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Proletari din toate țările, uniți-vă!
■ „Angajamentele lua^e In 
ș cinstea zilei de 23 An- 
I giut le vom îndeplini ca 

întotdeauna* — au asi
gurat cele 6 tinere pe 
iotoieporterul nostru. De 
la stingă la dreapta: 
Gherghina Jianu, Maria 
' Maria Pană.
GiuMpma Pornirea, Eli
ta Aîbu șj Alexandrina 
Cirslea din sectorul VII 
al Fabricii de confecții 
si tricotaje Bucuresti- 
zir.tem siguri că jși vor 
labpacta cuvîntul, pentru 
ce toate sini evide-z^ate 

m trecerea socialista

| .-alo : M. BOGDAX1.■■■■■...

IScinteia 
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ZILEI DE
din

(Agerpres)

miditatea a fost, de ademenea, 
redusă cu 0,5 la suta.

în cinstea „Zilei minerului* 
colectivele exploatărilor dii 
întreaga țară raportează no 
succese in producție.

„Așieptațl-ne și pe noi! Facem o poză pentiu albumul 
și venim — (imaginj de vacanță)

Foto : G. PREPELIȚA

fatese ale minerilor

Ștafeta culegătorilor de folclor
comerciale

Fotografi amatori Intr-o excursie tematică.

ce este 
album 
fiecare

Bl RÂU DUMITRU 
corespondent voluntar

cx- 
fol-

La
va

BiVOl, 
etc., 

au fost în- 
numeroase 

populare,

Se apropie 23 August. An de an, măreței sărbători 
a Eliberării patriei, poporul nostru îi închină cele mai 
frumoase realizări. Freamătul viu al sărbătorii pe care 
o așteptăm îl întilnim încă din aceste zile peste tot 
unde se muncește : în halele imense ale uzinelor, pe 
ogoarele scăldate în soare, in birourile cu planșete 
pe care se nasc noi proiecte de viitor... Antrenași în 
întrecerea socialista oamenii se străduiesc lâ lucreze 
mai spornic, mai bine, produsele muncii lor să tie mai 
bune, mai frumoase, mai ieftine.

Cu planul
realizat

la toti indiciis
motoare electrice din Bucu- 
realizări, obținut în primele

Sîntem la Uzinele de 
rești. Un bilanț bogat de 
șase luni ale anului, a dat posibilitatea muncitorilor 
să-și sporească pentru a doua oară în acest an anga
jamentele luate în întrecerea socialistă. La producția 
globală, la producția marfă, la productivitatea mun
cii, la prețul de cost, adică la principalii 
uzina și-a îndeplinit și depășit în primele 
ale anului nu numai sarcinile de plan, dar 
mentele luate. Pentru 23 August, colectivul 
propus să sporească producția globală cu 
sută. Angajamentul anual de economii (500 000 de lei) 
fiind îndeplinit și depășit de mult (la 1 iulie uzina 
realizase economii de I 153 000 lei), s-a hotărît ca în 
răstimpul cît a mai rămas pînă la 23 August să se 
mai economisească încă 60 000 lei la materiale, mano
pera, energie etc. Beneficiile vor spori pînă la 23 Au
gust cu încă 359 000 lei, sumă care se adaugă la mi
lionul economisit în primele șapte luni.

— Cifrele acestea, ne spunea tovarășul Nicolae 
Tane, secretarul comitetului de partid, exprimă con
vingător atmosfera în care se desfășoară întrecerea 
in uzina noastră. Tinerii întîmpină cu 
marea sărbătoare. Vreți

Ne-am dus la secția 
pali ai halei afișe mari 
fășurată în cinstea zilei 
Fluierici se angajează 
bandă albă, 50 metri bandă uleiată. Tinerii s-au an
gajat ca și de aici înainte să nu existe nici o întîr- 
ziere de la lucru, nici o remaniere.

Membrii unei alte echipe, condusă de Mihai Flo
rian, și-au luat angajamente asemănătoare. Iliescu 
Ion, Constantin Copăceanu, Simion Buta și ceilalți 
membri ai brigăzii lui Florian sînt hotăriți să cîștige 
întrecerea cu celelalte brigăzi (conduse de Envert Se
lim, Marin Tudor, Ion Zăbavă și alții). Au luat mă
suri pentru buna organizare a locului de muncă, pen
tru ca brigada să fie în permanență aprovizionată cu 
materialele necesare.

Pînă la 23 August mai sînt puține zile, iar rezul
tatele finale le vom afla la demonstrația din Piața 
Victoriei. Deocamdată, reținem pasiunea și hotărîrea 
acestor tineri, vibrația tinerească a entuziasmului lor. 
care prefigurează fîlfîitul drapelelor din viitoarea co
loană.

indicatori, 
șapte luni 
$i angaja- 
uzinei și-a 
încă 1 la

entilziasm 
să-l vedem la lucru? 
de bobinaj. Pe stîlpii princi- 
anuntă, că în întrecerea des- 
de 23 August, brigada lui C. 
să economisească 50 metri

Economii
și produse
de calitate

Alaiuri de Uzina de motoare electrice, la Fabrica 
de confecții și tricotaje București, intrăm intr-un alt 
peisaj : în locul mașinilor grele, al motoarelor, al abun
denței de metal, peisajul devine deodată dulce, lică
rind în sute de culori. Sîntem în împărăția confecțiilor 
din textile, iar majoritatea muncitorilor sînt femei ti
nere. Alt peisaj — însă aceeași atmosferă. La sectorul 
7 confecții-tricotaje, un sector în care lucrează nu mai 
puțin de 1 500 de muncitoare, ne întîlnim cu aceleași 
afișe reprezentând angajamentele în întrecere ale mun
citorilor din brigăzile și liniile de producție, de la 
benzi. Iacob Ecaterina, membră a comitetului U.T.M., 
ne face cunoștință cu cîteva dintre fruntașe : Maria 
Alexandru, Enache Tudorița, Maria Petrovici, Gher-

Studenți în practică
La Combinatul chimic 

din Tîrnaveni efectuea
ză practica în producție 
40 de studenți de la Fa
cultatea de chimie in
dustrială București și 20 
de la Facultatea de chi
mie a Universității din 
Cluj. Conducerea combi
natului s-a preocupat 
din timp de organizarea 
practicii studenților pre
cum și de crearea unor 
condiții bune de cazare 
și masa. împreună cu 
îndrumătorii de practică 
din partea facultăților a 
fost alcătuit programul 
care cuprinde urmărirea 
procesului tehnologic, 
precum și a metodelor 
de analiză și control al 
fabricației.

Studenții repartizați 
pe grupe de 5—6 ur
măresc cu atenție expli
cațiile date de ingineri,

care sînt completate cu 
detalii și date, la diferi
te locuri de muncă, de 
maiștri și muncitori. O 
parte din timpul de 
practică este afectat cu
noașterii controlului fa
bricației ce se execută 
tn laboratoarele secției 
și în laboratorul central 
al uzinei. Aici studenții 
efectuează analize de la
borator, calcule, în care 
au posibilitatea să apli
ce cunoștințele dobîndi- 
te la condițiile concrete 
ale producției.

în programul de 
practică au mai fost in
troduse vizite cu carac
ter științific la alte o- 
biective industriale din 
oraș cum sînt: Fabrica 
de sticlă Tîrnăveni, cen
trala electrică IRES etc.

CAROL FARKAS 
corespondent voluntar

A
ghiiui Juimh, Eugenia Gheorghe, Mioara Țucă... 
cite fete poți cunoaște cind ai in jață 1 500 ? Florica 
Clapa e și dansatoare in echipa fabricii și, bineînțeles, 
angajamentele ei sînt și mai mari in această perioada, 
fiindcă la demonstrație vrea să prezinte, pe lingă 
succesele obișnuite în producție, și un buchet de dan
suri popular* pe care le va interpreta împreună cu ce
lelalte fete din echipa artistică.

Deocamdată pe ea și pe tovarășele ei le vedem 
preocupate să-și realizeze angajamentele luate in în
trecere. Muncesc cu grijă, lozinca lor fiind ca la con
fecții nici un deșeu să nu întreacă dimensiunea de 3 
mm., prevăzută de normă. Economiile astea mici se 
varsă în fondul mare al economiilor fabricii (pînă a- 
cum la Fabrica de confecții și tricotaje București s-au 
realizat peste plan 9 600 000 lei economii). Faptul că 
s-au introdus în fabricație 759 de modele noi, care cer 
o reîmprospătare a cunoștințelor de fiecare dată, n-a 
împiedicat ca fabrica (și bineînțeles și sectorul 7) să-ți 
îndeplinească și să-și depășească sarcinile de plan la 
calitate.

