași însuflețire, cu 
aceeași rodnicie, pentru ca întreg 
bilanțul anului XX să consemneze 
rezultate cît mai mari. în această 
privință numeroase întreprinderi 
dau un bun exemplu de urmat. în 
prima zi de lucru după 23 August, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
Uzinelor .,Rulmențul“-Brașov au

produs peste plan 500 000 bile de 
rulmenți și 150 000 carcase, iar si- 
derurgiștii de la „Oțelul roșu“ au 
înscris pe graficele întrecerii din 
ultimele 2 zile 150 tone oțel peste 
plan, medie superioară celei din ul
timele luni ; texti.liștii de la Fabrica 
„Țesătura“-Iași au dat în ziua de 
25 august 200 kg fire bumbac și 
2 300 m p țesături peste plan, men- 
ținîndu-se în continuare la nivelul 
realizărilor anterioare. Asemenea 
realizări dovedesc din plin că fie
care colectiv de secție, atelier, în
treprindere are posibilitatea să facă 
— în perioada care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului — ca să
gețile graficelor de producție să 
marcheze în continuare un ritm as
cendent, fără „pauze“ și dări înapoi, 
ducînd mai departe experiența acu
mulată în lunile care au precedat 
marea sărbătoare.

Obiectivele desfășurării pe mai 
departe a întrecerii socialiste sînt 
clare — ele sînt consemnate în în
săși prevederile angajamentelor, 
luate în lumina Directivelor C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste. Așa 
cum de altfel a confirmat-o și ex
periența ultimilor ani, a devenit ca
racteristic pentru desfășurarea în
trecerii împletirea tot mai strînsă a 
luptei pentru îndeplinirea planului 
la producția globală și marfă cu 
preocuparea susținută de a spori

Constantin M1TEA

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala delegația de partid și de stat 
a R. P. Bulgaria care, la invitația 
C. C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, a participat la sărbă
torirea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Din delegație au făcut parte ge
neral de armată Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
conducătorul delegației, Apostol Pa- 
șev, membru al C.C. al P.C.B., 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, general-locotenent 
Slavcio Trînski, membru al C.C. al 
P.C.B., adjunct al ministrului apă
rării populare, Nadia Vasileva-Jiv- 
kova, secretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P. Bulgaria, și 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R.P. Ro
mîne și R.P. Bulgaria.

Membrii delegației au fost con

duși la plecare de tovarășii Alexan
dru Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Mihai Dalea, Anton Breitenhofer, 
membru al C.C. al P.M.R., membru 
al Consiliului de Stat, Martin Isac, 
membru al C.C. al P.M.R., preșe
dintele C.C.S., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.M.R., Costin Nă
dejde, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., adjunct al ministrului învă- 
țămîntului, Andrei Păcuraru, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., Gh. 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, general-colonel Floca 
Arhip, adjunct al ministrului forțe
lor armate, Constantin Simion, șef 
de secție la C.C. al P.M.R., și de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați în R.P. Romînă, 
precum și membrii ambasadei R.P. 
Bulgaria în R.P. Romînă.

Numeroși oameni ai muncii au 
salutat călduros delegația. Un grup 
de pionieri a oferit membrilor de
legației flori.

• (Agerpres)

La plecare pe aeroportul Băneasa
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Din t 0 nouă fabrică de produse lactate

A fost dată in exploatare

Linia ferată
Suceava-Păltinoasa

Calea ferată care făcea legătura 
între Moldova și Ardeal avea în 
zona Cacica—Strigoaia o mare 
pantă ce limita tonajul garniturilor 
de tren- Pentru remorcare erau ne
cesare 2—3 locomotive. In scopul 
îmbunătățirii transportului. între 
Suceava și Păltinoasa s-a construit 
o nouă variantă a acestei linii fe
rate. Ea permite mărirea capacității 
de transport, reallzîndu-se, totodată, 
economii anuale de 3 milioane lei. 
Pe traseul noii Unii, lung de 42 km, 
datorită terenului accidentat, cu văi 
adînci și zone mlăștinoase, a fost ne
cesară efectuarea unor lucrări specia

le de pregătire și consolidare a te- 
rasamentului. precum și construirea 
unui tunel, a 70 de poduri și podețe 
și a 5 viaducte. De-a lungul liniei 
care trece prin 7 localități, au fost 
construite tot atîtea gări. Proiec- 
tanții și constructorii au dat o aten
ție deosebită reducerii costului a- 
cestei lucrări, folosind metode noi 
de lansare a grinzilor și a poduri
lor, panouri de cofraje eficiente, o- 
țeluri superioare, carcase sudate 
etc. Noua linie a fost terminată cu 
un an mai devreme decît prevedea 
planul.

PESTE 100 000 DE ELEVI 
BUCUREȘTENI IN EXCURSII

Ieri, peste 400 de elevi ai școlilor 
medii din Capitală au plecat in ex
cursii cu o durată de 7 zile prin (ară. 
Elevii școlilor medii din raionul „Gri- 
vi[a Roșie“ vor face o excursie în cir
cuit. Cu acest prilej, vor vizita orașele 
Craiova, Turnu Severin, Orșova, Hu
nedoara, Sibiu, Curtea de Argeș, 
Cimpulung Muscel.

La 1 septembrie 3 000 de elevi ai 
școlilor medii și profesionale vor pleca 
cu trenuri speciale în excursii de 7 zile 
la Bran, Timișul de Sus, Sinaia, Cheia 
ji Homorod. Ultima serie de 1 000 de 
elevi va pleca la 6 septembrie la Năvo
dari.

In vara acestui an peste 100 000 de 
copii din Capitală au făcut drumefii 
cu o durată de pînă la 3 zile.

La Timișoara a Intrat în funcțiune 
o nouă unitate a Industriei alimen
tare — fabrica de produse lactate. 
Utilajul său modern, sălile spațioase 
de fabricație, camerele termostat și 
frigorifere permit prelucrarea unei 
cantități zilnice de 100 000 1 lapte. 
Transportat pînă la rampa fabricii 
cu autocisterne special amenajate, 
laptele e încărcat cu ajutorul pom
pelor, răcit și depozitat în tancuri 
Izoterme din oțel inoxidabil. După 
procesul de pasteurizate în insta

lații speciale de mare productivi
tate, laptele este livrat pentru con
sum sau transformat în derivate — 
iaurt, brînză de vaci, smîntînă, unt 
etc. Controlul chimic șl bacteriolo
gic al materiei prime, al semifabri
catelor și produselor finite se reali
zează în laboratoarele de recepție, 
chimie și bactériologie, dotate cu 
aparatură modernă necesară efec
tuării operative a determinărilor 
specifice industriei laptelui.

Zahăr din noua recoltă
La fabricile din Giurgiu, Podari- 

Oltenia, Chitila, Sascut, Bucecea, 
Timișoara și Arad a început cam
pania de fabricare a zahărului. Pen
tru realizarea unei prelucrări su
perioare a sfeclei de zahăr și pen
tru îmbunătățirea produsului finit, 
în aceste unități, precum și în cele
lalte din țară, pe lîngă reparațiile

obișnuite, s-au introdus o serie de 
procedee tehnologice moderne, au 
fost perfecționate o bună parte din 
instalații. S-au asigurat astfel condi
ții ca, în campania de prelucrare 
1964—1965, să se valorifice mai bine 
materia primă și să se obțină zahăr 
de calitate superioară.

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala delegația de partid și de stat 
a R. D. Germane care, la invitația 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, a participat la sărbătorirea 
celei de-a.-XX-a aniversări a eliberă
rii Romîniei de sub jugul fascist.

Din. delegație au făcut parte Her
mann Matern, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., locțiitor 
al președintelui Camerei Populare, 
conducătorul delegației, dr. Heinrich 
Homann, locțiitor al președintelui 
Consiliului de Stat, locțiitor al Pre
ședintelui Partidului Național De
mocrat din Germania, Alexander 
Abusch, membru al C.C. al P.S.U.G. 
și vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Anton Ruh, ambasado
rul R. D. Germane la București.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R. D. Germane.

Membrii delegației au fost conduși 
la plecare de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Dumitru Co- 
liu, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Alexandru Sen- 
covici, ministrul industriei ușoare, 
Gheorghe Stoica și Ghizela Vass# 
membri ai C.C. al P.M.R., R. Moldo
van, prim vicepreședinte al C.S.P.# 
membru al Consiliului de Stat, A. 
Păcuraru, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., P. Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față șefi și membri al 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați în R. P. Ro
mînă, precum și membrii amba
sadei R. D. Germane.

Numeroși oameni ai muncii au sa
lutat călduros delegația. Un grup de 
pionieri a oferit membrilor delega
ției flori. (Agerpres).

La plecare pe aeroporlul Băneasa

PLECAREA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl DE STAT A R. P. MONGOLE
Miercuri dimineață a părăsit Ca

pitala delegația de partid și de stat 
a R. P. Mongole care, la invitația 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, a participat la sărbătorirea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte D. 
Molomjamt, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, conducătorul delega
ției, general-maior S. Ravdan, ad
junct al ministrului pentru proble
mele Armatei Populare a R. P. Mon
gole, T. Ghenden, ambasadorul R. P. 
Mongole în R. P. Romînă, și D. Ci- 
middorj, director în Ministerul Afa
cerilor Externe al R. P. Mongole.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R. P. Mongole.

Membrii delegației au fost con
duși la plecare de tovarășii Alexan
dru Moghioroș, Dumitru Coliu, Mi
hai Dalea, Vasile Vaida, membru al 
C.C. al P.M.R., Anton Breitenhofer, 
membru al C.C. al P.M.R., membru 
al Consiliului de Stat, general-loco
tenent Mihai Burcă, membru al C.C. 
al P.M.R., adjunct al ministrului for
țelor armate, Roman Moldovan# 
prim-vicepreședinte al C.S.P., mem
bru al Consiliului de Stat, C. Lăză- 
rescu, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste, precum și membrii amba
sadei R. P. Mongole.

Numeroși oameni ai muncii au sa
lutat călduros delegația. Un grup de 
pionieri a oferit membrilor delega
ției flori. (Agerpres)

La plecare pe aeroportul Băneasa
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— Recomandările Consiliului Superior al Agriculturii
Partidul nostru a pus în fața lu

crătorilor de pe ogoare sarcina im
portantă de a spori producția 
cereale, îndeosebi de grîu și 
rumb; care constituie baza dezvol
tării celorlalte ramuri ale agricultu
rii. Extinderea în cultură a soiurilor 
valoroase de grîu, înzestrarea agri
culturii cu tractoare și mașini agri
cole moderne, sporirea producției 
de îngrășăminte chimice și insecti
cide, încadrarea unităților cu spe
cialiști asigură cele mai bune con
diții pentru creșterea continuă a 
producției de cereale.

Numeroase unități agricole socia
liste au aplicat în mod diferențiat 
complexul de măsuri agrotehnice 
recomandate, obținînd recolte mari.

de 
po-

La recenta ședință lărgită a Sec
ției de cereale și plante tehnice a 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
numeroși participanți — oameni de 
știință, ingineri din G.A.S. și G.A.C., 
din consiliile agricole — au împăr
tășit din experiența lor, subliniind 
că în agricultura noastră sînt încă 
mari rezerve de sporire a producției 
de grîu. Pe baza referatului pre
zentat, a propunerilor participanți- 
lor la ședință, a rezultatelor științi
fice și a experienței înaintate a u- 
nităților agricole au fost definitiva
te recomandările privind cultura 
griului în anul 1964—1965, 
completează recomandările din 
nii trecuți.

Extinderea în cultură a celor mai 
valoroase soiuri

Cercetările întreprinse în ultimii 
ani, caracterizați prin unele mani
festări extreme ale elementelor cli
matice (ger aspru de lungă durată, 
secetă excesivă, arșiță puternică, a- 
tac de boli și dăunători) și rezul
tatele obținute în producție de către 
unitățile agricole socialiste în a- 
ceastă perioadă permit o cunoaște
re mai bună a soiurilor și a liniilor 
noi de grîu sub aspectul însușirilor 
și al cerințelor față de condițiile 
pedoclimatice din țara noastră, ca și o 
mai bună zonare a lor pe întreg te
ritoriul. Pe baza rezultatelor obți
nute și a însușirilor agrobiologice și 
de producție, soiurile raionate în 
prezent se clasifică în următoarele 
grupe :

Soiuri intensive : Bezostaia 1 și 
Scorospelka 3, Dau rezultate bune 
pe cernoziomuri și pe terenurile a- 
luvionare, valorificînd bine fertili
tatea naturală a solului și îngrășă
mintele. Fiind rezistente la cădere 
și scuturare, aceste soiuri sînt po
trivite pentru recoltarea mecanizată.