— Chiar zilele acestea, ne spunea tânăra Ecaterina 
Iacob, s-au introdus în secția noastră 6 modele noi, iar 
luna trecută s-au introdus alte 25 de modele. Planul 
de realizări la calitate, iată-l: 102 la sută! In întim- 
pinarea zilei de 23 August toate cele 1 500 de munci
toare ale sectorului 7 s-au angajat să obțină realizări 
și mai frumoase.

B ...E cuCît’aT a 1500 ^e muncitoare. Le urăm succes!

E FLORES CU

u
PETROȘENI. — Minerii 

cel mai mare bazin carbonifer 
al țării — Valea Jiului — au 
extras ți livrat uzinelor coc* 
lochimice ți altor întreprin
deri industriale din țară in 
primele șapte luni din acest 
an cu peste 96 000 tone cărbu
ne cocsificabil ți energetic 
mai mult detft aveau planifi
cat. La obținerea acestui suc
ces cea mai mare contribuție 
au adus-o minerii de la ex
ploatarea Lupeni, care au ex
tras peste plan mai mult de 
4 500 vagoane de cărbune coc
sificabil și energetic.

Colectivele exploatărilor mi
niere și ale preparațiilor de 
cărbune din Valea Jiului se o- 
cupă cu grijă și de îmbunătă
țirea calității producției. Con
ținutul de cenușă al cărbunelui 
pe întregul bazin a fost redus 
în ultimul trimestru cu 0,2 la 
iută față de cel admis, iar u*

CRAIOVA — Valorificând 
experiența acumulată in între
cerea socialistă, folosind din 
plin tehnica nouă, prin extin
derea susținerii metalice in 
galerii și abataje, minerii din 
sectoarele Ro vinari, Baia de 
Fier, Schela etc. sporesc con
tinuu productivitatea muncii 
și reduc prețul de cost. Ca 
urmare, prețul de cost realizat 
pe tona de cărbune în trimes
trul II al acestui an a fost re
dus cu 16,8 la sută față de 
perioada corespunzătoare a a- 
nului 1962, realizinduse eco
nomii de peste un milion lei

■ ORADEA. — Ca urmare a 
extinderii mecanizării în sub
teran, utilizării mai raționale 
a capacității mașinilor și uti
lajelor și mai bunei organizări 
a muncii, minerii din exploa
tările trustului „Ardealul1* au 
extras anul acesta, în medie, 
zilnic, pe fiecare post, cu 30 
kg de lignit și 50 kg de cărbu
ne brun mai mult decît în a- 
nul trecut.

Angajamentul lui Nicolae g 
Manolescu, strungar la Uzi- 8 
nele de mașini electrice g 
București sună clar: depăși- g 
rea pianului cu 20 ia sută, 8 
sporirea productivității muri- g 
cii cu 5 la sulă și obținerea 8 
unor produse de calitate | 
superioară. De Îndeplinirea | 
lui nu se Îndoiește nimeni % 
deoarece Nicolae și-a /es
pecial întotdeauna cuvîntul 

în întrecere.

SUCEAVA (de la 
corespondentul no
stru). — Comitetul 
raional U.T.M. Să- 
veni a inițiat in 
cinstea zilei de 23 
Auaust o intere
santă acțiune pen
tru tineret: ștafeta 
culegătorilor de fol
clor. Despre 
vorba ? Un 
poposește in

comună și școală. 
Organizațiile U.T.M. 
Si de pionieri se 
preocupă să îndru
me cit mai mulți 
tineri să scrie în 
acest album creații 
populare : ghicitori, 
cintece locale, snoa
ve etc. Ștafeta 
legătorilor de 
clor contribui^ 
popularizarea si

lorificarea tezauru
lui folclorului no
stru. Pînă acum al
bumul a poposit in 
comunele 
Rădăuți-Prut 
unde 
scrise 
creații
multe din ele folo
site la serbările că
minelor culturale, 
serile literare 5t de 
ghicitori.

în comuna Vișina, raionul 
ești, a fost creat un complex co
mercial modern, cu magazine pen
tru desfacerea confecțiilor, încăl
țămintei, țesăturilor, produselor 
alimentare, articolelor metalo-chi- 
mice și cosmetice, precum și secții 
de cismărie, croitorie etc. Un com
plex asemănător a fost ridicat și 
In comuna Leordeni, alte unităti 
ale cooperației de consum fiind în 
construcție în localitățile Drăgă- 
nești-Olt, Horezu, Băiculești, Că- 
linești etc.

în prezent, rețeaua comercială a 
cooperației de consum din regiu
nea Argeș cuprinde peste 1 950 de 
unități, din care peste 200 au fost 
construite în ultimii 3 ani,

Un grup de 11 membri ai 
cercului de fotografi amatori 
care activează în cadrul clu
bului muncitoresc „Industria 
sirmei* din Cîmpia Turzii au 
plecat intr-o excursie temati
că pe minunata vale a bătrî- 
nului Arieș. Cu acest prilej 
fotografii amatori au impri
mat pe pelicula fotografică 
imagini reprezentative din 
viața nouă a oamenilor din a- 
ceastă parte a Munților Apu
seni. Ei s-au oprit și la muzeul 
etnografic sătesc din Lupșa

unde învățătorul Albu Pamfi- 
liu le-a evocat pagini din is
toria satului reprezentate de 
cele 4 102 piese existente în 
muzeu. Aici ei au făcut cîte- 
va poze de interior, urmînd 
ca în vizitele viitoare să com
pleteze filmul acestui frumos 
și important obiectiv cultural, 
cu noi secvențe, precum și cu 
portrete de cetățeni din comu
nă, îmbrăcați în pitorescul lor 
port popular.

(Agerpres)

în QRAși l Pregătiri pentru
22?S.T.^ deschiderea noului an școlar

în timp ce miile de elevi din 
orașul Constanța petrec neui
tate zile de vacanță în tabe
rele de la munte, în excursii 
prin țară, la cluburile școlare 
sau pe litoral, constructorii 
muncesc pentru ca la redes
chiderea cursurilor, elevi; să 
găsească toate clădirile școlilor 
din oraș și mai frumoase, și 
mai primitoare. In majoritatea 
școlilor din oraș pregătirile 
pentru noul an de învățămînt 
sînt în toi. Zilnic sosesc de la 
întreprinderile furnizoare 
bănci, table, catedre, hărți, a- 
parate pentru laboratoare, in
strumente pentru atelierele 
școlare de practică. Se revi
zuiește pe teren recensămintul 
copiilor de virstâ școlară, se 
întocmesc listele cu necesarul 
manualelor școlare, se alcă
tuiește programul examenelor 
din toamnă și, cu fiecare zi. 
toată această activitate pregă
titoare devine mai febrilă, 
mai vastă pentru ca proce
sul instructiv-educativ din 
noul an să înceapă odată cu

prima zi de școală, odată cu 
predarea primei lecții.

In toamna aceasta, în orașul 
Constanța va lua ființă o nouă 
școală medie. Localul, cu 16 
săli de clasa, a și fost con
struit pe strada Alex. Lâpuș- 
neanu și nu mai sint de exe
cutat dftrit lucrări interioare 
de finisare, ce vor fi termina
te comp-et pînă la 15 august. 
Tot intr-un local nou se va 
muta si Școala medie nr. 6 
pentru care s-a înălțat o fru
moasă construcție in cartierul 
Anadalchioi.

Nu in același stadiu avansat 
se află insă alte construcții 
școlare. Astfel, într-un ritm 
nesatisfăcător se desfășoară 
munca pe șantierele de ia Agi- 
gea și Costinești — unde se 
construiesc cite patru săli de 
clasă. Sfaturile populare din 
localitățile respective nu se 
preocupă suficient de aprovi
zionarea ritmică cu materiale a 
șantierelor.

In privința volumului repa
rațiilor capitale și curente ter
minate pînă acum — executate

prin T.C.H. și I.P.S.A.D. (între
prinderea de prestări servicii și 
artă decorativă) — situația 
este bună. Toate reparațiile 
capitale vor fi terminate ia 
1 septembrie, iar la 10 localuri 
de școli au și fost executate 
reparațiile curente

Nu aceleași aprecieri se pot 
face și in legătură cu calitatea 
lucrărilor. In privința aceasta 
există la tehnicienii de la 
I.P.S.A.D. două tendințe: ori 
reclamă lucrări suplimentare, 
care nu sini necesare, ori dau 
lucrări de mintuială, insufi
cient finisate. Astfel. Ia Școala 
de 8 ani nr. 12. tehnicianul 
respectiv a solicitat nejustifi
cat mărirea devizului pentru 
ca sâ se dea ae două ori cu 
vopsea, deși lucrul acesta nu 
era necesar. Pentru a p re in
tim pina situații ca cele din 
anii trecuți. cind la 2-3 luni 
după terminarea lucrărilor din 
cauza nesatisfăcătoarei lor ca
lități a fost necesar o nouă in
tervenție a constructorilor, e 
necesar ca recepțiile să se facă 
cu mai multă exigență.