Soiul Bezostaia 1, înzestrat cu o 
capacitate ridicată de valorificare a 
agrofondurilor superioare, s-a do
vedit foarte productiv pe terenurile 
fertile, bine lucrate și îngrășate. 
Extins pe terenuri mai sărace și 
fără aplicarea unor cantități de în
grășăminte corespunzătoare cerin
țelor sale, el dă recolte mici, ade
sea egale cu ale soiurilor vechi. A- 
cest soi are o rezistență mijlocie la 
iernare, iar în anii cu secetă exce
sivă și arșiță îndelungată este sen
sibil la șiștăvire. Ținînd seama de 
aceste însușiri, se recomandă ca so
iul Bezostaia 1 să se cultive în par
tea centrală și sudică a Dobrogei. 
în cîmpia de vest a Munteniei, în 
cîmpia Olteniei, în cîmpia din ves
tul țării și în Transilvania, în zone
le bogate în precipitații, pe terenu
rile fertile și în condițiile unei a- 
grotehnici superioare. In Moldova. 
Bărăgan și nordul Dobrogei se re
comandă să fie cultivat numai pe 
terenurile cu fertilitate ridicată și 
cu pînza de apă freatică aproape 
de suprafață.

Scorospelka 3 este, de asemenea, 
un soi intensiv, productiv și în a- 
celași timp mai precoce. Comparativ 
cu soiul Triumph, are o rezistență 
mai redusă la iernare și la șiștăvire. 
în ce privește precocitatea, se apro
pie de soiul Triumph. De aceea, so
iul Scorospelka 3 se recomandă a fi 
cultivat în partea centrală și vestică 
a cîmpiei Munteniei, în cîmpia Ol
teniei și în cîmpia din vestul țării.

Soiuri semiintensive: Triumph, 
Ponca, Harrach și noile linii de grîu 
ICA 457, ICA 495 și Cluj 11/54. 
Acestea necesită terenuri fertile și 
dau rezultate buhe pe cernozio
muri. aluviuni și soluri brune de 
pădure. Avînd o rezistență mai 
bună la cădere decît vechile soiuri 
de grîu, ele sînt potrivite pentru 
recoltarea mecanizată.

Triumph. Acest soi este caracte
rizat ca cel mai rezistent soi de grîu 
din țara noastră la iernare și secetă. 
Fiind și cel mai precoce din cele 
aflate în cultură, soiul Triumph 
scapă de efectele fenomenului de 
pălire care are loc frecvent îndeo
sebi în cîmpia Bărăganului. Se re
comanda ca soi de bază în Dobro- 
gea și Bărăgan.

Ponca are o rezistență bună la

Dacă în vară solul are umiditate 
suficientă, îngrășămintele cu azot 
pot fi încorporate o dată cu super
fosfatul la executarea arăturii de 
vară sau în toamnă la pregătirea 
patului germinativ. în ambele ca
zuri se recomandă să se aplice doze 
de 100—150 kg de azotat de amo
niu la hectar.

Dacă condițiile de umiditate în 
sol se creează după semănat, azotul 
poate fi aplicat peste semănături, la 
intrarea în iarnă, în ferestrele ier
nii sau primăvara timpuriu. Dacă în 
primăvară solul este bine aprovizio
nat cu apă, iar grîul iese slăbit din 
iarnă, pentru soiurile intensive de 
grîu se pot aplica doze mai mari de 
îngrășăminte cu azot, pînă la 200 kg 
azotat de amoniu la hectar. Pentru 
celelalte soiuri se vor folosi 50—100 
kg azotat de amoniu la hectar.

Pe podzoluri, îngrășămintele chi
mice se vor da cu precădere pe te
renurile unde s-au aplicat amenda
mente. Amendarea se face cu do
ze de 4—5 tone carbonat de cal
ciu măcinat la hectar sau cu diferite 
rezidii calcaroase (doze echivalente) 
cum sînt : spuma de defecație de la 
fabricile de zahăr, carbonatul de 
calciu precipitat de la uzinele sodi
ce, praful de clincher de la fabricile 
de ciment etc. Amendamentele se 
aplică numai la arătura de vară sau 
de însămînțare și se repetă la 4—5 

____ ani Pe terenurile unde s-au folosit 
grășămintelor și a solurilor cu ferti- dozele amintite. După ^răspîndirea 
litate ridicată. Avînd o perioadă de 
vegetație mai lungă, în verile sece
toase suferă de șiștăvire, din care 
cauză se recomandă a fi cultivat în 
zonele mai răcoroase și mai bogate 
în precipitații din Transilvania.

Rezultatele experimentale din ul
timii ani au scos în evidență va
loarea noilor linii de grîu de toamnă 
create la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice : 
ICA 457, ICA 495 și Cluj 11/54. Ele 
s-au dovedit rezistente la ger, că
dere, boli și dăunători, și destul de 
productive. De aceea, pe măsura 
producerii de sămînță, ele vor în
locui soiurile vechi și Nr 301.

Soiuri extensive. Din această 
grupă fac parte soiurile Nr 301, Ce- 
nad 117 și Beloțercovskaia 198, ca
racterizate printr-un pai înalt și pu
țin rezistent la cădere, mai tardive. 
Ele sînt indicate pentru cultură în 
zona dealurilor, pe solurile de tip 
podzolic și brune de pădure, în con
dițiile unei îngrășări moderate. în 
această zonă, care este mai răcoroa
să și mai bogată în precipitații, sca
pă de fenomenul de șiștăvire.

Soiul Nr 301 se recomandă pen
tru cultură în zona dealurilor din 
Moldova, Muntenia, Oltenia, vestul 
țării, Transilvania și în silvostepa 
Olteniei și Munteniei.

Cenad 117 se recomandă a fi 
menținut în cultură în zona dealu
rilor din Transilvania, din podișul 
Sucevei și pe terenurile din dreap
ta Șiretului, iar soiul Beloțercov
skaia 198 în zona dealurilor mai 
bogate în precipitații din podișul 
central al Moldovei.

Avînd în vedere comportarea so
iurilor de grîu de toamnă în ultimii 
ani și rezultatele obținute în stațiu
nile experimentale ale Institutului 
de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice, se recomandă ca în fiecare 
gospodărie să se cultive soiurile de 
grîu cu însușirile biologice potrivite 
condițiilor naturale din zona respec
tivă.

Asigurarea semințelor de bună 
calitate trebuie să constituie o pre
ocupare permanentă atît pentru con
siliile agricole, cît și pentru condu
cerile unităților agricole socialiste. 
Pentru anul viitor, gospodăriile a- 
gricole de stat își vor organiza lo
turi semincere pe baza planurilor 
stabilite de trusturile Gostat, iar 
gospodăriile colective — pe baza re
comandărilor consiliilor agricole. 
Loturile semincere se vor amplasa 
pe terenuri fertile, după plante bune 
premergătoare, pe cît posibil pe te
renuri plane, pentru a se putea lucra 
mecanizat. Ele vor trebui date în 
grija celui mai bun brigadier din 
gospodărie. Pe aceste loturi trebuie 
să se aplice o agrotehnică superioa
ră de la semănat pînă la recoltat, a- 
sigurîndu-se astfel o sămînță cura
tă din punct de vedere biologic, cu 
o valoare culturală ridicată.

care
a-

saleiernare, iar datorită precocității 
nu șiștăvește. Se recomandă să 
fie cultivat în zona dealurilor din 
Moldova, Muntenia, Oltenia, vestul 
tării, Transilvania și în silvostepa 
Olteniei și Munteniei.

Harrach. Intr-o perioadă de șase 
ani, soiul Harrach s-a dovedit pro
ductiv în Transilvania, cu posibi
lități de valorificare economică a în-

uniformă a amendamentelor, tere
nul se lucrează cu grapa cu discuri, 
apoi se aplică îngrășămintele și se 
ară.

Pe terenurile în pantă și pe pod- 
zoluri se va face o fertilizare combi
nată cu gunoi de grajd și îngrășă
minte chimice, aplicate an de an 
doze moderate : 20 tone de gunoi 
grajd, 100 kg azotat de amoniu 
200 kg superfosfat la hectar.

Eficiența îngrășămintelor depinde 
foarte mult de modul de aplicare și 
de starea lor fizică. La administrare 
se va acorda o atenție deosebită 
mărunțirii și răspîndirii cît mai 
niforme pe teren, utilizîndu-se 
maximum mașinile existente și 
viația. utilitară.

Pe baza rezultatelor experimentale 
și de producție din ultimii ani, se fac 
următoarele recomandări privind fo
losirea gunoiului de grajd :

Pentru creșterea sporului de pro
ducție pe unitatea de substanță acti
vă, gunoiul de grajd și îngrășămin
tele chimice se vor aplica separat pe 
cernoziomuri, solurile brun-roșcate 
de pădure, aluviuni și lăcoviști. A-

in 
de
Și

u- 
la 
au

Un aspect de la standul cu exponate agricole din cadrul Expoziției realizărilor economiei naționale a Republicii Populare Romine
cest mod de aplicare va permite să 
dublăm suprafețele fertilizate și deci 
să sporim producția globală de grîu.

Doza cea mai indicată pen
tru grîu pe aceste soluri este 
de 10—15 t gunoi de grajd la 
ha, aplicată la arătura de vară sau 
de însămînțare. Pe solurile podzolice 
și pe cele erodate, gunoiul se apli
că în doză de 20—30 tone la hectar, 
doza minimă folosindu-se în cazul 
aplicării combinate a îngrășăminte
lor organice și minerale. în condiții 
de umiditate se va folosi și gunoiul 
proaspăt, care aduce același spor de 
producție ca și gunoiul fermentat. 
Aplicîndu-se gunoi proaspăt, se poa
te fertiliza o suprafață mai mare, 
deoarece prin fermentare cantitatea 
de gunoi scade aproape la jumătate.

Lucrările de pregătire a solului
Executarea în mod corespunzător 

a lucrărilor solului determină crea
rea unui bun pat germinativ și fa
vorizează eficiența celorlalte măsuri 
agrotehnice. în special a îngrășămin
telor.

Una din regulile de bază ale lu
crării solului pentru cultura griului 
este asigurarea unui interval de timp 
cît mai lung de la executarea ară
turii și pînă la executarea semăna
tului. în acest fel se favorizează pro
cesele de descompunere a materiei 
organice și de nitrlficare, asigurîn- 
du-se plantelor o rezervă mai mare 
de hrană. Pe baza practicii unități
lor agricole fruntașe și a rezultate
lor obținute în stațiunile situate pe 
diferite tipuri dé sol se fac urmă
toarele recomandări cu privire la 
pregătirea terenului pentru însă- 
mînțarea griului :

Cînd grîul urmează după plante 
care părăsesc terenul devreme, se 
■execută imediat arături adînci de 
vară cu plugul în agregat cu grapa 
stelată. în funcție de modul cum a 
fost lucrat pămîntul în anii ante
riori și de starea de aprovizionare a 
solului cu apă, adîncimea arăturii 
variază, urmărindu-se în același timp 
să nu iasă bulgări mari și să se în
groape cît mai uniform resturile ve
getale și îngrășămintele aplicate. In 
zonele unde solul are mai puțină 
apă, pentru a nu se scoate bulgări 
este indicat să se execute o discuire

sau o arătură la adîncime mai mică, 
urmînd ca într-un timp cît mai apro
piat să se facă arătura de vară. In 
felul acesta se evită lucrările supli
mentare de mărunțire a bulgărilor. 
Arăturile de vară se întrețin curate 
de buruieni și afinate la suprafață 
prin 
discuri 
sau cu

Cînd
și alte;_.........     r
sesc terenul mai tîrziu, se recomandă 
grăbirea recoltării acestora pentru 
ca terenul să poată fi pregătit cît 
mai devreme. Astfel se asigură un 
interval de timp suficient în care 
solul arat se așează. Arătura se exe
cută în agregat cu grapa stelată ime
diat după eliberarea terenului și ad
ministrarea îngrășămintelor. Cînd 
suprafața de grîu care urmează după 
aceste plante este mare și există pe
ricolul uscării solului sau terenul 
este îmburuienat, se recomandă exe
cutarea prealabilă a unei lucrări " cu 
grapa cu discuri. Se realizează ast
fel mărunțitea resturilor vegetale și 
se împiedică evaporarea apei. După 
această lucrare vor continua arătu
rile cu plugul în agregat cu grapa 
stelată. Cînd arătura nu este sufi
cient de așezată, se recomandă tă- 
vălugitul, folosindu-se tăvălugii 
inelari sau netezi în agregat cu gra
pa cu colți reglabili.

lucrări repetate cu grapa cu 
în agregat cu grapa stelată 
grapa cu colți reglabili, 
grîul urmează după porumb 
plante prășitoare care pără-

rii, unde grîul se poate semăna și în rospelka și Harrach — se recoman- 
decada a treia a lunii septembrie., dă norma de sămînță la hectar co- 
Aceste date calendaristice trebuie răspunzătoare’, densității de 450—550 
interpretate în strînsă legătură cil boabe germinabile..pe m.p. La soiu- 
specificul climei din acest an și rile cu. înfrățire puternică — Nr. 
sub raportul temperaturii aerului 301, Ponca, Triumph, Cenad 117 și 
și umidității solului, 
le perioadei 
nat, specialiștii care lucrează în hectar trebuie să asigure densitatea 
producție și cunosc condițiile con
crete ale unității respective vor sta
bili momentul începerii semănatu
lui griului ținînd seama de umidita
tea din sol șj de mersul timpului, 
de baza tehnică de care dispune u- 
nitatea, de plantele premergătoare și 
de soiurile care se cultivă.