încă din luna iunie au înce
put să sosească primele ma
teriale pentru a se completa 
și îmbunătăți inventarul fie
cărei școli. De asemenea, pen
tru construcțiile noi s-au con
fecționat 58 de catedre, 380 de 
bănci, 10 biblioteci școlare etc.

O mare atenție se acordă 
aprovizionării cu materialele 
necesare activităților practice 
ale elevilor. In acest sens, ate
lierele școlare din orașul Con
stanța au fost dotate cu încă 
53 de bancuri de lăcătușerie și 
timplărie. Pentru cele șapte 
școli medii s-au procurat 10 
magnetofoane si 10 pik-up-uri. 
De asemenea, au sosit nume
roase aparate pentru labora
toarele de fizică și chimie din 
toate școlile orașului.

Totodată și cabinetul logope
dic — care desfășoară o inten
să activitate pentru corijarea 
defectelor de vorbire ale unor 
elevi — a fost înzestrat cu in
stalații moderne și a mai fost 
încadrat cu un specialist

Invățînd din experiența de

anul trecut, cînd s-au ivit 
unele defecțiuni în difuzarea 
manualelor școlare, secția de 
învățămînt a sfatului popular 
al orașului se preocupă de pe 
acum de această problemă. 
Toate școlile au alcătuit nece
sarul de cărți pentru clasele 
I—VII; manualele școlare pen
tru clasele VIII—XI se difu
zează atît prin librării cît și 
prin două centre speciale care 
funcționează in localurile șco
lilor medii nr. 1 și nr. 2.

In orașul Constanța, pregă
tirile pentru noul an școlar 
trebuie mai bine urmărite de 
cei răspunzători. In toamnă, 
cind cei peste 30 000 de elevi 
din învățămîntul de cultură 
generală vor păși în școli tre
buie să le găsească strălucind 
de curățenie, înzestrate cu tot 
ce este necesar pentru ca, din 
prima zi, să poată începe o bo
gată activitate instructiv-edu- 
cativâ.

IOAN N. CHITU

• n*

Pescăruși...
Foto : S. IONESCU
-----•-----

TELEGRAMĂ
Tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne

București

In numele Dopoarelor din 
Iugoslavia si al meu personal 
vă mulțumesc în modul cel 
mai cordial pentru exprima
rea caldă a condoleanțelor și 
simpatiilor pe care ni le-ați 
adresat cu ocazia catastrofei 
care s-a abătut asupra orașu
lui Skoplje.

IOSIF BROZ TITO



Fiecare palmă de pămînt - 
ș cit mai productivă!

Constantin Budan
președintele Consiliului 

agricol regional Argeș

1 VALORIFI
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UNOR MARI
REZERVE
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ultlvarea pomilor 
în sistemul agro- 
pomicol s-a dove
dit a fi cel mai 
rațional procedeu 
în condițiile plan
tațiilor de pomi

nou înființate și el va fi ex
tins acolo unde relieful și în
clinația versanțllor permit
aplicarea lui. In acest an, sis
temul agro-pomicol este in
trodus în regiunea Argeș pe o 
suprafață de peste 18.000 de 
hectare și a dat rezultate mult 
superioare sistemului de pomi 
în fîneață. Executarea lucră
rilor solului și folosirea tere
nurilor variază în funcție de 
pantă, începînd 
solului pe toată 
terminînd cu 
agroteraselor cu plugul rever
sibil, pe pantele mai mari.

Acest sistem asigură în pri
mul rînd condiții bune de 
creștere și dezvoltare a pomi
lor ca folosință principală a 
pămîntului. In al doilea rînd, 
deschide posibilități mari pen
tru lărgirea suprafețelor cul
tivate cu plante alimentare șl 
furajere într-o zonă cu o su
prafață de teren arabil foar
te restrînsă. In această zonă, 
întărirea economică a fiecărei 
unități agricole socialiste de
pinde de nivelul și de pricepe
rea folosirii raționale, intensi
ve a pămîntului. Pomicultura 
își va aduce contribuția la pu
nerea în valoare a terenurilor 
în pantă degradate numai 
printr-o permanentă și masivă 
fertilizare a acestora, folosind 
în acest scop, în primul rînd, 
îngrășămintele organice. Cul
tura pomilor se îmbină bine 
cu zootehnia, mai ales cu 
creșterea vacilor cu lapte, ra
muri de producție care de alt
fel stau aici și la baza specia
lizării producției agricole re
prezentată prin zona denumi
tă „fructe-lapte*. Dezvoltarea 
fermelor mari de animale, 
care să asigure și cantități spo- 
Xite de îngrășăminte organice 
în cadrul unităților agricole, 
poate avea loc numai printr-un 
sistem intensiv de agricultură, 
cu e producție puternică de 
furaje.

Ținînd cont de condițiile 
climatice și de solul bazinului 
pomicol respectiv, de condiții
le economice, pe intervalele 
dintre rîndurile de pomi, în 
regiunea noastră se cultivă 
porumbul boabe și siloz, car
toful, sfecla de zahăr pentru 
furaj, borceagul, mazărea, fa
solea. trifoiul, lucerna, dovle- 
cii pentru furaj, legume, ar
buști fructiferi, în special coa
căzul și căpșunul. Producțiile 
medii obținute la hectar ilus
trează cît se poate de bine im
portanța aplicării sistemului 
agro-pomicol. în condițiile 
anului trecut, gospodăria co-

cu lucrarea 
suprafața si 

construirea

lectivă Stoiceni din raionul 
Rimnicu-Vilcea, la cultura de 
porumb boebe în plantații a 
realizat 1357 kg In medie de 
pe cele 125 de hectare cultiva
te ; G-A.C. Boișoara, din ace
lași raion, în sistemul agro- 
pomicol a obținut 11.400 de kg 
de cartofi la hectar pe o au- 
prafață de 7Q hectare, iar de 
pe 60 de hectare cultivate cu 
in — 2.700 de kg de fuior ; 
G-A.C. Boțești din raionul Gă
iești a obținut în medie la 
hectar 1.115 de kg de porumb 
boabe de pe cele 100 de hec
tare cultivate Și 820 kg faso
le boabe.

Veniturile suplimentare de 
2.000 pînă la 8.000 și peste 
10.000 lei obținute Ia hectar 
în plantațiile de pomi, pe baza 
producțiilor realizate la cultu
rile intercalate, duc la recu
perarea rapidă a cheltuielilor 
de înființare și întreținere a 
livezilor pînă la intrarea lor 
pe rod. la micșorarea balanței 
de costuri pe kilogramul de 
fructe în plantațiile cu pro
ducție, la asigurarea retnou- 
ției în naturi In brigăzile po
micole cu livezi neintrate pe 
rod, la permanentizarea brigă
zilor pomicole cu plantații ti
nere, la completarea nec ea aru
lui de furaje. Extinderea cul
turii pomilor în sistemul agro- 
pomicol are o mare influență 
asupra direcției structurii pro
ductive a unităților agricola 
din zona dealurilor. Se schim
bă modul de folosință al pă
mîntului, cresc suprafețele 
arate și cultivate, ae schimbă 
structura culturilor, cresc în 
balanță culturile furajere. De 
exemplu, la G.A.C. Bogați, 
din zona deluroasă a raionu
lui Găiești, suprafața cultiva
tă cu plante agricole crește 
de la 460 de hectare, cit re
prezintă suprafața arabilă a 
gospodăriei, la 680 de hectare 
prin cultivarea suprafeței de 
220 de hectare cu plante de 
cimp în plantațiile tinere de 
pomi, după sistemul agropo- 
micol- Plantele furajere cul
tivate în gospodărie ocupau 
plnă la introducerea acestui 
sistem 14 la sută din suprafa
ța arabilă, iar în acar. an eie 
ocupă 30 I> dfe r-prz!aU
cultivata cu plante afrâue ia 
arabilul gospodăriri fa
plantațiile de pomi

Analiza făcută la trei gos
podării colective grupate In 
aceeași zonă (Băgați. Boțești. 
Boleți-Negrești) arată ci su
prafața cultivată cu plante 
agricole în cadrul acestor gos
podării a crescut de la 690 de 
hectare, cît reprezintă supra
fața lor arabilă în clmp, la 
1.512 hectare prin extinderea 
culturilor agricole în planta-

ZILELE TRECUTE, LA PITEȘTI, A AVUT 
LOC ȘEDINȚA LĂRGITĂ A SECȚIEI 
HORTIV1TICULTURA DIN CONSILIUL 
SUPERIOR AL AGRICULTURII. UNA DIN 
PROBLEMELE DISCUTATE AICI, A CĂ
REI IMPORTANȚA ECONOMICĂ DEO
SEBITA AU SUBLINIAT-O MULȚI VOR
BITORI IN CUVINTUL LOR, A FOST 
ACEEA A FOLOSIRII SISTEMULUI 
AGROPOMICOL PE TERENURILE IN 
PANTA AMENAJATE PENTRU LIVEZI.

APLICAREA SISTEMULUI AGROPO
MICOL, CU LUCRAREA TERENULUI IN 
SENSUL CURBELOR DE NIVEL. ÎNLĂTU
RĂ EROZIUNEA SOLULUI, DUCE LA OB
ȚINEREA UNOR ÎNSEMNATE CANTI
TĂȚI DE PRODUSE AGROALIMENTARE 
ȘI FURAJERE, CARE CREEAZĂ SURSE 
DE VENITURI ANUALE PIN A LA INTRA
REA POMILOR PE ROD, ÎNTĂRESC 
SECTORUL ZOOTEHNIC ți CONSOLI. 
DEAZA BAZA ECONOMICA A GOSPO
DĂRIILOR COLECTIVE. IN ACELAȘI 
TIMP. POMII TINERI SE DEZVOLTA 
MAI BINE CA IN TAJISTE, CRESC 
ANUAL CU 6tt—100 LA SUTA MAI 
MULT ȘI INTRA MAI REPEDE PE ROD. 
Ivind surse de hrana suficiente 
PFNTBU FORMAREA PRODUCȚIILOR 
FRUCTIFERE.

PUBLICAM IN PAGINA N'OASTRA EX. 
TRASE DIN CUVINTUL CITORVA PAR
TICIPANT! LA ACEST LARG SCHIMB 
DE EXPERIENȚA.

cultivat prin*
Fotol

In livada flnard. plantată In sistem agropcmicol colectiv if til din Lereștl. raionul ClmpuJung-Muscel au 
tre altele, fi 00 de hectare cu cartofi. In fotografie t a echipă lucrlnd la întreținerea culturii 1 cucu

SI AVANTAJELE E
Dobrogea, din «are 
1.200 de hectare în 
terase continui șl în 
sistem agro-ponii- 
col.

title tinere. djpă aistanul 
agro-pomicol, adică de 2.2 ori. 
în care ponderea plantelor fu
rajere pe total culturi, în acest 
an. a crescut de la 14J la 
sută în 1961, la 26 la sulA

Din realizările obținute în 
gospodăriile mai vechi se des
prind cîteva concl’i-Ji impor
tante. Se poate lua ca exem
plu G.A.C. Boteni din raionul 
Muscel. La o =; praf ață a* 
colă totală de 1.373 de hectare, 
din care plantațiile de 
ocupă 690 hectare, sur-rataia 
arabilă fiind doar de 129 »r- 
tare. gospodăria v***»*ri are 
571 de --rasttrf 44 ta
pete -a * Ma’â 4e bectsre *v

0 VVWBi
1** eMte li • MM <• hBl 
re L^te»g err: w ’’tr».

«e a recu
za a zoo
tehniei in ur.:*Ăâze ea-e ■- « 
pomicultură c:z.cit-tă in in
ternul de cultură agropcmicoL 
mai precis in cadrul desțele
nirilor fînețelor din planta
țiile pomicole. Legat de a- 
ceasta, trebuie subliniată ne
temeinicia concepției că zoo
tehnia nu se poate dezvolta 
dec it pe bază de finețe ți pă
șuni naturale (mai ales că în 
zonele respective acestea au o 
productivitate foarte scăzută). 
In zona dealurilor înalte, pro-

936O.K,
M. E ■

regiunea 
Banat se va ajunge 
la 48.000 de hectare 
cu pomi fructiferi 
plantați în sistem 
agn-pomicol, in
tensiv șl obișnuit. 

Pentru aceasta g-a 
studiat, în toată 
complexitatea ei, o 
ioni deluroasă de
gradată ha vederea 
la ce perii argaaisă- 
rfi teri tari al wl.• In reffiunea
Ciul pini ioum
••au plantat cu 11-
ve«t 8.700 de hec-
tare, o bună parte
din ele fiind ime-
najate In s ia tem

Culturi în fîstî
PLANTAT!E AGROPOMICOLA

SFECLA SAU CARTOFI

Așezarea șj rotat ta culturilor pe inter falele d'etre pom%

< —X,1 Jfîar BORCEAG, TRIFOl.rl
sfecla SAU cartofi \ ' j PORUMB FURAJERI* J.

® țj, p MAZĂRE V i£l

Pe terenurile cu pantă uniformă care pot fi lucrate cu plugul, plantarea pomilor se face In rînduri distanțate la 8—14 m. 
Pe rînd distantele depind de specia plantată. Pe pantele mai mici d« 18 la sută, intre rlnduri se fac culturi de plante fu
rajere și alimentare, iar pentru a preveni eroziunea solului, intervalele dintre pomi se cultivă alternativ cu prășiioare șl 
plante care acoperă bine terenul. Pe pantele de 18—28 la sută terenul se amenajează In agroterase, realizate prin ară- 

turi cu plugul reversibil

------------------------------------------ J

Ing. Caeilia Radulescu
secretara organizației de bază U.T.M.

din G.A.C. Malu cu Flori, 
raionul Muscel

I

0 LARGA PARTICIPARE
A Timnui

I m 5* eu 1& consfătuirea pe tema pemi-
viticulturii, care s-a ținut recent la Pitești în 
timpul desfășurării lucrărilor ei am auzit poms- 

JlA I nindu-se mult numele gospodăriei noastre. „Să 
FWT Jl facem livezi ca cea de la Malu cu Flori**, „Mi-a

II plăcut mult livada colectiviștilor din Malu cu 
Flori* — spuneau in cuvintul lor participanții 

la consfătuire. Oamenii fuseseră cu o zi înainte în vizită la 
noi și se vede treaba Că le-au plăcut plantațiile noastre rodi
toare. Intr-adevăr, în ultimii ani colectiviștii noștri au trans
format dealurile degradate în minunate grădini. Pînă în 
toamna anului 1962 noi am plantat cu pomi fructiferi din 
cele mai valoroase specii 315 hectare. La toate lucrările com
plexe pe care a fost nevoie să le facem, tinerii au contribuit 
într-o însemnată măsură. Amenajarea teraselor, săpatul gro
pilor, plantatul puieților, au fost lucrări la care organizația 
U.T.M., în zilele primăverii, iernii și toamnei, a mobilizat 
toți tinerii.

Pentru că gospodăria noastră are un mare număr de ani
male proprietate obștească, am căutat sâ facem plantații 
după sistemul cel mai rentabil : agro-pomicol. tn felul acesta 
noi am obținut mai multe avantaje deodată : micșorarea 
costurilor pe kg de fructe, asigurarea retribuției în 
natură în brigăzile pomicole cu livezi neintrate pe rod, com
pletarea necesarului de furaje și altele. Eficiența culturilor 
intercalate printre pomi se poate vedea lesne din cîteva 
exemple. Anul trecut colectiviștii au cultivat pe 50 de hec

tare porumb-siloz, iar pe alte 30 de hectare sfeclă de zahăr. 
In condiții de bună îngrijire a acestor culturi, am obținut 
la porumbul siloz 22.000 kg in medie la hectar, iar la sfecla 
de zahăr 20 000 de kg în medie la hectar, tn același timp 
pomii tineri s-au dezvoltat mai bine ca cei din pajiște și 
vor intra mai repede pe rod avînd surse de hrană suficiente. 
In acest an avem în plantațiile tinere de pe 185 de hectare 
culturi ca : porumb siloz, sfeclă de zahăr, cartofi, borceag, 
trifolitne. Porumbul siloz de pe 46 de hectare, de exemplu, 
s-a dezvoltat la fel ca cel din timp, tn curînd echipe spe
ciale, din care face parte un mare număr de tineri conductori 
de atelaje, vor recolta porumbul și-l vor transporta la gro
pile de siloz. Recolta e mai bună decît aceea de anul trecut, 
tind am obținut 22.000 de kg la hectar.