Dacă umiditatea solului nu asigu- ..... ........... ......... ...
ră un răsărit uniform, este mai bine nat arată că asigurarea răsăririi și 

densității optime de plante pe m p se 
realizează cînd grîul se seamănă la 
adîncimea de 5—8 cm, în funcție de 
natura solului și gradul de umidita
te din perioada semănatului. Adîn
cimea minimă este indicată pe solu
rile grele.

Pentru realizarea unei distribuiri 
uniforme a semințelor și îngroparea 
lor la adîncimea optimă, se va lucra 
cu viteza a doua a tractorului, luîn- 
du-se măsuri c„ ----------1. __ 2‘
bine pregătite. Pentru a scurta pe
rioada de însămînțare și a folosi din 
plin forța de tracțiune a tractoare
lor, se recomandă formarea de cu
pluri de două mașini de semănat 
SU-29, după schema indicată de Sec
ția de mecanizare a Consiliului Su
perior al Agriculturii:

Sămînță și epoca de semănat
producții spo- 
folosita la se

Folosirea rațională a îngrășămintelor
Obținerea unor recolte bogate de 

grîu depinde în foarte mare măsură 
de executarea tuturor lucrărilor a- 
grotehnice în mod diferențiat, la 
timp și de bună calitate. Soiurile 
intensive de grîu își pun în evi
dență marea lor capacitate de pro
ducție numai în condițiile unei agro
tehnici superioare, care să satisfacă 
pe deplin cerințele biologice ale a- 
cestor soiuri. Se recomandă ca fie
care unitate agricolă socialistă să 
amplaseze soiurile intensive Bezos
taia. Scorospelka. Triumph și altele 
pe terenurile cele mai fertile, bine 
aprovizionate cu apă. după plante 
premergătoare care părăsesc terenul 
mai devreme, pe terenuri îngrășate 
în mod corespunzător.

Cercetările efectuate timp înde
lungat de diferite stațiuni experi
mentale din țară, rezultatele obținu
te în producție de gospodăriile a- 
gricole de stat și colective demon
strează că fertilizarea terenurilor 
cu îngrășăminte organice și minerale 
în mod corespunzător, alături de ce
lelalte măsuri agrofitotehnice, con
stituie unul din mijloacele cele mai 
eficace pentru sporirea producției 
de grîu. Pentru a se obține sporuri 
economice de producție, la aplica
rea îngrășămintelor chimice se va 
ține seama de următoarele

Pe toate tipurile de sol, 
moderate de îngrășăminte 
asigură cele mai economice 
de producție.

Aplicarea îngrășămintelor 
face cu precădere pe t_

reguli : 
dozele 

chimice 
sporuri

• se va 
terenurile

unde urmează a se cultiva soiurile 
intensive.

Grîul dă sporuri mari de produc
ție cînd se aplică îngrășăminte cu 
azot. Sporurile de producție sînt 
mai mici cînd se folosesc numai în
grășăminte cu fosfor, cu excepția 
cernoziomurilor din Cîmpia Tran
silvaniei, unde grîul reacționează 
foarte puternic și la fosfor. Cele 
mai mari recolte se obțin atunci 
cînd azotul și fosforul se aplică îm
preună.

Pe solurile podzolice, aplicarea a- 
mendamentelor îmbunătățește însu
șirile fizico-chimice ale solului, iar 
plantele valorifică mai bine îngrășă
mintele.

Pe baza celor arătate și finind sea
ma de cantitățile sporite de îngrășă
minte chimice de care vom dispune 
în anul agricol 1964—1965, se fac ur
mătoarele recomandări :

Pe toate tipurile de sol, după cul
turile care părăsesc terenul devre
me, se vor aplica îngrășăminte cu 
fosfor o dată cu arătura de vară 
sau la executarea lucrărilor de pre
gătire a patului germinativ în ve
derea însămînțărilor. După plantele 
care părăsesc terenul mai tîrziu 
(floarea-soarelui, porumb pentru si
loz și boabe, sfeclă de zahăr, car
tofi), superfosfatul se aplică la ară
tura de însămînțare. în funcție de 
cantitățile disponibile și de rezerve
le de fosfor ale solului, se vor apli
ca doze ce variază între 150—400 kg 
superfosfat la hectar.

Pentru a se obține 
rite de grîu, sămînța 
mănat trebuie să fie din soiurile re
comandate pentru fiecare zonă și 
unitate în parte, să provină din cul
turi recunoscute și să aibă valoare 
biologică ridicată. în scopul cunoaș
terii din timp a valorii culturale a 
semințelor, se recomandă să se tri
mită probe la laboratoarele de con
trol al semințelor.

Recolta de grîu depinde în mare 
măsură de epoca de semănat, de 
cantitatea de sămînță dată la hectar

a semințelor. în ultimii ani, ca ur
mare a dotării agriculturii cu ma
șini perfecționate, însămînțarea în 
cadrul epocii optime într-un timp 
scurt a devenit pe deplin posibilă.

Cercetările științifice din ultimii 
șapte ani au demonstrat că perioada 
optimă în care se pot semăna noile 
soiuri de grîu este mai scurtă decît 
aceea în care se însămînțau vechile 
soiuri cultivate în țara noastră. In 
majoritatea zonelor pedoclimatice, 
epoca optimă este cuprinsă între 1— 
20 octombrie, cu excepția zonelor

La centrul de stat pentru încercarea soiurilor Tîncâbești, regiunea Bucu
rești se fac numeroase analize pentru a se constata comportarea diferi
telor soiuri de plante agricole înainte de a fi râspîndite în producție. în 
fotografie : se stabilesc greutatea hectolitricâ și puritatea unui nou soi 

de grîu

Pentru mălura pitică,—.răspîndită 
în regiunile Oltenia, Argeș (partea 
de sud), în regiunea București (par
tea de vest și de mijloc) și în re
giunea Iași, ca măsură de prevenire 
se recomandă folosirea semințelor 
provenite din loturile neinfectate și 
evitarea la semănat a terenurilor pe 
care a fost semnalată boala.

Pe terenurile din zonele de stepă 
și silvostepă, unde grîul se cultivă 
în primul sau al doilea an după pă- 
ioase, se vor lua măsuri de preve
nire a atacului gîndacului ghebos, a- 
plicîndu-se tratamente preventive la 
sol sau la sămînță și. tratamente cu- 
fative’-cînd atacul apare în cultură. 
Preventiv, tratarea se face eu Al
drin 20 la sută pulbere, în cantitate 
de 500 g la 100 kg sămînță, o dată 
cu aplicarea tratamentului antimă- 
luric. Tratamentul preventiv al so
lului se va aplica în cazul unei in
festări puternice a solului și cînd a- 
cesta este umed pe adîncimea de 
20—30 cm. în această situație, trata
mentele se aplică îndată ce se con
stată atacul de Zabrus, folosindu-se 
25—30 kg Heclotox 3 la sută 

ia a ■.lavwiuiu., hectar, sau Duplitox 3 + 5, care
ca terenurile să fie pulverizează la suprafața solului.

în vara anului 1964 a apărut 
grîu, pentru prima dată în țară, 
tacul ploșniței cerealelor (Eurigaster 
sp.), pricinuind pagube culturilor de 
grîu în unele regiuni. In funcție de 
situația concretă și de posibilitățile 
unităților agricole respective, se 
pot' folosi ' următoarele metode de 
combatere: distrugerea ploșnițelor 
la locul de iernare, care în cele mai 
dese cazuri sînt lizierele pădurilor, 
adunarea lor din culturi, manual sau 
cu ajutorul unor dispozitive speciale, 
folosirea ascurizișurilor-capcană, tra
tarea chimică a culturilor folosin
du-se produse pe bază de DDT, în 
cantitate de 30 kg la ha.

; ★
Pentru producția de grîu din anul 

1964—1965 există premize mai bune 
_______  _. "decît în anul tfëdütpdacà Sé iau din 
de recoltare, se ArOf lua ..măsuri; ca timp măsurile organizatorice și teh

nice corespunzătoare. Sînt asigurate 
cantitățile necesare de semințe re
cunoscute din soiuri raionate, pen
tru însămînțarea integrală a supra
fețelor planificate. Agricultura dis
pune de mai multe tractoare, dis- 
cuitoare, mașini de semănat, selec
toare, trioare ș'a. Industria chimică 
va livra cantități sporite de îngră-1 
șămi'hte. Folosirea cît mai deplină a 
acestor condiții- constituie principala 
sarcină a consiliilor agricole și a 
conducerilor de unități. .

Consiliile agricole regionale și ra
ionale, cu ajutorul celor mai buni 
specialiști, trebuie să controleze cum 
au fost amplasate soiurile pe teri
toriul gospodăriilor, cum se fac fer
tilizarea terenurilor și pregătirea so
lului, sprijinind efectiv cadrele de 
conducere din unități pentru aplica
rea diferențiată a măsurilor agroteh
nice recomandate.

Atenție deosebită trebuie acordată 
acțiunii de asigurare a unităților .cu 
semințe recunoscute, făcîndu-se miș
cările și schimbul de semințe în așa 
fel încît pînă la 10 septembrie toate 
gospodăriile să aibă asigurată să
mînța necesară. Consiliile agricole 
trebuie să organizeze temeinic ac
țiunea de condiționare a semințelor, 
folosind zi și noapte selectoarele și 
trioarele pe baza unui grafic de 
lucru. Aceeași grijă trebuie acordată 
și stabilirii valorii culturale a se
mințelor. ■ interzicîndu-se folosirea la 
semănat a celor necondiționate și 
netratate corespunzător.

Trebuie revizuite și reparate din 
vreme toate mașinile și. agregatele . 
care vor lucra în campania de toam
nă, executîndu-se reparații de bună 
calitate și asigurîndu-se semănăto- 
rile cu marcatoare, tuburi de re
zervă și grape lanțate.

Inginerii și tehnicienii agronomi 
din unitățile agricole socialiste și 
din cadrul consiliilor agricole sînt 
chemați să adapteze aceste reco
mandări specificului local și să lupte 
pentru aplicarea întregului complex 
de măsuri agr.ofîtotehnice în vederea . 
obținerii unei recolte bogate de grîu 
în anul 1965.

în limite- liniile ...ICA 457, ICA 495, Cluj 
optime de sema-"11/54" — cantitatea .de sămînță la

să se amîne cu cîteva zile începerea 
semănatului, fără a se depăși limita 
epocii optime.

Se recomandă ca în primele zile 
ale perioadei optime să se însămîn- 
țeze grîul pe solele care au fost cul
tivate cu leguminoase, borceaguri, 
grîu, porumb-siloz și masă verde, iar 
apoi să se continue semănatul pe so
lele unde grîul urmează după po
rumb și alte plante care se recol
tează în toamnă.

Norma de sămînță la hectar tre
buie stabilită în mod diferențiat, ți
nînd seama de capacitatea de înfră
țire a soiului cultivat, de epoca de 
semănat, modul de pregătire și de 
fertilizare a terenului, planta pre
mergătoare și valoarea culturală a 
semințelor. La soiurile intensive cü 
înfrățire mijlocie — Bezostaia. Sco» 

îngrijirea culturilor
După semănat, îndeosebi în regiu

nile secetoase și pe terenurile unde 
grîul se seamănă după porumb și 
alte prășitoare, în arături proaspete 
.și afinate,, este necesară aplicarea tă- 
’vălugului neted urmat de o grapă 
ușoară. în primăvară, dacă grîul iese 
slăbit din iarnă și „descălțat“', -’-■■ se 
va folosi tăvălugul neted. Pentru 
preîntîmpinarea formării scoarței pe 
terenurile grele și pentru spargerea 
scoarței formate pe terenurile mai 
ușoare, se recomandă grăpatul cul
turilor folosindu-se sapa rotativă sau 
grapa stelată. Executarea acestei lu
crări trebuie făcută cu cea mai mare 
atenție, în special în zona de stepă. 
Lucrarea începe încă înainte de a se 
forma scoarța sau cînd aceasta este 
subțire și se distruge ușor, pentru ca 
uscăciunea să nu pătrundă la nodul 
de înfrățire.