In toamna acestui an, pe terenurile pregătite din primă
vară. vom mai planta cu pomi, tn sistem agro-pomicol, încă 
30 de hectare, tn vederea realizării la timp și în bune condi
ții a acestui obiectiv organizația U.T.M., cerind sprijinul 
organizației de partid și al consiliului de conducere, va orga
niza acțiuni concrete. Tinerii vor transporta gunoiul de grajd, 
care se va pune la pomi odată cu plantarea, vor ajuta la 
executarea lerasărilor pe 15 hectare și vor planta prin muncă 
patriotică 8 hectare eu pomi fructiferi.

Ca inginer agronom, îi voi ajuta pe colectiviști cu toate 
forțele și cunoștințele de care dispun pentru a pune cit mai 
bine in valoare fiecare palmă de pămînt pe care altădată nu 
se făcea nimic, care nu aducea nici un folos.

"1 GAG Mala cu Flori din regiunea Argeș un hectar plan
tat eu meri In sistemul agro pomicol a produs anul trecui fi 360 
kg s-ere (cile 52 kg la pom) fi 20 000 kg de sfeclă de zahăr, 
in timp ce un hectar plantat cu meri In pajiște lntelenită a 
produs numai 8 400 kg de mere(40 kg la pom) fi 1 000—1 500 

kg de fin.

Eduard Oltaanu
directorul
OJLPO.T, 

Ploiești

1 în regiunea noa
stră, în ultimii 
ani, s-a acordat o 
atenție sporită va
lorificării terenu
rilor în pantă. In 
anul 1861 s-au

plantat cu pomi fructiferi pes
te 1 800 de hectare, iar în 1962 
aproape 8000 de hectare. Tn a- 
cest an, datorită eforturilor ca
re s-au depus in primăvară în 
raioanele cu profil deluros

agro-pomicol. In 
anii următori ee 
vor executa lucrări 
de terasare și plan
tare a pantelor ne
productive pe o su
prafață de 19.000 
de hectare.

• Peste 4.000 de 
hectare cu pomi 
fructiferi au fost 
plantate în regiunea

• In anul 1963, 
în regiunea Argeș 
culturile agroali- 
mentare și furajere 
din terenurile din
tre pomi fin livezi) 
a-M eidM, depă
șind ca aproape 
II.IM de hectare
suprafața folosită in 
acest sistem în
anul trecut, Astfel, 
au fost cultivate: 
10 762 hectare cul
turi furajere, 1.676 
hectare cartofi. 695 
hectare diferite le
gume și 5.446 hec
tare diferite culturi 
perene 
cernă, 
arbuști 
căpșuni, 
boabe i 
scurtă de

dîn părțile de deal 
ale regiunii Mureș- 
Autonnmă Maghia
ră există preocupa
re pentru valorifi
carea terenurilor în 
pantă. în raioanele 
Miercurea Clue, O- 
dorhei șl altele spe
cialiștii au cercetat 
terenurile și au în
tocmit planuri do
cumentare pentru 
amenajarea terase
lor pe 5 MO de hec
tare în sistem agro- 
pomicol.

vechi (lu- 
trifoi etc), 

fructiferi, 
, porumb 
ou perioadă 

vegetație.

• In 
agricole

unitățile 
socialiste

• Masivul pomi
col Valea Argeșului 
este o roditoare li
vadă tînără care se 
întinde pe 1 200 da 
hectare. Plantația 
aceasta In sistem a- 
gro-pomlcol au fă
cut-o colectiviștii 
din Valea Mare- 
Prav&ț, Lerești șl 
Stoenești. Pe cea 
mai mare parte din 
livadă, printre pomi 
•■•a cultivat car
tofi.

(Cimpina, CHiliu, Teleajen) a- 
vem toate condițiile să depă
șim planul de 4 500 de hectare 
eu noi livezi de pomi fructi
feri. Atit în plantațiile din ul
timii doi ani, cît și în cele pe 
care le vom face în viitor, ur
mărim să introducem sistemul 
agro-pomicol. Eficacitatea Iui 
practică și economică are o de
osebită importanță pentru uni
tă Ui • agricole socialiste din 
zona deluroasă. De acest lucru 
ne-am dat și mai bine 
în urma vizitelor pe 
le-am făcut în bazinele 
cole Stroești, Mușeteștl, 
șei, Fața Frumoasă și altele, cu

Ing. Nicola* Ctndaa 
șeful secției de hortiviticultură 
a Consiliului agricol regional 

Hunedoara 

_____________________I

seama 
care 

pomi- 
Arge-

prilejul lucrărilor ședinței ple
nare a Secției de hortiviticul- 
tură din cadrul Consiliului Su
perior al Agriculturii, care a 
avut loc recent la Pitești. Și în 
regiunea noastră sînt gospodă
rii colective care au bune re
zultate în această privință. De 
exemplu, pe terasele cu pomi 
de la Izvorul Dulce s-au obți
nut anul trecut de pe 30 de hec
tare cite 16 000 de kg de po
rumb siloz la hectar cultivat 
printre pomi. De-a lungul pan
tei, lungă de aproape 10 km., 
dintre Bănești și Băicol, pe ca
re în toamnă și în primăvară 
s-au plantat peste 10.000 de

pomi, s-a pus porumb pentru 
siloz și alte plante furajere. 
Firește însă că față de planta
țiile pe care le-am făcut în ul
timii ani pe dealurile sterpe, 
cele în sistem agro-pomicol 
sînt mici față de cele din regi
unea Argeș, bunăoară. Dar ce
lor aproape 1 000 de hectare 
de pînă acum, li se vor adăuga 
alte mii de hectare cu planta
ții în sistem agro-pomicol, sis
tem cu o mare eficiență econo- 

' mică. Astfel au fost întocmite 
proiectele de ansamblu, In 
perspectivă, ale bazinelor po
micole Văleni, Cislău, Valea 
Buzăului.

PRODUCȚIILE
PLEDEAZĂ SINGURE

cite 60 It tuli 4ra taprafața agricola a reginaii 
Hunedoara eite reprezentata prin terenul de deal, 
care înirnnețla condiții fiverabile pentru cultura 
pomilor. In aceaita ioni aa află auprafețe reitrinm 
de teren bun pentru cultura plantelor de cîmp, lu
cru care a dua la îmbinarea culturilor alimentare 
|t furajere eu aceea a pomilor fructiferi. Această

Îmbinare, îzvorită dintr-o necesitate economică, ae întilnefte în 
toate raioanele regiunii |i mai alea pe veraanții dealurilor din 
bazinele rîurilor Mure;, Seca;, Geoagiu și altele. Înainte vreme 
țăranii plantau livezile la întimplire. Terenurile în pantă, pe par
cele orientate de-a curmezișul pantei, ie cultivau parțial cu 
griu, porumb, orz, ovăz, lupin. Pe haturi aau pe marginile tera
selor ae plantau pomi fructiferi la distante mici : 4—6 metri. 
Datorită araturilor repetate cu plugul, marginea de joa nefiind 
lucrată, a ramai întelenită |i altfel i-au format taluza bine 
consolidate, ducînd la o terasare pe mari suprafețe în pantă: 
livezile mai vechi, pe o auprafațâ de 5430 de hectare, lînt plan
tate în întregime pe terenuri în pantă. Eie var fi însă înlocuite 
treptat ți rearaenajate după sistemul agro pomicol. De asemenea, 
au mai fost identificate noi terenuri pentru cultura pomilor; 
circa 12.000 de hectare.

înființarea livezilor noi din ultimii ani a-a făcut în cea mai 
mare parte pe baza aiatemului agro-pomicol : distanța între 
rîndnri este de 10—12 metri, iar pe rînd între pomi de 4—6 metri. 
Aceit ristern a-a dovedit mult mei rentabil decît eel obișnuit. 
De exemplu, |a gospodăria colectiva Daia Romînă din raionul 
Sebeș, într-o plantație tînără, organizată după liitemu] agro-po

micol pe un veriant eu panta de 15—20 la iută, terenu] a fost 
desțelenit. O suprafață de 30 de hectare s-a îngrășat cu 20 de 
tone de gunoi de grajd. Pe aceBt teren, timp de trei Hni a-au 
cultivat cartofi, obținîndu-se cîte 18 000—20 000 de kg de pe 
fiecare hectar. Pe porțiunea din livadă care a ramai înțelenită,
■ -au realizat numai 1200 kg de fin în medie la hectar. Produc
țiile realizate pledează convingător pentru extinderea sistemului
■ gro-pemicol. Dar ;i mai concludent este faptul că acolo unde 
l-au cultivat cartofi, pomii i-au dezvoltat mai bine, au intrat 
pa rod mult mai repede qi au dat încă de la început producții 
mari. Rezultate bune a obținut și gospodăria colectiva Vinerea, 
din raionul Orăștie. Pe 20 de hectare cu livadă tînără a-a cultivat 
în anul 1961 sfeclă furajera, obținîndu-ae în medie cîte 27 000 
kg la hectar. Pe aceeași suprafață, în anul 1962 a-au cultivat 
cartofi și i-au realizat 18.500 kg în medie Ia hectar. Producțiile 
do fructe n-au fost îniă diminuate, ci, dimpotrivă. Semnificativ 
eite și faptul că la gospodăria colectivă Geoagiu i-au obținut în 
medie, pe trei ani de pe același hectar, cîte 20160 kg de mere 
și cîte 25 300 de kg de ifeclă furajeră cultivată printre rîndurile 
de pomi.