Pentru combaterea buruienilor se 
vor folosi ierbicidele, iar acolo unde 
ele lipsesc se va face plivitul, ca lu
crare obligatorie. Pe loturile semin
cere, pe lîngă aceste lucrări, trebuie

de 400—450 boabe germinabile pa 
m p. Stabilirea cantității de sămînță 
necesară la hectar pentru asigurarea 
densității optime de boabe la metrul 
pătrat se va face numai pe baza da
telor din buletinele de analiză și a 
valorii culturale a semințelor.

Rezultatele experimentale cu pri
vire la adîncimea optimă de semă-

să se adauge purificarea de alte so
iuri sau specii de cereale.

Recoltarea griului trebuie să se 
efectueze la timp șj fără pierderi. 
Este néçes.ar. ca fiecare unitate agri
colă să-și facă un plan operativ de 
lucru7, ținîhâ séanSa dé forțe.le exi- 

' stente, soiurile" èùïtivàfe. ;și; relieful 
terenului.' Pentru â s'clitta perioada 
dr - ---ț"-? bhr ,
toate mijloacele mecanice să fie fo
losite la întreaga lor capacitate de 
lucru. Culturile care nu pot fi re
coltate în timp util cu combinele din 
cauza îmburuienării și cele situate 
pe terenuri nemecanizabile vor fi re
coltate cu secerători, coase și seceri 
în faza de coacere în pîrgă și în timp 
cît mai .scurt.

Se va acorda o atenție deosebită, 
eliberărfr terenului -de paie în lanu
rile recoltate cu combina și trans
portului snopilor la arie de pe tere
nurile unde recoltatul s-a făcut cu 
celelalte mijloace, în așa fel ca ară
turile 
în cel

de vară să se poată executa 
mai scurt timp.

Agrotehnica în condiții de irigare
Soiurile indicate pentru cultura 

irigată sînt Bezostaia și Scorospelka. 
Ele sînt rezistente la cădere și au 
capacitate ridicată să valorifice în
grășămintele aplicate. La culturile 
irigate, fertilizarea solului se face cu 
cantități mai mari de îngrășăminte, 
cu un raport mai echilibrat între a- 
zot și fosfor. Se recomandă 200—300 
kg azotat de amoniu și 300—400 kg 
superfosfat la hectar.

Arăturile se execută la 20 cm a- 
dîncime. Semănatul griului pe tere
nurile irigate se va face spre sfîrși- 
tul perioadei optime, asigurînd 
300—400 boabe germinabile la me
trul pătrat.

Pentru a se asigura o cît mai bună 
pregătire a terenului, se recomandă 
o irigare tîrzie a plantelor premer
gătoare (porumbul pentru boabe și 
pentru siloz, floarea-soarelui, sfecla 
de zahăr), astfel ca solul să fie bine 
aprovizionat cu apă cînd se execută

arătura pentru 
după semănatul 
mularea răsăritului uniform, se 
comandă o udare de aprovizionare 
cu o normă de 600—900 m c apă la 
hectar, aplicată în 2—3 reprize, pen
tru a evita băltirea. în timpul ve
getației, în perioada de la împăiere 
și pînă la înspicat, se recomandă ca 
în caz de secetă să se mai 
una sau două udări cu norme 
400—500 m c apă la hectar.

După recoltarea griului irigat se 
vor lua măsuri ca pe terenul elibe
rat să se cultive plante de nutreț, 
în acest scop se recomandă execu
tarea unei arături de însămînțare de 
15—18 cm, grăparea ei concomitentă 
și însămînțarea porumbului pentru 
siloz. în aceste condiții, pe lîngă 
producția de 5 000—6 000 kg grîu la 
hectar, se realizează 40 000—50 000 
kg porumb siloz la hectar.

la 
se

la 
a-

grîu. înainte 
griului, pentru

sau 
sti- 
re-

aplice
de

Combaterea bolilor și dăunătorilor
în vederea prevenirii pagubelor 

produse de bolile criptogamice, să
mînța se va trata obligatoriu cu pro
duse antimălurice, folosindu-se doza 
de 100 g Granodin (Micodin) la 100

kg sămînță. Eficacitatea tratamentu
lui depinde de modul corespunză
tor de tratare. Se recomandă tra
tarea seminței cu antimălurice nu
mai cu mașinile de tratat semințele 
(M.T.S.) și cu porzolatoarele.
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Vizitele delegației de partid și de stat
a R. P.

Continuîndu-și călătoria prin țară, 
delegația de partid și de stat a R. P. 
Chineze, condusă de' tovarășul Li 
Sien-nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat, a so
sit miercuri dimineața la Brașov.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-, 
niștri, precum și de Cornel Onescu. 
membru al C.C. al P.M.R.

în cursul dimineții, membrii de
legației ' au vizitat uzinele de auto
camioane „Steagul Roșu“ din Bra
șov. Aci, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de tov. Aldea Militaru, prim-se- 

Vizitele delegației de 
a R. S. F.

Delegația de partid și de stat a 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de tova
rășul Lazar Kolisevski, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele Comitetului Federativ 
al Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia, a făcut în 
cursul dimineții de miercuri o vizi
tă în Delta Dunării și în orașul Tul- 
cea.

Membrii delegației au fost însoțiți 
de tovarășii Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R., și Virgil Trofin, membru 
al C.C. al P.M.R.

în continuare, oaspeții au sosit în

Vizitele delegației de 
a R. P.

Miercuri, membrii delegației de 
partid și de stat a R. P. Albania, 
condusă de tovarășul Manush Myf- 
tiu, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Alba
nia, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a făcut o vizită în 
regiunea Brașov.

Membrii delegației au fost însoțiți 
de tovarășii Constantin Tuzu, vice- 
preșddinte al Consiliului de Miniștri, 
și Constantin Drăgan, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., vicepreșe-

Cea de-a îll-a Conferință internațională 
asupra utilizării energiei nudeare în scopuri pașnice

între 31 august și 9 septembrie 
își va desfășura lucrările în Sala 
Palatului Națiunilor dip., Geneva cea 
de-a IlI-a Conferință internațională 
asupra utilizării energiei nucleare în 
scopuri pașnice. ,

Conferința a fost convocată de 
către Organizația Națiunilor Unite, 
iar cu organizarea ei a fost însărci
nată Agenția Internațională pentru 
Energia Atomică.

Problemele principale care fac 
obiectul conferinței sînt energetica 
nucleară și cercetarea în domeniul 
fizici, și tehnologiei reactörilor nu
cleari.

Conferința va dezbate problemele 
necesităților energetice viitoare, a 
rolului energiei nucleare și a coope

0 bază trainică 
pentru noi 
realizări
(Urmare din pag. I-a)

continuu productivitatea muncii, de 
a îmbunătăți calitatea produselor, a 
reduce prețul de cost și a realiza e- 
conoinii și beneficii suplimentare cît 
mai însemnate. Pe asemenea obiec
tive fundamentale ale planului de 
stat se sprijină, în esență, dezvol
tarea întregii economii, măsurile pe 
care partidul și statul le iau siste
matic pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului. în aceste direcții 
se cer concentrate, cu deosebire, e- 
forturile și în viitor — realizarea 
lor practică constituind terenul des
fășurării largi a inițiativei și spiri
tului gospodăresc al fiecărui mun
citor, tehnician, inginer, al fiecărui 
conducător de întreprindere.

Preocuparea de zi cU zi pentru a- 
plicarea planurilor de măsuri stabi
lite după apariția Hotărârii partidu
lui și guvernului, din iunie a. c„ cu 
privire la majorarea salariilor tre
buie să caracterizeze în continuare 
activitatea conducerilor de întreprin
deri, a ministerelor și direcțiilor ge
nerale tutelare — aceasta fiind 
o condiție de primă importanță 
pentru obținerea de noi succese în 
depășirea planului, în primul rînd la 
produsele și sortimentele cerute pe 
piața internă și la export, în valo
rificarea la un grad și mai înalt a 
rezervelor interne.

în cadrul întrecerii socialiste co
mitetele regionale, raionale și oră
șenești de partid, organizațiile sindi
cale și de U.T.M. au desfășurat o 
activitate pozitivă pe linia generali
zării susținute a metodelor și expe
rienței înaintate în folosirea tehnicii, 
în organizarea mai bună a muncii, în 
utilizarea eficientă în producție a 
fondurilor materiale și bănești. A- 
ceasta trebuie să constituie un în
demn de a acționa și mai hotărît 
în continuare îneît experiența a- 
telierelor, secțiilor și întreprinderi
lor, fruntașe, precum și metodele 
miilor de fruntași și evidențiați în 
întrecere, care s-au afifmat cu acest 
prilej, să devină un capital prețios 
al întregii noastre economii.

Continuînd cu avînt întrecerea, 
asigurînd îndeplinirea exemplară a 
fiecărui indicator de plan și a tuturor 
angajamentelor luate vom crea noi 
posibilități și premize pentru înde
plinirea cu succes a întregului șese- 
nal, a însuflețitoarelor obiective sta
bilite de cel de-al III-lea Congres 
al partidului pe drumul desăvîrși- 
rii construcției socialiste în patria 
noastră. 

cretar al Comitetului regional Brașov 
al P.M.R,, Mihai Marinescu, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini, și Ion Mărcuș, pre
ședintele sfatului popular regional. 
In continuare, s-a vizitat cartierul 
de locuințe „Steagul Roșu“ din Bra
șov.

După-amiază, o parte din delega
ție a vizitat combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochimice din 
Onești și Combinatul chimic Bor- 
zești, unde au fost întîmpinați de 
tovarășii Gh. Roșu, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional Bacău al P.M.R., Du
mitru Cănilă, adjunct al ministru
lui industriei petrolului și chimiei.

partid și de stat 
Iugoslavia

regiunea Galați, unde au vizitat 
șantierul combinatului siderurgic de 
la Galați, noile cartiere de locuințe 
ale orașului și combinatul chimic 
industrial Brăila. în vizitele din re
giune, ei au fost însoțiți de tovară
șii Constantin Scarlat, membru al : 
CiC. ăl P.M.R., prim-secretar ăl Co
mitetului regional Galați al P.M.R., 
și Constantin Dumitrache, președin
tele sfatului popular regional, iar 
la combinatul siderurgic au fost în
tîmpinați de Ion Cheșa, secretar ge
neral al Ministerului Industriei Me
talurgice.

în cursul serii, oaspeții s-au îna
poiat în Capitală.

partid și de stat 
Albania

dinte al Consiliului Central al Sindi
catelor.

Oaspeții au vizitat uzina de trac
toare din Brașov, noile cartiere de 
locuințe și centrul turistic Poiana 
Brașov.

în timpul vizitei membrii delega
ției au fost însoțiți de Ion Bordaș, 
secretar al Comitetului regional 
Brașov al P.M.R.

Seara, delegația s-a reîntors în 
Capitală.

rării internaționale în acest dome
niu. în cadrul plenarei și în ședin
țele tehnice paralele vor fi discutate, 
de asemenea, realizările obținute în 
aplicațiile izotopilor în diferite do
menii, cercetările în problema fuzi
unii nucleare controlate etc.

Republica Populară Romînă va fi 
reprezentată la această conferință 
de o delegație condusă de acad 
Horia Hulubei.

Forurile de specialitate din țara 
noastră au transmis secretariatului 
conferinței 8 lucrări, dintre care 2 
vor fi prezentate oral la conferință.

Acad. Horia Hulubei, șeful delé- 
gației R.P.R., va conduce, în calitate 
de președinte, lucrările unei ședințe 
tehnice paralele. (Agerpres).

• a» JlliOW :W.W.W.W.Wi
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A început un m sezon rugbistic
Ieri în Capitală au avut loc 

primele meciuri de rugbi din ca
drul campionatului republican. 
In legătură cu noul sezon rugbis
tic, un redactor al,ziarului nostru 
a solicitat părerea antrenorului 
emerit prof. Nicolae Pădureanu.

Paralel cu febra pregătirilor olimpice 
și a întrecerilor recente din cadrul Spar- 
tachiadei republicane, care au angrenat 
un număr impresionant de concurenți 
și tehnicieni, rugbiul — deși în afara 
întrecerilor sus-menționate — nu și-a 
încetat deloc activitatea în perioada 
de vară.