Datorită avantajelor pe care le prezintă plantațiile în tiatem 
agro-pomicol, suprafețele l-au extim în ultimii patru ani pe apro» 
ximativ 400 da hectare, din cele aproape 3000 de hectare cu 
livezi tinere. Conform sarcinilor stabilite, tn perspectivă, în re
giunea noastră se ver planta în ristem agro-pomicol 10 000 da 
hectare, pa lîngă cele 1500 da hectare en plantații intensiva și 
1 600 de hectare « plantații obișnuit*



Instructorul
nesalariat

al comitetului 
orășenesc

In ziua a 6-a 
a campionate
lor mondiale de 
ciclism de la 
Lifige au fost 
cunoscut! noii 
campioni ai lu
mii la viteză 
(amatori și pro- 

urmfirire (pe 
individual femei)

In sfiișit, aemilonduj cu 
antrenament mecanic a fost 
cîșttgat la amatori de Ro
main de Laof (Belgia).

0 înălțime de 1.000 m, o 
echipă de parașutiste sovie
tice a aterizat In medie ia 
0,12 m de punctul fix.

de la ora 10 un Interesant 
concius internațional 
motoeiclism dirt-trac 
participarea celor mal buni
alergători din R. P. Romînă 
și R. P. Bulgaria.

de 
cu

U. T. M.
n munca de conducere șa îndru
mare a activității organizațiilor de 
bază, Comitetul orășenesc U.T.M. 
Petroșenl are un sprijin real în 
cei 50 de instructori nesalariați, 
recrutați din rîndul tinerilor 
membri și candidați de partid cu

o Sună pregătire politică șl profesională, cu 
multă experiență în munca organizației U.T.M.

Ținînd seama de specificul organizațiilor de 
bază U.T.M., comitetul orășenesc s-a orientat 
bine antrenînd la această muncă în special 
tineri cu pregătire în ramura minieră. Dar 
selecționarea instructorilor nesalariați este 
doar primul pas. Esențialul, după aceea, îl 
constituie pregătirea acestora, organizarea și 
îndrumarea practică a muncii lor.

Reține atenția în munca de pregătire e in
structorilor nesalariați accentul pus de comi
tetul orășenesc U.T.M. pe înarmarea acestora 
cu unele probleme economice specifice pro
ducției miniere din Valea Jiului. Ni se pare o 
practică bună că la consfătuirile lunare, co
mitetul orășenesc informează amănunțit in
structorii asupra mersului producției în în
treprinderile miniere. Dar lucrurile nu se 
opresc aici. Cu acest prilej se popularizează 
experiența bună din minele fruntașe, ceea ce 
este valoros în munca organizațiilor de bază 
U.T.M. In acest sens a fost cit se poate de 
instructivă expunerea tovarășului Suder 
Wiliam, director general al Combinatului 
carbonifer din Valea Jiului, despre căile con
crete de creșterea productivității muncii în 
industria minieră. Pornind de la realitățile 
prezente din mine, într-o altă expunere ingi
nerul Vasile Bobeîca de la sectorul III Pe- 
trila, i-a ajutat pe instructori să cunoască 
metodele cele mai avansate de muncă aplicate 
în Valea Jiului, cum pot fi ele generalizate.

Atît pe marginea acestor expuneri, cit și a 
altora, care s-au ținut, s-au purtat discuții 
referitoare la modul concret în care pot fi 
aplicate în viață învățămintele desprinse.

Biroul comitetului orășenesc U.T.M. a ob
servat că unii dintre instructorii nesalariați 
nu reușesc, eu toată bunăvoința lor, să dea un 
ajutor concret, eficient organizațiilor U.T.M. 
De aceea biroul comitetului orășenesc a re
partizat cite un membru al său să lucreze o 
perioadă mai îndelungată împreună cu un 
instructor. Aceasta a fost o măsura bună. Cu

fesioniști), 
echipe și 
și semifond (amatori) cu an
trenament mecanic. Un re
marcabil succes a repurtat 
echipa de urmărire a 
U.R.S.S., alcătuită din Mosk
vin, Kolumbet, Terescenko 
și Belgart, care a intrat în 
posesia titlului mondial în- 
vingînd în finală echipa 
R.F. Germane.

Ciclista engleză Beryl 
Burton a cucerit din nou tit
lul mondial în proba indi
viduală de urmărire. Belgia
nul Sercu a cucerit titlul de 
campion al lumii (amatori) 
în proba de viteză. El l-a 
învins 1n finală cu două 
manșe, elștigate contra una, 
pe italianul Bianchetto. La 
profesioniști italianul Ga- 
lardoni l-a deposedat de 
titlu pe compatriotul său 
Maspes.

într-un meci internațional 
feminin de baschet desfă
șurat la Sofia echipa R. P. 
Chineze a învins cu scorul 
do 63—36 (32—22) echipa 
de tineret a R. P. Bulgaria-

La Budapesta s-a disputai 
meciul Internațional de bas
chet dintre echipele R. P. 
Ungare si R. P. Polone. 
Baschetbaliștii maghiari au 
repurtat victoria cu scorul 
de 59—57 (29—21).

Viața de organizație
tovarășul Sabin Momeu. de pildă, a muncit 
alături tovarășul Mihai Ghile. secretarul cu 
problemele de propagandă. împreună au aju
tat organizația de bază U.T.M. de la sectorul 
nr. 3 Petrila să organizeze mai multe mani
festări cultural-educative interesante, au aju
tat comitetul să formeze din cei mai pasionați 
cititori să se ocupe de difuzarea cărții teh
nice etc.

Acum, atît tov. Sabin, cit și ceilalți instruc
tori se descurcă mult mai bine în îndeplinirea 
sarcinilor ce le au.

Adalbert Racoczy este lăcătuș la sectorul 
de prelucrare a cărbunelui de la mina Petrila. 
El are sarcina de a îndruma activitatea orga
nizației de bază U.T.M. nr. 3 din aceasA.fi 
mină. Cunosqnd hmej.problemele, cele mai 
Importante ale .producției, el a putut să dea 
un ajutor cincret organizației de băză U.T.M- 
Așa, de pildă, Ia prelucrarea cărbunelui, an
gajamentul colectivului era să dea în anul 
acesta 5,000 tone cărbune peste plan. Atît lui 
cit și secretarului U.T.M. mai mulți tineri 
le-au atras atenția că acest angajament aste 
sub posibilități.

Instructorul împreună cu secretarul U.T.M- 
și conducerea sectorului au cercetat posibili
tățile existente și au constatat că tinerii au 
dreptate. Erau încă rezerve nefolosite, posi
bilități neexplorate. După aceea, într-o adu
nare generală U.T.M. au dezbătut cu seriozi
tate căile concrete care duc la sporirea pro
ducției de cărbune. Astfel, s-a ajuns la con
cluzia că angajamentul anual poate fi mărit 
cu 500 tone de cărbune. Pilda tinerilor din 
această organizație a fost urmată de toți mun
citorii celor trei schimburi djn sector.

Mihai Popovici, care îndrumă activitatea 
organizației de bază U.T.M. din sectorul I — 
Exploatarea minieră Petrila, a observat că 
aici s-a rămas, față de plan, la un moment 
dat. cu 200 tone cărbune sub plan. In această 
situație el a ajutat comitetul să întreprindă o 
seamă de acțiuni pentru mobilizarea mai ac
tivă a tineretului la 
de plan. Timp pentru 
generale nu era. Dar 
tinerii din brigăzile 
Membrii comitetului 
rul au discutat cu tinerii, au invitat la aceste 
discuții și pe responsabilii unor brigăzi frun
tașe care le-au împărtășit din experiența lor. 
Se înțelege că și aceste măsuri au contribuit 
ca pînă la sfîrșitul lunii planul să fie depășit 
cu 500 tone cărbune.

Și încă un exemplu. Ion Wahold, electri
cian, cînd și-a început munca de îndrumare 
a organizației de bază U.T.M. nr- 8 de la 
mina Lonea, a întîlnit la unii membri ai co
mitetului o părere care l-a pus pe gînduri : 
„Tinerilor noștri nu le place munca cultural- 
artistică“. Părerea era însă nefondată. Cui 
nu-i place la 20 de ani să cînte și să danseze! 
Doar Wahold i-a întîlnit deseori pe tineri la 
reuniuni, pe unii dintre ei i-a văzut cîntînd 
Adevărata cauză este deci lipsa de preocu
pare concretă pentru organizarea si atrage
rea tinerilor la asemenea activități. Părerea 
s-a le-a spus-o deschis, sincer membrilor co
mitetului propunîndu-le totodată să discute 
această problemă cu fiecare tînăr. Astăzi în 
aceaită organizație de bază există □ forma
ție de muzică ușoară și o brigadă artistică 
de agitație ■

Am dat doar trei exemple din cale 50 care 
»e puteau da. Pentru că, o experiență bună, 
într-un domeniu sau altul, există în munca 
fiecărui instructor nesalariat al cornitetolui 
orășenesc U.T.M.

Marele maes
tru sovietic Da
vid Bronșteîn a 
cîștigat titlul 
de campion al 
orașului Mos
cova la șah- 
fulger. EI a fost

urmat în clasament de Va- 
siukov gi Mihail Tal La 
campionat au mai luat par
te alți jucători de valoare 
ca Polugaevski, Simaghin și 
Holmov.

în zilele de 9 și 10 august 
se vor desfășura la Snagov 
campionatele republicane de 
canotaj academic pentru ju
niori. La startul diferitelor 
probe vor fi prezenți cei 
mai valoroși juniori din 
București, 
Cluj. Tg. 
Constanța

ri cadrul unul concurs de 
parașutism sportiv desfă
șurat în apropiere de Kras- 
noiarsk, un grup de 9 pa- 
rașutîști sovietici au stabilit 
un nou record al lumii la 
săritura cu punct fix. Lan- 
sîndu-se în noapte de la o 
altitudine de 600 m, ei au 
Qbținut o medie generală 
de 6,76 m de centrul cercu
lui. Vechiul record mondial 
era de 8,17 m și aparținea 
parașutișiilor sovietici.

De asemenea, a fost sta
bilit un record mondial fe
minin. Sărind în grup de la

Sîmbălă, amatorii de fot
bal din Capitală vor putea 
urmări pe stadionul Repu
blicii un interesant program 
în nocturnă. De la ora 18,15 
se desfășoară meciul Rapid- 
Petrolul Ploiești, iar în con
tinuare jocul Dinamo Bucu
rești—Steaua. In deschidere 
la ora 16,45 are loc o întîl- 
nire între două selecționate 
ale taberei de juniori de la 
Rm. VHcea.

Pe pista stadionului Di
namo va avea loc duminică

Arad, Timișoara, 
Mureș, Galați, 

li alte orașe.

1
ma-

Pe „Nep Sta
dion ‘ din Buda
pesta va începe 
la 11 august un 
turneu interna
țional de lalbal 
cu participarea 
echipelor Dina

mo Moscova,- Chelsea (An
glia), Standard Liege (Bel
gia) și a formațiilor 
ghiare Ferencvaros, M.T.K.
și Vasas. Programul de des
fășurare este următorul: 
Perencvaros—Dinamo Mos
cova j M.T.K. — Chelsea și 
Vasas — Standard Liege.

Toate vinurile roimnești premiate
Ia concursul international de la Ljubljana

Recent s-a înapo
iat în tară prof. 
Ștefan Teodorescu, 
șeful secției de vini- 
ficație a Institutului 
de cercetări horti- 
viticole, care a luat 
parte Ia concursul 
Internațional de vi
nuri de la Ljubljana 
ca membru al juriu
lui. Din relatările 
sale rezultă că ce
rințele de calitate a 
vinurilor la acest 
concurs au fost mult 
mai mari față de 
cele precedente. La 
concurs au partici
pat 17 țări, multe 
cu podgorii renu
mite, printre care 
Franța, Italia, Iugo
slavia, Ungaria. Și 
în acest an vinurile

romînești au obți
nut un remarcabil 
succes. Toate cele 30 
de probe de vinuri 
albe și roșii saci, 
albe demised și al
be dulci și aromate 
au fost distinse cu 
medalii — 19 vinuri 
au primit meda
lii de aur, 9 de 
argint și 2 de 
bronz. Dintre cele 
855 nrobe prezenta
te de țările partici
pante la concurs, 
vinul romînegc Tra- 
miner din produc
ția anului 1958 a 
stațiunii experi
mentale Blaj a fost 
unanim apreciat de 
juriul internațional 
care i-a acordat 
nota cea mai mare. 
Du asemenea. su

fost mult apreciate 
vinurile Sauvignon 
de Lechința $1 
Aiud. Tămîioasa 
romînească de Pie
troasele ți Drăgă- 
sani si Muscatul 
Ottonel de Tîmava 
si Alba Iulia.

Toate vinurile 
romînestl medalia
te la concursul de 
la Ljubljana sînt în 
prezent produse în 
cantități mari iar 
în noile plantații cs 
se fac în țara noa
stră predomină so
iurile din care se 
obțin aceste vinuri, 
nrecum si alte so
iuri tot atît de va
loroase.

(Agerpres)

Un aspect de la Baza Sportivă studențească 
Tei

Foto : V. HOSSU

Noua construcție a Cosei da culturd a sindicatelor din Piatra Neamț

MATTRIALTLOR PUBLICATA
de V. Seminski, „Strungul 
8-3“ de Gh. Biber-

De asemenea, în planul pa 
anul 1964 sînt cuprinse lucră
rile din „Colecția de atelier1': 
„îndrumător pentru ridicarea 
calificări! strungarilor" și „Me
canizarea și automatizarea lu
crărilor de strungărie".

Toate aceste lucrări sînt 
destinate documentării ți per
fecționării strungarilor.

Ținînd seama de propuneri
le formulate de o serie de 
strungari cu ocazia unor con
sfătuiri organizate de editura 
noastră cu cititorii din uzine, 
vom publica în anul 1865 o car
te mai voluminoasă (35 coli 
editoriale) pentru strungari, 
intitulată „Manualul f.trunga- 
rului", contractată încă din a- 
nul trecut și aflată în cur3 de 
elaborare. Lucrarea va avea 
un caracter tehnologic și nu 
didactic, conform profilului 
editurii noastre. Observațiile 
și propunerile consemnate în 
materialul publicat în ziarul 
„Scînteia tineretului" în legă
tură cu „Cartea strungarului" 
vor fl luate în considerație la 
editarea acestui manual.

aînt prezentate pe specialități 
cărțile tehnice apărute, difu
zate de noi prin intermediul 
CL.D.C.

In privința aprecierilor re
feritoare la „Cartea strunga
rului" de V. Barbu, le consi
derăm juste chiar și pentru 
ediția a Il-a a cărții respec
tive.

De aceea, Editura tehnică a

în ziarul nostru nr. 4399 din 
data de 9 iulie a.c. a foet pu
blicat la rubrica : „Tinerilor 
din fabrici și uzine o bogată 
cultură tehnică", articolul „în
zestrarea bibliotecilor1. El a 
cuprins păreri ale unor cadre 
care răspund de bunul mers 
al activității bibliotecilor teh
nice din diverse întreprinderi, 
ale unor muncitori, ingineri, 
maiștri din atelierele de strun- 
gărie, în legătură cu criteriile 
pe baza cărora sînt înzestrate 
bibliotecile cu literatură de 
specialitate și modul în care 
răspunde cartea pentru strun
gari, nevoilor producției.

în urma apariției acestui 
articol, redacția a primit din 
partea Editurii tehnice, urmă
torul răspuns :

Ancheta „Înzestrarea biblio
tecilor"' este foarte utilă, atît 
pentru editura noastră cit și 
pentru cabinetele tehnice din 
Întreprinderi.

Editura tehnică se consultă 
cu foarte multe întreprinderi 
asupra oportunității include
rii în planurile da apariții a 
lucrărilor tehnice care intere
sează întreprinderile respecti
ve, precum și asupra proble
melor care trebuie să fie 
duse în fiecare lucrare 
parte.