Returul campionatului găsește în 
lupta pentru titlu trei echipe: Steaua, 
Dinamo și Grivița Roșie, ale căror șan
se 1st cucerirea campionatului sînt a- 
proximativ egale. Pe plan internațional, 
toamna rugbistă va fi deosebit de a- 
tractivă. Echipa reprezentativă va sus
ține la București două jocuri inter- 
țări : la 15 noiembrie cu R. F. Germa
nă, iar la 29 noiembrie cu Franța. în 
octombrie, tot la București, vom fi vi
zitați sau de echipa selecționată a Insu
lelor Fidgi, care la acea dată se află 
în turneu prin Europa, sau de una din 
fruntașele campionatului italian. în a- 
ceastă toamnă, pe lingă un șir de jocuri 
importante pentru campionat, rugbiul 
ne va oferi și partide deosebit de in
teresante, cu echipe de peste hotare.

în funcție de acest program, pregă
tirile echipelor de club au început din 
vreme și se desfășoară cu asiduitate. 
Dinamo, antrenată de maestrul emerit 
D. Ionescu, prezintă o formație puter
nică, valoroasă, capabilă să ofere 
jocuri atractive, în special dato
rită liniei de trei-sferturi. Se pare 
însă că undeva în jocul echipei 
Dinamo se comit unele greșeli 
de mobilizare sau de orientare tactică, 
din care cauză rezultatele nu sînt în
totdeauna pe măsura posibilităților a- 
cestei echipe. Legătura dintre compar
timente, disciplina și subordonarea tac
tică a jucătorilor preocupă mult pe an
trenorul lor, iar serioasa pregătire pen
tru retur a tuturor componenților e- 
chipei va fi apreciată prin prizma efi
cacității în jocurile ce vor urma.

La echipa Steaua se remarcă jocul 
suplu și echilibrat al compartimentelor. 
Cu toate acestea Steaua manifestă une
le dificultăți în alcătuirea formației : ju
cătorii nou promovați, buni ca valoare 
tehnică, nu au încă experiența de con
curs a celor mai vîrstnici care, spre sti
ma lor, încă mai duc greul jocurilor 
(Blăgescu, Danciu, Chiriac, Căpușan).

Vizitele delegației de partid și de stat 
a Republicii Cuba

în cursul zilei de miercuri, dele
gația de partid și de stat a Repu
blicii Cuba, condusă de tovarășul 
Secundino Guerra, membru al Se
cretariatului organizatoric al Parti
dului Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba, și-a continuat vizita în 
regiunea Dobrogea.

Delegația, însoțită de prof. univ. 
Valeriu Novacu, membru al C.C. al

Vizitele delegației de partid și de stat
a R. D. Vietnam

Delegația de partid și de stat a 
R. D. Vietnam, condusă de tovară
șul Hoang Van Hoan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din yietnam, vice
președinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale, a conti
nuat miercuri vizita sa în regiunea 
Dobrogea.

Oaspeții au fost însoțiți de tovară
șii general de armată Leontin Să- 
lăjan, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., ministrul 
forțelor armate ale R. P. Romîne,

Construcții noi în cartierul Ceair din Pitești
Foto : M. Andreescu

La Expoziția realizărilor 
economiei naționale

Pe estrada în aer liber din veci
nătatea pavilionului central al Ex
poziției realizărilor economiei na
ționale se va desfășura joi, 27 au
gust, la ora 18,00, o paradă a modei. 
Fabricile „Tînăra gardă“ București, 
„Drapelul Roșu“ Sibiu, Fabrica de

Grivița Roșie, proaspăta cîștigătoare 
a „Cupei campionilor europeni“, for
mația care în ultimii 7 ani a cucerit de 
5 ori titlul de campioană, s-a preocupat 
cu aceeași cunoscută seriozitate pentru 
returul campionatului. Deosebit de o- 
mogeni și constanți, avînd un joc de 
echipă bine conturat, dar oarecum prea 
simplu în raport cu valoarea individua
lităților din echipă (6 maeștri emeriți și 
7 maeștri ai sportului), grivițenii vor 
trebui să lucreze mai mult pentru prac
ticarea unui joç combativ mai variat și 
eficace.

Pentru meciurile internaționale ale 
reprezentativei noastre din toamnă pri
ma selecție a jucătorilor o va face însuși 
campionatul, iar apoi partidele speciale 
de trial.

Cîteva cuvinte și despre viitorul rug- 
biului. Părerea mea este că deși a ob
ținut pînă acum rezultate de valoare, 
rugbiul trebuie să-și asigure o bază 
mai puternică pentru a se dezvolta 
continuu. Consider utile următoarele 
măsuri : creșterea numărului de echipe 
de valoare medie, practicarea sistemati

Fazâ din meciul Grivița Roșie—Gloria

P.M.R., membru corespondent al 
Academiei R.P.R., Vasile Vîlcu, 
membru al Consiliului de Stat, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Dobrogea al P.M.R., a vizitat 
G.A.C. Cumpăna, raionul Negru 
Vodă, întreprinderea de morărit și 
panificație „Dobrogea“ și G. A. S. 
Murfatlar. . .

Vasile Vîlcu, membru al Consiliului 
de Stat, prim-secretar al Comitetu
lui regional Dobrogea al P.M.R., Gh. 
Cioară, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., și N. Soare, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Constanța al 
P.M.R.

Membrii delegației au vizitat Fa
brica de celuloză și hîrtie Constanța, 
moderna întreprindere de morărit 
și panificație „Dobrogea“ și G.A.S. 
Murfatlar.

(Agerpres)

tricotaje Brașov vor prezenta trico
taje pețitru femei, bărbați și copii, 

în continuare vor rula filme do
cumentare romînești printre care 
„Moda 1964“ și „Vacanță la Ma
maia“.

că a rugbiului în VIII jucători în școli, 
și deci introducerea în programa de e- 
ducație fizică a elementelor .de rugbi 
neapărat necesare; predarea .rugbiului 
în institutele, de cultură fizică pe o sca
ră mai largă, mai multe întâlniri inter
naționale și turnee la nivel de club, o 
repartizare precisă a terenurilor cu iar
bă din țară, pe care la ora actuală se 
întrec — nu în mod egal — fotbalul, 
atletismul și rugbiul, atenția acordată a- 
cestuia din urmă fiind încă insuficien
tă. Perspectivele rugbiului se cer â fi 
bine cîntărite, federația de specialita
te, cluburile preocupîndu-se de viitorul 
acestui sport cu un mai real simț al 
prevederii.

★
în Capitală și provincie s-au disputat 

ieri patru meciuri contând pentru pri
ma etapă a returului campionatului re
publican de rugbi. Iată rezultatele înre
gistrate : Grivița Roșie—Gloria 9—6 ; 
Dinamo — Constructorul 16—3 ; Știința 
Timișoara—Steaua 6—6 ; Știința Petro- 
șeni—Progresul București 3—3.

(Agerpres)

Primirea de către tovarășul 
Gogu Rădulescu a ministrului 
minelor, industriei și muncii 
din Uniunea Birmană, Than Sein

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri Gogu Rădulescu a primit 
miercuri după-amiază pe lt. col. 
Than Sein, ministrul minelor, in
dustriei și muncii din Uniunea Bir
mană, care face o vizită în țara 
noastră.

In cursul discuțiilor purtate, la 
care au participat Victor Ionescu, 
ministrul comerțului exterior, și 
Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, s-au 
examinat posibilitățile dezvoltării 
în continuare a relațiilor comercia
le și a extinderii cooperării econo
mice între cele două țări. A fost de 
față U Ba Saw, ambasadorul Uniu
nii Birmane în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Informații
în cadrul planului de schimburi 

culturale pe anul 1964 dintre R. P. 
Romînă și R.P.D, Coreeană, Han 
Rion Iăn, director general adjunct 
al Agenției centrale telegrafice co
reene, a făcut timp de trei săptă- 
mîni o vizită în țara noastră.

Oaspetele a vizitat unități Indus
triale, agricole și instituții de cultură 
din București și provincie, a avut 
întrevederi cu conducători ai Insti
tutului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Agenției romîne 
de presă„Agerpres" și ai Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Romînă și1 a a- 
sistat 'la manifestările care au avut 
loc cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei.

Miercuri, la amiază, oaspetele co
reean a părăsit Capitala înapoin- 
du-se în patrie. La plecare, pe aero
port, el a fost condus de Andrei 
Vela, directorul general al Agenției 
„Agerpres“, precum și de Giăn Du 
I-Ioan, ambasadorul R. P. D. Coreene 
în R. P. Romînă.

(Agerpres)
★

In sala de lectură a Bibliotecii 
Centrale de Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare din București, bu
levardul Anul 1848 nr. 10, s-a des
chis o expoziție în cadrul căreia 
sînt prezentate diferite cărți din do
meniul construcțiilor, arhitecturii, 
sistematizării, materialelor de con
strucții și instalațiilor, publicate în 
ultimele două decenii de Editura 
Academiei R. P. Romîne, Editura 
Tehnică, Editura Didactică și Pe
dagogică, Editura Științifică, Editu
ra Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, Editura Meridiane etc. 
Printre exponate se află albume, 
manuale didactice, broșuri tehnice, 
pliante, cataloage, lucrări cu ca
racter normativ, prospecte și altele. 
Cărțile expuse ilustrează dezvol
tarea literaturii de specialitate și 
lărgirea tematicii ei, corespunzător 
cerințelor tehnice și estetice mo
derne.

Juniorii romini au ciștîgat
Balcaniada de baschet

... ,vAJENA 26 (Agerpres). — Cea de-a 
doua ediție a turneului balcanic de 
baschet pentru echipele de juniori s-a în
cheiat mărfi seara la Atena, cu succesul 
reprezentativei R. P. Romîne, care a ter
minat neînvinsă, competiția. In ultimul 
meci,, tinerii baschetbaliști romîni au în
trecut cu scorul de 57-49 (26-24) selec
ționata R. P. Bulgaria. Din echipa romînă 
s-au remarcat în mod deosebit jucătorii 
Diaconescu, Scorțescu, Novac și Tudoși.

Intîl nirea dintre echipele Greciei și Iu
goslaviei a revenit primei formații cu 
scorul de 79-59 (30-25).

în cîteva rînduri

® Cea de-a 11-a ediție a turului ci
clist al regiunii Brașov s-a încheiat 
miercuri cu victoria alergătorului Ion 
Cosma (lotul R.P.R.). Acesta a fost 
urmat în clasamentul general de Gh. 
Bădără (lotul R.P.R ) la 13", N. Ciu- 
meti (lotul R.P.R.) la 30’’, A. Șelaru, 
(Dinamo) la 45", G. Moiceanu (lotul 
R.P.R.) la 45".

Ultima etapă a cursei, disputată pe 
traseul Sibiu-Brașov, a fost cîștigată 
de tînărul ciclist ploieștean Mircea 
Rîndașu, care a parcurs distanța de 
141 km în 3h 33’ 51". Pe locul doi 
a sosit Walter Ziegler.

O Turneul balcanic de baschet fe
minin a început în capitala R. P. 
Bulgaria. Participă selecționate din 
Grecia, Iugoslavia, R.P. Romînă și R.P. 
Bulgaria (cu două formații). în prima 
zi, selecționata R.P. Bulgaria a învins 
cu 66—57 (după prelungiri) echipa 
R.P. Romîne, iar reprezentativa iu
goslavă a întrecut cu 53—48 selecțio
nata de tineret a Bulgariei.

0 La Magdeburg, în cadrul con
cursurilor de selecție a echipei unite 
a Germaniei au fost stabilite două noi 
recorduri europene la înot. Sportivul 
din R. D. Germană Horst Gregor a 
doborît recordul european la 100 m 
fluture, realizînd timpul de 59"3/10 
Un al doilea record european a sta
bilit înotătorul vest-german Hans 
Joachim Kueppers, cronometrat în 
proba de 200 m spate cu timpul de 
2T2”6/10.

O Cel de-al treilea meci de control 
dintre echipele olimpice de polo pe 
apă ale U.R.S S. și R. P. Ungare s-a 
disputat la Moscova și a fost cîștigat 
de gazde cu 3—1 (2—0, 0—0, 1—0, 0—1).

SĂRBĂTORIREA ZILEI
DE 23 AUGUST IN STRĂINĂTATE
MOSCOVA

La Moscova ooaitinuă să se desfă
șoare Zilele culturii romînești. U- 
niunea Scriitorilor din U.R.S.S. a or
ganizat marți seara la „Casa litera- 
ților“ o seară literară la care au luat 
parte scriitori și poeți sovietici și un 
numeros public. La această mani
festare a participat și delegația scrii
torilor romîni condusă de Aurel Mi- 
hale. Au luat cuvîntul : poetul A- 
leksei Surkov, scriitorii romîni Au
rel Mihale și Eugen Barbu. Poeții 
Dan Deșliu și Tiberiu Utan au reci
tat în limba romînă versuri din ope
ra lor. Scriitorii E. M. Vinokurov, 
V. M. Tușnova, S. V. Șervinski și 
G. M. Revin au recitat în limba rusă 
versuri de poeți romîni. Seara lite
rară s-a încheiat cu un program ar
tistic și filmul rofriînesc „Vacanță la 
mare“.

VARȘOVIA

Cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani 
de la eliberarea Romîniei de sub ju
gul fascist, în sala operei din Poznan 
a avut loc marți o adunare festivă în
chinată marii sărbători a poporului 
romîn. în prezidiu au luat loc Fran
ciszek Szczerbal, președintele Con
siliului Popular al _ voievodatului 
Poznan, membri ai condùcerii voie
vodale de partid, reprezentanți ai or
ganizațiilor politice și organizațiilor 
obștești. Au luat cuvîntul Jerzy Ku- 
siak, președintele Prezidiului Con
siliului Popular al orașului Poznan, 
și Gheorghe Diaconescu, ambasa
dorul R. P. Romîne în R. P. Polonă.

TIRANA

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Romîniei a fost 
inaugurată la Tirana expoziția de 
fotografii „Republica Populară Ro
mînă în plin avînt“. La inaugurare 
au luat parte Xhafer Spahiu, mi
nistrul industriei, Reiz Malile, mi
nistru adjunct al afacerilor externe, 
Misto Treska, președintele Comite
tului albanez pentru relații cultu
rale cu străinătatea, Rifat Dedja, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular din Tirana. Au 
fost de față Gheorghe Velcescu, am
basadorul R. P. Romîne în Albania, 
și alți membri ai ambasadei romîne. 
A luat cuvîntul Kristaq Hobdari, se
cretarul Comitetului albanez pentru 
relații culturale cu străinătatea.

CAIRO

La 24 august ambasadorul R. P. 
Romîne la Cairo, prof. Mircea Ni- 
colaescu, a oferit o recepție cu oca
zia celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist. Au participat Anwar Salamaa, 
ministrul muncii, care a felicitat pe 
ambasador și colectivul ambasadei 
în numele guvernului R.A.U., dr. 
Kekmat Zeid-Abu, ministrul pentru 
probleme sociale, Abou Khadi, vice- 
ministru a.i. al Ministerului Afaceri
lor Externe, dr. Galal Awad, dr. 
Gohar, Abdel Latif Ezzat, subsecre
tari de stat, generali și ofițeri supe
riori ai armatei R.A.U., reprezen
tanți ai Ligii arabe, oameni de artă, 
cultură, ziariști locali și străini. Au 
luat parte șefi și membri ai oficiilor 
diplomatice acreditați la Cairo, pre
cum și reprezentanți ai comitetelor 
de eliberare națională din Africa cu 
sediul la Cairo. în dimineața zilei de 
24 august, președintele Gamal Ab
del Nassei' a transmis prin șambela
nul Ibrahim Rachid felicitări amba
sadorului și colectivului ambasadei.

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale (la Teatrul de vară din parcul 
„Herăstrău") : O femeie cu bani — (ore
le 20). Circul de stat : Sărbătoare la circ
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Pagini de istorie
— Romînia, orizont ’64 : Lumina (10;
12,45; 16; 19). Singurătatea alergătorului 
de cursă, lungă:, patria .(10.;. 12,45; 15,30; 
18,15; 21). Sechestratul din AÎtona : Repu
blica (9; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,30),
Excelsior (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Feroviar 
(8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Me
lodia (9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 19; 21,15), 
Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75
— orele 19,30). Dragoste neîmplinită :
Luceafărul (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30). Ma
dame Sans-Gêne — cinemascop : Stadio
nul „Dinamo" (Șos. Ștefan cel Mare — 
orele 20,15), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21,15 — rulează și la grădină — Pa
sajul „Eforie" — orele 19,30). Rîul negru : 
Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Cei 
șapte magnifici — cinemascop : Tomis 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; la grădină —
orele 20), Miorița (9; 12; 15; 18; 21), Flo- 
reasca (10,30; 15; 18; 21), Modern (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Grădina „Vitan" Ca
lea Dudești — orele 20,45), Arenele Li
bertății (Str. 11 Iunie — orele 20), Grădi
na „Moșilor“ (Calea Moșilor nr; 221 — 
orele 20). Bărbații : Capitol (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15; — la grădină — o- 
rele 20), Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30;
— la grădină — orele 20), Aurora (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30; — la grădină — orele
20,30).  Rebelul magnific : București (0,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Grivița (10; 12; 
14; 16; 18; 20), Flacăra (10,30; 15,15; 17,30; 
19,45), Grădina „floina“ (Str. Doamnei nr. 
9 — orele 21,30), Grădina „Buzești" (Str. 
Buzești nr. 9—11 — orele 20,45). Ah, fete
le ! Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Inspectorul și noaptea : Central (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Buzești (15; 
17; 19). Tudor — cinemascop (ambele se
rii) : Crîngași (16; 19,30). Lumea comică a 
lui Harold Lloyd : Union (16; 18,15; 20,30) 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Comisarul : Doina (11,30; 13,45: 
16; 18,15; 20,30), Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21.15) . Imblînzitorii de biciclete — ci
nemascop : Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.15) . Porto Franco (10—15 în continua
re) ; Temelii de oțel — Romînia pe meri
dianele lumii — Instalații de foraj — To- 
nitza — C-așa-i jocul în Făgăraș — Sîm- 
bra oilor — Marile emoții mici : Tim
puri Noi (17—21 în continuare). Comoara 
din lacul de argint — cinemascop : în
frățirea între popoare (10; 16; 18,15; 20,30), 
Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30), Drumul 
Sării (11; 16; 18,15; 20,30), Grădina „Uni
rea (Bd. 1 Mai nr. 143 — orele 19,30). 
Unde-i generalul ? : Cultural (16; 18,15;

BRUXELLES

Ambasadorul R. P. Romîne în 
Belgia, Ion Oancea, a oferit în sa
loanele ambasadei R. P. R. din 
Bruxelles o recepție cu ocazia celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei. Au participat reprezen
tanți ai curții regale, R. Vaes, di
rectorul general al direcției politice, 
și alți funcționari superiori ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și altor 
ministere, E. Machtens, președintele 
grupului parlamentar belgian, oa
meni de cultură și știință, repre
zentanți ai cercurilor de afaceri, zia
riști. Au participat, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la Bruxelles și alți membri 
ai corpului diplomatic.

STOCKHOLM

Petru Manu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Stockholm, a oferit 
o recepție cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romî
niei. Au participat Leif Beifra
ge, secretar general în Ministerul A- 
facerilor Extèrne al Suediei, depu- 
tați ai Riksdagului suedez, oameni de 
afaceri, știință și cultură, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă, zia
riști etc. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la Stockholm.

BAGDAD

Ambasada R. P. Romîne la Bag
dad a oferit o recepție la care au 
participat Kazem al-Khalef, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
Republicii Irak, funcționari supe
riori din M.A.E. irakian și alte in
stituții centrale, șefi ai misiunilor 
diplomatice, reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, personalități cultu
rale, ziariști.

DAMASC

La recepția oferită de ambasada 
R. P. Romîne de la Damasc au luat 
parte dr. Hassan Murawid, minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Arabe Siriene, dr. Abdel Khaleh 
Nakchabandi, ministru pentru pro
bleme arabe și probleme preziden
țiale ale Republicii, funcționari supe
riori din aparatul de stat sirian, șefi 
ai misiunilor diplomatice, numeroși 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri, ziariști.

TEL AVIV

Legația R. P. Romîne la Tel-Aviv 
a oferit o recepție. Guvernul izra- 
elian a fost reprezentat de Chaim 
yachil, director general al M.A.E. 
Au mai fost de față funcționari su
periori din aparatul de stat al Iz- 
raelului, deputați, șefi ai misiunilor 
diplomatice.

La Casa ziariștilor din Tel-Aviv a 
avut loc sub auspiciile „Comitetu
lui public pentru sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist“ o a- 
dunare festivă închinată acestui e- 
veniment.

BEIRUT

Reprezentanța comercială a R. P. 
Romîne la Beirut a oferit un cocteil 
cu ocazia celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist. Au luat parte numeroși 
deputați, reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri, diplomați, ziariști.

20,30).  M-am îndrăgostit Ia Copenhaga : 
Colentlna (16; 18,15; 20,30 — la grădină 
— orele 19,45), Progresul (15; 17; 19; 21). 
Domnul Topaze — cinemascop : Unirea 
(10,30; 16: 18). Năzdrăvăniile lui Koja : 
Vitan (16; 18; 20). Popasul : Munca (16; 
16,15; 20,30). Căliți în foc — cinemascop : 
Arta (16; 18; 20; — la grădină — orele
20,15).  Limuzina neagră — cinemascop : 
Moșilor (15; 17; 19). Cauze drepte: Cos- 

. inos (15,30; 18; 20,30). La strada : Viitorul 
(16; 18,15; 20,30), Adesgo (14,30; 16,45; 19; 
21). împușcături în ceață : Volga (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Grădina „Progre
sul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 19,45). 
Vara în nordul sălbatic : Rahova (15,30; 
17,30; 19,30; — la grădină — orele 20,15). 
Asasinul din cartea de telefon : Lira (15; 
17; 19; la grădină — orele 20,30). La virsta 
dragostei : Ferentari (16; 18; 20). Dragoste 
lungă de-o seară : Cotroceni (16; 18,15;
20,30).  Ocolul Pămîntului în 80 de zile — 
cinemascop (ambele serii) : ’ Pacea (10; 
16,15; 19,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Aventurile echipaju
lui Val-Vîrtej : „Un prieten neașteptat". 
19,45 — Emisiune de teatru : „Femeia în
dărătnică“ de W. Shakespeare, în inter
pretarea colectivului de dramă și come
die al Teatrului de stat din Constanța. 
In pauze : Filmul documentar „Tăbă- 
carii" și Poșta televiziunii. în încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost schimbă

toare, cu cerul variabil, mai mult no- 
ros în Ardeal, Moldova și Muntenia. In 
Carpații meridionali, izolat, s-a semnalat 
ploaie slabă. Vîntul a suflat în general 
slab și a prezentat intensificări în Mol
dova și pe litoral, predominînd din sec
torul nordic. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între 29 grade la Băi- 
leștl și Turnu Severin șl 14 grade la In- 
torsura Buzăului. In București : Vremea 
a fost schimbătoare, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura ma
ximă a atins 25 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 august. In țară : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cerul mai mult senin. 
In jumătatea de nord-est a țării cerul va 
prezenta înnourări trecătoare și vor că
dea averse de ploaie. Vîntul va sufla 
slab, pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între 8 și 18 grade, iar maximele în
tre 22 șl 32 grade. In București și pe li
toral ; Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vînt slab pînă la potrivit, 
Temperatura in creștere ușoară,
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TELEGRAME
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N
București 

în numele C.C. al P.C. Indonezian, al oamenilor muncii și comuniști
lor indonezieni vă transmit cele mai sincere felicitări cu ocazia celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei de sub fascismul german. Vă 
urăm noi succese în construcția socialismului și, mergînd înainte, să ți
nem sus steagul marxism-leninismului pentru independența națională a 
națiunilor, pentru democrație, socialism șl pace mondială.

Trăiască prietenia dintre popoarele indonezian și romîn 1
D. N. AIDIT

Președintele C.C. al P.C. Indonezian

Tovarășul Luigi Longo ales secretar general 
al C. C. al P. C. Italian

La Copenhaga

CONFERINȚA UNIUNII
20 de ani de la răscoala populară 
din Slovacia

ROMA 26. Corespondentul Ager- 
pres transmite : Miercuri dimineață, 
la Roma s-au întrunit în ședință ple
nară Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Italian și Comisia cen
trală de control a Partidului Comu
nist Italian. Mauro Scoccimaro, pre
ședintele Comisiei centrale de con
trol, a rostit o cuvîntare în care a

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine,

București
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne vă 

rog, tovarășe președinte, ca în numele Vecei Federale Executive și în 
numele meu personal, să primiți felicitări sincere și urări pentru dez
voltarea pe mai departe cu succes a Republicii Populare. Romîne 
prietene.

Folosesc acest prilej, pentru a exprima convingerea . în dezvol
tarea în continuare a relațiilor prietenești dintre cele două, țări ale 
noastre, în interesul întăririi bunei vecinătăți, dezvoltării socialismului 
și consolidării păcii în lume.

PETAR STAMBOLIC 
Președintele 

Vecei Federale Executive 
a R. S. F. Iugoslavia

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

București
în numele Partidului Comunist Marocan și al întregului popor ma

rocan, vă adresăm felicitări călduroase și frățești cu ocazia celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romîniei.

Marile succese obținute de către Romînia în construirea socialis
mului constituie un exemplu înălțător pentru poporul marocan și pen
tru toate popoarele care aspiră la o viață nouă, la dreptate și prospe
ritate.

Vă urăm noi succese în această operă internă, precum și în acti
vitatea internațională pentru consolidarea păcii și triumful mișcării de 
eliberare.

Cu salutări frățești,
ALI VATA 

Prim-secretar al C.C.
al Partidului Comunist Marocan

EVENIMENTELE
DIN VIETNAMUL DE SUD

SAIGON. — Agenția France Presse 
anunță că după incidentele sînge- 
roase din orașul Danang (fost Tou- 
rane), care au opus membri ai co
munității budiste, catolicilor, au fost 
numărați peste douăzeci de morți, 
dar numărul acestora pare să fie 
mai mare. Spitalele sînt arhipline cu 
răniți. Danang are aspectul unui 
oraș mort ; din loc în loc se declară 
incendii, străzile principale sînt ba
rate cu sîrmă ghimpată. In orașul 
Hue, unde au avut loc de asemenea 
incidente între comunități, situația 
este încordată.

In acest timp, relatează agenția 
citată, la Saigon domnește o „con
fuzie politică deplină". Miercurii 
după opt ore de dezbateri, „comite
tul militar revoluționar" nu a reușit 
să desemneze pe succesorul gene
ralului Khanh la președinția republi
cii; „Impasul total la care duc cele 
opt ore de deliberări, transmite a- 
genția, dovedește că incertitudinea 
asupra viitorului politic al țării are 
rădăcini profunde și că dezacordul 
din cercurile conducătoare este se
rios... Cine va ieși învingător din 
cursa spre putere angajată la Sai
gon? Doi candidați par mai bine 
plasați față de alții : generalul Minh, 
înlăturat la 16 august de Khanh și... 
însuși generalul Khanh al cărui atu, 
după cum consideră observatorii, îl 
constituie sprijinul pe care pînă în 
prezent i-1 acordă S.U.A.".

La Saigon au apărut manifeste ce- 
rînd convocarea unei noi conferințe 
la Geneva asupra Vietnamului.

evocat personalitatea lui Palmiro 
Togliatti. La propunerea Direcției 
Partidului Comunist Italian, plenara 
a ales în unanimitate pe Luigi Longo 
în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Italian. După 
alegerea sa, Luigi Longo a pronun
țat o scurtă cuvîntare.

DUPĂ VIZITA LA ATENA 
A PREȘEDINTELUI CIPRULUI

NICOSIA 26 (Agerpres). — Marți 
seara s-a reîntors la Nicosia, venind 
din Atena, președintele Ciprului, 
Makarios. Pe aeroportul din Ni
cosia, președintele Makarios a fă
cut o declarație în care a spus : 
„Discuțiile pe care le-am avut la A- 
tena cu reprezentanții guvernului 
grec au fost foarte constructive, ele 
cuprinzînd ansamblul problemei ci
priote. Cu această ocazie s-a putut 
constata o identitate completă de ve
deri între cele două guverne".

INTERPARLAMENTARE
COPENHAGA 26 (Agerpres). — La 

Copenhaga se desfășoară lucrările 
celei de a 53-a conferințe a Uniunii 
Interparlamentare. Ședința inaugu
rală a avut loc în prezența regelui 
Frederik al IX-lea și a primului mi
nistru al Danemarcei, Otto Krag. La 
dezbaterile generale asupra raportu
lui secretarului general al Uniunii 
Interparlamentare au participat nu
meroși delegați.

La raportul prezentat de comisia 
pentru studiul problemelor econo
mice și sociale, profesorul Traian Io- 
nașcu a luat cuvîntul la problema 
„Lupta împotriva dezechilibrului e- 
conomiei mondiale“. Marți 25 august 
în cadrul temei : „De la destindere 
internațională la pace“, reprezentan
tul R. P. Romîne, Barbu Solomon, a 
vorbit despre „Adaptarea Cartei și 
metodelor de lucru ale Națiunilor U- 
nite la nevoile unei societăți inter
naționale lărgite“.

Ședința festiva de la Bratislava
BRATISLAVA 26 (Agerpres). — 

La 26 august a avut loc la Bra^ 
tislava o ședință festivă a Prezidiu
lui Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Slovacia, a Prezi
diului Consiliului Național Slovac 
și a Comitetului Central al Frontu
lui național slovac, consacrată celei 
de-a 20-a aniversări a răscoalei 
populare slovace. La ședință au luat 
parte A. Dubcek, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
și prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia, M. Chudik, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și președintele Consiliului 
național slovac, M. Sabolcik, mem

bru supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, membri și 
membri supleanți ai C.C. al P. C. 
din Slovacia, membri ai Prezidiului 
Consiliului național slovac și alți 
oaspeți. Ședința festivă a fost des
chisă de A. Dubcek.

Participanții la ședință au păstrat 
apoi un minut de reculegere în me
moria luptătorilor căzuți în răs
coala populară slovacă. în ca
drul ședinței festive a luat cuvîn
tul J. Kriz, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Slovacia, șl 
unul din conducătorii răscoalei 
populare slovace.

Presa internațională
DESPRE EVENIMENTE
LA ORDINEA ZILEI

Declarația agenției TASS 
cu privire ia situația din Congo

Președintelui GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
București

In numele poporului, al Partidului Democrat și al guvernului Gui
neei, am plăcerea să adresez guvernului și poporului romîn felicitări 
călduroase cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a sărbătorii naționale 
a țării dv.

Ne bucurăm de succesele obținute de poporul romîn în construc
ția națională și îi dorim rezultate tot mai strălucite pentru prosperitatea 
și bunăstarea sa.

Rog pe Excelența Voastră să primească cele mai bune urări pen
tru fericirea sa personală, precum și asigurarea distinsei noastre con- 
siderațiuni.

SEKOU TOURÊ 
------------------------------------------------------- j

Excelentei Sale
DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
București

Guvernul și poporul Ceylonului mi se alătură în a transmite Ex
celenței Voastre, guvernului și poporului Republicii Populare Romîne 
sincere felicitări și bune urări cu prilejul zilei naționale a țării dum
neavoastră.

SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE
.Primul ministru al Ceylonului

Declarațiile prințului 
Sufanuvong 
despre conferința pentru Laos

PARIS 26 (Agerpres). — Prințul 
Sufanuvong, președintele C.C. al 
Partidului Neo Lao Haksat, care a 
sosit la Paris pentru a lua parte la 
întîlnirea conducătorilor celor trei 
părți din Laos, a declarat că scopul 
acestei întîlniri este numirea unei 
delegații laoțiene la conferința in
ternațională pentru discutarea pro
blemei laoțiene, a cărei convocare 
este, după părerea sa, deosebit de 
necesară în prezent. El a spus că o 
asemenea conferință, avînd drept 
scop stabilizarea situației din Laos, 
trebuie să fie convocată indiferent 
de rezultatul convorbirilor de la 
Paris. întîlnirea conducătorilor celor 
trei părți laoțiene va începe proba
bil vineri.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — A- 
genția TASS a transmis o declara
ție cu privire la situația din Congo, 
în care se arată că această țară „a 
devenit din nou obiectul unei inter
venții armate a puterilor imperialis
te“. Adevăratul scop al amestecului 
armat în treburile Congoului, se a- 
rată în declarație, este acela de a re
prima mișcarea de eliberare națio
nală a poporului congolez, de a în
tări poziția șubredă a interpușilor 
străini, de a menține și a întări po
zițiile monopolurilor imperialiste 
care jefuiesc bogățiile naturale alè 
acestei țări. în declarație se spune în 
continuare că „TAȘS este împu
ternicită să declare că guvernul 
sovietic condamnă cu hotărîre a- 
mestecul armat al S.U.A. și Bel
giei în treburile interne ale Con
goului. Transformarea Congoului 
într-un punct de sprijin militar 
al puterilor coloniale în Afri
ca ar constitui un serios pericol

pentru independența multor state a- 
fricane, ar crea un nou focar de 
război în centrul Africii“. „Aceia care 
atentează la libertatea poporului 
congolez, spune declarația TASS, nu 
pot să nu știe că continuarea ames
tecului armat în treburile interne 
ale Congoului poate duce la extin
derea conflictului. Poporul congolez 
are prieteni adevărați în Africa, și 
nu numai în Africa, iar aceștia pot 
să-i acorde sprijinul necesar“. .

★ ...
LEOPOLDVILLE. — Președintele 

Kasavubu a cerut convocarea Con
siliului ministerial al Organizației 
unității africane (O.U.A.) într-o sesi
une extraordinară pentru a analiza 
situația din Congo. La Brazzaville, 
Consiliul național de eliberare a 
Congoului a dat publicității un co
municat în care cere convocarea de 
urgență a unei sesiuni extraordina
re a O.U.A. pentru a examina pro
blema amestecului străin în Congo.

---------- ------------
• Mercenari la Leopold

ville
@ Reîntoarcerea lui Peron
• Creșterea costului vie

ții în Spania

După cum au anunțat agențiil-3 
de presă occidentale, un prim 
contingent de mercenari recrutați 
la Johannesburg a pornit spre 
aerodromul din Kamina (Katan
ga), spre a întări efectivele ar
matei congoleze.

Agenția France Presse relatează 
că recrutarea acestor mercenari a 
fost efectuată la Johannesburg, în 
secret, de mai multe luni, de căpi
tanul de aviație katanghez Jerry Pu
ren, fost ofițer al forțelor aeriene, și 
de un fost ziarist englez, Pat 
O’Mally.

în numărul său din 26 august, zia
rul „New York Times" publică un ar
ticol în. legătură cu hotărîrea lui 
Chombe. „de a face apel la ajutorul 
mercenarilor". Această hotărîre, 
scrie ziarul, dă actualei situații din

HAGA. La Haga se desfășoară cel 
de-al IX-lea Congres al Asociației In
ternaționale de Drept Penal. La lucră
rile Congresului participă o delega
ție de juriști romîni, formată din 
Constantin Mănescu, locțiitor al Pro
curorului General al R. P. Romîne, și 
Grigore Rîpeanu, decanul facultății de 
Științe Juridice din București.

LONDRA. A luat sfîrșit cel de-al 
treilea Congres internațional de endo
crinologie. Din partea țării noastre a 
participat o delegație formată din 
conf. dr. Pitiș Maria, conf. dr. 
N. Simionescu și dr. Horia O- 
pran. Printre participant au trezit 
interes materialele prezentate de oa
menii de știință romîni în domeniul

cercetărilor privind histochimia și 
electronomicuscopia țesutului adipos, 
controlul endocrin al pubertății, cît și 
materialele referitoare la concepția 
terapeutică romînă a hipertiroidismu- 
lui. în cadrul congresului'a fost con
stituită Societatea Internațională de 
Endocrinologie, în al cărei comitet 
executiv a fost ales ca membru acad. 
Ștefan Milcu.

PEKIN. La 24 august a avut loc 
semnarea unui comunicat comun între 
R. P. Chineză și Republica Arabă U- 
nită, privind dezvoltarea cooperării 
tehnice și științifice între cele două 
țări.

SALISBURY. Guvernul Rhodesiei 
de sud a decretat miercuri stare ex

cepțională în cartierele africane ale 
capitalei acestui teritoriu și a interzis 
cele două partide ale populației afri
cane.

SANAA. Potrivit agențiilor de pre
să, forțele armate mixte egipto-yeme- 
nite de la frontiera nordică a Republi
cii Arabe Yemen au repurtat o victo
rie importantă împotriva grupurilor 
armate regaliste. Operațiunile de cu
rățire a acestei regiuni au fost înche
iate. Fostul imam El Badr a fost ne
voit să-și părăsească peștera de 
unde-și comanda, grupul armat și a 
fugit în străinătate. Triburile din a- 
ceastă regiune au declarat că vor spri
jini regimul republican.

Congo „un aspect destul de îngri
jorător*. „Apelul la mercenari — 
continuă articolul — este desigur un 
act de disperare... Este însă puțin 
probabil că acești oameni vor putea 
Infringe pe r.ăsculați sau că Chombe 
și-ar putea întemeia un regim solid, 
bazat pe o gardă pretoriană formată 
din aventurieri albi care se bat pen
tru bani".

După cum a transmis agenția 
Reuter, liderul peronist Alberto 
Iiurbe a anunțat Ia Buenos Aires 
că fostul președinte al Argentinei, 
Jüan Peron, în prezent în exil în 
Spania, a hotărît să se înapoieze 
în țară. într-un editorial, ziarul 
„Le Monde" scrie :

Corespondentul nostru la Madrid 
a semnalat că, după părerea cercu
rilor politice latino-americane din 
capitala spaniolă, armata argenti- 
niană și-ar fi dat asentimentul în
toarcerii generalului Per,on la Buenos 
Aires. Un acord ar fi fost recent ne
gociat cu militarii, principalii săi o- 
ponenți pînă nu de mult, prin care 
generalul ar accepta „regulile jocu
lui" guvernului președintelui Illia și 
ar renunța la activitatea politică.

La Madrid au fost făcute de
clarații oficiale, manifestîndu-se 
„neliniște" față de o creștere a 
salariilor orare, obținute prin 
lupta revendicativă a oamenilor 
muncii, creștere pe care se dă 
vina tendințelor inflaționiste. Co
tidianul „Arriba" scrie :

„Dacă remunerarea orară a cres
cut conform cifrelor indicate de co
misarul pentru Plan, productivitatea 
muncii a crescut, de asemenea, 
ceea ce înseamnă că aceasta din 
urmă a absorbit creșterea salarii
lor". Ziarul semnalează, de aseme
nea, că în aceeași perioadă indi
cele costului vieții a crescut cu 6,1 

la sută.
„Aceasta nu provine din faptul că 

încordarea inflaționistă se dato- 
rește circuitelor de comercializare 
și serviciilor colaterale — printre 
acestea serviciile bancare — mal 
degrabă decît politicii salariilor ?" 
Ziarul este de părere că „dacă exis
tă tendințe inflaționiste, ele se nasc 
pe orice front, în afară de cel al 
salariilor", astfel încît „ar trebui să 
se acționeze pe celelalte fronturi".

NOTE DE DRUM

De la Casablanca
Excelenței Sale

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București
Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, rog pe Excelența Voastră 

să primească urările mele sincere pentru fericirea dv., personală, pre
cum și pentru prosperitatea Romîniei.

. A ,2 * . .CONSTANTIN
- . ...... j Rege .......

Palatul Regal Atena

Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul sărbătorii naționale a țării dv. adresez Excelenței Voastre 
sincerele felicitări ale Consiliului Federal și urările sale pentru fericirea 
dv. personală și a poporului romîn.

LUDWIG VON MOOS
Președintele Confederației Elvețiene

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

București
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a zilei de 23 August, sărbă

toare națională a Republicii Populare Romîne, este o mare plăcere pen
tru mine, pentru guvernul și poporul Sudanului, de a transmite Exce
lenței Voastre felicitările noastre cordiale urîndu-vă sănătate, iar po
porului Romîniei multă fericire și prosperitate.

FERIK IBRAHIM ABBOUD 
Președintele Consiliului Superior 

pentru forțele armate
Khartum

Marocul este o țară a conirastelor.
Străbătînd 500 kilometri de la Rabat la 

Taroudant, am trecut succesiv prin cele 
patru anotimpuri, iar drumul de la ume
dul Tanger pînă la secetoasa Sahară ce 
începe dincolo de Agadir mi-a oferit pri
lejul înmănuncherii tuturor contrastelor 
(de climă, relief și sociale) la un loc. La 
Tanger — blocuri moderne, în sud — 
case de pămînt sau piatră ale berberilor. 
Dar chiar și pe distanțe mult mai reduse, 
de la Casablanca la Rabat, contrastele 
sînt la fel de pregnante.

★
Există orașe monotone, banale, pe care 

le uiți a doua zi după ce le-ai părăsit ; 
altele — tumultuoase și originale, care-ți 
rămîn întipărite în minte mult timp. Casa
blanca, socotită capitala economică a 
Marocului, face parte din cea de-a doua 
categorie. Denumirea — Dar el Beîda în 
arabă și Casablanca în spaniolă — în
seamnă „Casa albă". Este foarte greu să 
găsești un alt oraș căruia propriul nume 
să i se potrivească mai bine. Privit de pe 
terasa unuia din modernele sale blocuri 
albul clădirilor se îmbină, parcă, la ori
zont cu azuriul cerului, albastrul intens 
al oceanului și fumul fabricilor de la pe
riferie. Ca în focarul unei lentile, Casa
blanca concentrează aspecte dintre cele 
mai diferite ale vieții economice, politice 
și sociale marocane. Afaceri de multe 
milioane — și truda grea pentru o bu
cată de pîine, zgîrie-norii și bulevardele 
largi — căsuțele mărunte și străzile strîm- 
1e ale Medinei fac ca orașul să ofere 
tabloul cel mai pestriț posibil. Este mu
sulman și european, arab și cosmopolit. 
Hoinărind de-a lungul și de-a latul lui, 
vezi superbe limuzine și măgăruși supra- 
încărcați, doamne de-o eleganță sclipi
toare sau berberi coborîți din munți, îm- 
brăcați în straie pitorești, puternice ma
carale portuare și hamali aproape goi 
purtînd pe cap, înfr-o echilibristică uimi
toare baloturi enorme.

Cu 50 de ani în urmă pe aceste me
leaguri ființa doar o mică așezare de pes
cari. Astăzi populația orașului trece 
de un milion. Nucleul în jurul că
ruia a început să fie construită actuala 
Casablanca îl constituie Medina ve
che. Ea nu are nimic deosebit de cele
lalte cartiere arabe întîlnite: același ba

zar cu obiecte de artizanat — covoare, 
bijuterii și vase de aramă — aceeași lume 
pestriță, gălăgioasă, înghesuită în fața 
tarabelor cu legume sau țesături, aceiași 
vînzaiori ambulanți care insistă cu per
severență să le cumperi unul din obiec
tele expuse. Medina nouă este înfrucît- 
va deosebită pentru că aici stilul tra
dițional se îmbină cu cel modern. Car
tierul bogătașilor cu vile din piatră albă, 
inundate în verdeață se învecinează cu 
bidonviile-uri (cartiere de case încropite 
din te miri ce).

La Casablanca sînt concentrate aproa
pe jumătate din întreprinderile industria
le și comerciale ale țării. Aici lucrează 
circa 50 la sută din numărul total al mun
citorilor și peste jumătate din cel al 
funcționarilor comerciali. Prin portul ora
șului se perindă anual 5 000 de vase, 
10 000 000 tone de mărfuri. El are 
instalații speciale pentru încărcarea fos- 
faților și cărbunilor, docuri-siloz și docuri 
plutitoare, un port al pescarilor și un al
tul de agrement, două gări maritime.

Ca și clădirile de piatră albă, în
treprinderile industriale aparțin în ma
joritate străinilor. Capitalul național in
vestit în acestea este de aproximativ 10 
la sută. în Maroc există vreo cîteva 
familii de mari proprietari de pămîn- 
turi și întreprinderi, ale căror averi sînt 
evaluate la cîie 2 000 000 de dolari. Ei 
își investesc banii în bunuri imobiliare 
și comerț. După proclamarea independen
ței a fost creat un așa-numif birou de 
studii și participări industriale, care de
ține o parte din acțiunile fabricilor și ex
ploatărilor miniere marocane. De exemplu, 
participarea acestui birou la fabrica „Ber- 
liet” Maroc, de la Ain Sabaa, în apro
piere de Casablanca, este de 40 la sută. 
Fabrica produce șasiuri de mașini, trac
toare rutiere, camioane adaptate la con
dițiile marocane.

în drum spre Rabat am trecut pe lîngă 
fabrica Somaca, care montează automo
bile Fiai și Simca. Este o fabrică cu hale 
mari, spațioase, dofată cu utilaj modern, 
în care lucrează aproape 700 de oameni. 
In curtea fabricii șiruri de limuzine aș
teaptă doar semnalul de pornire la drum. 
La poartă însă, întîlneșfi oameni care aș
teaptă și ei... de lucru. Intr-o statistică 
oficială se arată că populația Marocului,

la Rabat
care numără în prezent 13 milioane de 
locuitori, sporește anual cu aprdximaiiv 
400 000 de cetățeni. Crearea de noi pos
turi de muncă este însă inferioară acestei 
creșteri. In țară sînt înregistrați 350 000 
de șomeri, adică 20 la sută din populația 
activă de la orașe și peste 50 la sută 
din cea de la sate.

Dificultățile ivite în procurarea de lu
cru s-au complicat în ultima vreme o dată 
cu creșterea prețurilor la o serie de pro
duse de primă necesitate. In urmă cu 
două luni, presa anunța că a fost pre
zentat un plan de austeritate menit să 
facă fală dificultăților economice și fi
nanciare.

La puțin timp după ce am lăsat în urmă 
zgîrie-norii Casablancăi, în fața noastră 
se profilează o îngrămădire de căpițe, 
din vîrful cărora se înalță dîre de fum.

Apropiindu-ne. ne dumerim : căpițele nu 
sînt altceva decît locuințe. Mai tîrziu a- 
veam să întîlnesc în Atlașii înalți locuin
țe ale berberilor și mai sărace decît a- 
cestea.

După două ore de drum, ajungem la 
Rabat, care pe scara orașelor marocane 
este pe loctil trei, după Casablanca și 
Marrakech. Populația lui este de 225 000 
de locuitori'. Dacă istoria „orașului 
alb" este recentă, cea a Rabatu
lui se pierde în negura vremii. Pe 
faleza oceanului, în cartierul Kebibat, s-au 
descoperit urme ale omului preistoric. 
Întemeietorul orașului a fost sulianul Abd 
el Mumin, care a înălțat aici în secolul al 
Xll-lea o tabără împotriva castilanilor, Cu 
timpul, Rabat el Fath, tabăra victoriei, s-a 
mărit și a fost împrejmuită cu un zid de 
cetate ce se mai vede și azi, Almoha de 
Yacöub el Mansöur a construit, la sfîrși- 
tul secolului al Xll-lea, în interiorul aces
tor ziduri, o splendidă moschee. Mai 
tîrziu, Rabatul a devenit una dintre cele 
4 reședințe ale sultanului din Maroc și 
din 1912 pînă în 1956 cea a rezidentu
lui general francez. După proclamarea 
independenței — Rabatul este capitala 
regatului marocan.

Vedere panoramică a orașului Casablanca

Dacă la Casablanca, portul costumelor 
naționale marocane pare exotic, la 
Rabat el subliniază fizionomia musulmană 
a orașului. Rabatul este și el îm
părțit în două. O parte — orașul modern’, 
sistematizat, cu bulevarde largi, umbrite 
de palmieri și ficuși, cealaltă — Rabatul 
medieval, puțin deosebit de cartierele 
arabe. S-ar putea spune că există și un 
al treilea joraș— al bidonville-urilor, si
tuat în- marginea oceanului, pe șoseaua 
care vine de la Casablanca. Aci trăiește 
sărăcimea.

Năzuințele spre înnoire și prefaceri so
ciale se fac resimțite tot mai puternic și 
în Maroc. Diferite grupări politice con
sideră necesar să țină seama de aceste 
năzuințe ale maselor. In timpul cînd mă 
aflam în Maroc s-a înființat un nou partid 
denumit „socialist-democrat", rezultat, 
așa după cum scria presa locală, 
scindarea „Frontului pentru apărarea in
stituțiilor constituționale". Printre creato
rii acestui partid se numără actualul pre
mier Bahnini. Proclamația publicată cu a- 
cest prilej afirmă că se va acorda priori
tate îmbunătățirii soartei țăranilor, mun
citorilor și meșteșugarilor și anunță in
tenția „ca statul, încurajînd întreprinde
rea particulară, să călăuzească în același 
timp economia prin controlul sectoare
lor de bază și efectuarea reformelor de 
structură necesare dezvoltării economice". 
Ziaristul John Casley, de la „Christian 
Science Monitor”, prezent la festivități, 
transmitea ca „Alaoui a provocat ilari
tate în rîndurile celor aproximativ 1 000 
de participanți, atunci cînd a menționat 
printre fondatorii noului partid pe boga
tul industriaș Mohammed Laghazaoui".

5e.rcurile politice din țară, inițiativa 
înființară acestei noi grupări politice esta 
apreciată ca o încercare de a contracara 
influența partidului de opoziție „Uniu
nea națională a forțelor populare", care 
s-a bucurat anul trecut, cu prilejul alege
rilor, de o largă popularitate, cîștigînd 
numeroase voturi. Cîțiva dintre condu
cătorii acestui partid au fost arestați și 
condamnați la moarte fiind acuzați de 
„atentat la securitatea statului". Recent, 
sub presiunea opiniei publice, pedeapsa 
a fost comutată în închisoare pe viață.

Disputele ce au loc pe arena politică 
marocană s-au accentuat în ultima vreme, 
ca urmare a acuității cu care se pune, 
o dată cu trecerea primilor 8 ani de la 
proclamarea independenței, găsirea unor 
soluții adecvate pentru problemele dez
voltării tînărului stat.

Augustin BUMBAC
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