După cum reiese însă și 
materialul publicat, se întîl- 
nesc totuși, frecvent, cazuri de 
necunoaștere în unele uzine, 
fabrici etc, a cărților tehnice 
publicate. După părerea noa
stră, o astfel de situație se 
poate remedia printr-o mai 
bună organizare a activității 
cabinetelor tehnice. Ele dispun 
de toate posibilitățile pentru 
a se informa asupra cărților 
noi care apar. Ca surse de in
formare, sigure și la îndemina 
oricui, există : presa, buleti
nul : „Cărți nai", editat de 
C-L.D.C-, planurile noastre de 
■pariții și pliantele în care

„TINERILOR DIN
FABRICI ȘI UZINE 

0 BOGATĂ
CULTURA
TEHNICA"ITRF

din

ANUNȚ

ION MARIA

Hunedoa- 
prezentai

de 
de 
de 
de 
de

filologie ; 
matematică ; 
științe naturale ; 
fiiieă-chimie ; 
istorie geografie ■

in- 
în

Ing. A. OPREAN 
director

Editura Tehnică

îndeplinirea sarcinilor 
pregătirea unei adunări 
să discute în special cu 

rămase în urmă, da. 
împreună cu instructo

I

ANUNȚ

utilajul

pe scena celui de-al Vll-lea concurs

primeș 
admite

Mus-
28 iu

ceva 
nu 

mi-

Fanfara Troatulnl minlcr-Argeș i 
Hidrocentrala .,16 Februarie"-

București, str. V. Kuibișev 38, raionul 30 Decembr 
telefon 15.54.38

Duminici * 4jărăs J-lăapitala 
îndreptîndu-se spre Kiev o de
legație a U.A.S.R. pentru a 
participa la cursurile interna
ționale studențești de vară or
ganizate de Consiliul Studen
țesc din U.R.S.S. Delegația este 
condusă de tov. Fejes Iuliu, 
vicepreședinte al U.A.S.R.

'★
încă 9 aate din raioanele 

Focșani și Brăila, regiunea 
Galați, au fost recent electri
ficate și conectate la sistemul 
energetic național. Cu acestea, 
numărul localităților rurale 
electrificate în regiune a ■- 
juns la 209.

în prezent, sînt în eurs de 
electrificare alte 26 de sate, 
din care 16 urmează să fi« ra
cordate în c uri nd la sistemul 
energetic național

Anul acesta in pădurile din 
raza întreprinderilor forestiere 
din Baia Mare și Sighet au 
foit date în folosință noi dru
muri auto forestiere. In pre
zent In regiunea Maramureș 
continuă amenajarea unei re
țele de astfel de drumuri care 
vor totaliza aproape 300 km 
creîndu-se posibilitatea ex
ploatării în bune eondifiuni a 
peste 36.000 ha pădure situate 
în locuri greu accesibila din 
bazinul Lăpușului superior. 
Pentru grăbirea lucrărilor și 
reducerea termenului de exe
cuție a noilor drumuri, șantie
rele de construcții au fost în
zestrate cu cilindri compacteri 
și alte utilaje de înaltă pro
ductivitate. Rețeaua de dru
muri auto forestiere a luat o 
mare dezvoltare în regiune. In 
prezent ea totalizează un nu-

măr aproapa egal d« kilometri 
cu cel al șoselei naționale Baia 
Mare—București,

♦
Dupfi spectacolele prexentate Ia 

tradiiinnaleie serbârl de pe mun
tele Gdfna «1 Jn diferite localitdli 
din Munții Apuseni, anaamblul de 
clnfece fl dansuri „Cioclrlla* a 
aciit In regiunea 
ra. Primul spectacol, 
luni b® scena teatrului de vară din 
Deva, sa bisairat de un deosebii 
succes.

In zilele care urmează, ansam
blul va da spectacole pentru aide- 
rurgiști ti mineri pe stadioanele 
apartive din Hunedoara și Petro- 
seni, precum și la cluburile din 
Lupenl, Uricanl |i Lonea.

La rlnduJ său, ansamblu] lolclo- 
ric de cîntece «1 dansuri al C.C.S.. 
eore se află In turneu In regiunea 
Hunedoara, a prezentat duminică 
șl luni pentru siderurglștii din Hu
nedoara spectacolul musical core- 
aralie „ClntA țara mea".

I
I
I

publicat și continuă să pubdi- 
ce în „Colecția de atelier" o 
serie de lucrări de volum mic. 
Printre acestea menționăm 
„Filetarea la strung" de N. 
Constantin, „Cuțite cu plăcuțe 
din carburl metalice" de S. 
Eliezer, „Mărirea productivi
tății la lucrări de strungărie"

IR
In luna septembrie a. c., la Institutul pedagogic din Cra

iova, are loc concursul de admitere la următoarele facul
tăți:

— Facultatea
— Facultatea
— Facultatea
— Facultatea
— Facultatea

Programele acestor discipline sint publicate în broșura 
„Admiterea în învățămlntul superior".

Durata cursurilor este de 3 ani, avlnd ea scop pregătirea 
de profesori pentru școlile de 8 ani.

în timpul pregătirii concursului de admitere ți pe durata 
studiilor universitare, institutul asigură studenților din 
afara orașului, cazare și masă contra cost. Studenții buni 
la învățătură pot obține burse.

Cursurile de pregătire au loc în două serii: 5 !ulle-4 au
gust șl 5 au gust-4 septembrie.

înscrierile pentru concurs încep la 15 august.
Informații suplimentare se dau !n scris și verbal la se

cretari atol Institutului pedagogic de 3 ani din Craiova, Oft
ica București nr. 265. telefon 4472.

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE 

ȘCOALA PROFESIONALA DE UCENICI 
A ÎNTREPRINDERII „FILATURA ROMINEASCA 

BUMBAC"

Desenele (de la stingă jta dreapta) j
Cerneliu Ciobanu — muncitor Ia
Argeș i Cuplu da dansatori format din : colectivistele Maria Simla- 
neseu. Rodica Adam, si minerul Th. Dragomir din comuna Bere- 
voești i Maria Tomescu — muncitoare la Fabrica da confecții 

,,6 Martie"-Curtea de Argee (stingă jos).

Cîmpuluna 
cel, duminică 
lie. Faza regională a 
celui de-al Vll-lea 
concurs este în plină 
desfășurare. S-au 
întâlnit brigăzile ar
tistice ale caselor 
de cultură, ale că
minelor culturale 
din toate colțurile 
Argeșului, de fa în
treprind miniere.

fabrici de confecții, 
de pe șantierul hi
drocentralei. din 
gospodării colecti
ve. Si-au dat întâl
nire cei mai buni 
artiști amatori (co
riști, recitatori, dan
satori, membri ai 
orchestrelor, fanfa
relor etc.), selecțio
nați la fazele ante
rioare ale concur- 
«ului.

Caminul cultural 
din comuna Bere 
voești a prezentat 
un joc în interpre
tarea a trei genera- 
ții — vîrstnicii din 
comună, tinerii și 
pionierii. Sincer 
vorbind n-aș putea 
să spun care din 
cele trei generații 
au dovedit mai 
multă măiestrie.

pentru că re presam- 
tanții tuturor s-au 
impus prin aceleași 
caracteristici: pa
siune, entuziasm, 
dragoste de artă, 
de frumos.

...Intr-un colț de 
pădure niște zine ji 
feți frumoși se pre
gătesc de concurs, 
se îmbracă, se ma
chiază; tint tinerii

de la Fabrica de 
confecții din Curtea 
de Argeș. Intr-alt 
colț se repetă fe
bril — e brigada hi
drocentralei. O fan
fară își încearcă »n- 
strumentele. 
mai departe să 
se audă — ea 
nerilor.

Socotesc ci 
tă-i prezint

not 
mai

bine prin cîteva 
schite (care de alt
fel vor fi și unele 
din subiectele vii
toarelor mele lu
crări). Le însoțesc 
cu urarea adresată 
inimoșilor artiști a- 
matori de pe scena 
argeșeană : să ne 
întâlnim ne scena 
finalei f

T1A PELTZ

Școala Profesională de Ucenici a întreprinderi
F.R.B." din București, stf. V. Kuibișev nr. 3 

aduce la cunoștință celor Interesați că 
candidați, fete și băieți, la examenul de 

anul I pentru următoarele meserii :
1. Mecanici pentru Întreținerea 

(strungari, frezori, ajustări etc.)
3. Sculeri-matrițeri
3. Tricotaje
t. Coniecfii din țesături și tricotaje (croitori
5. Filatură
6. Țesătorie
7. Finisarea produselor textile.

Condițiile pentru Înscriere sînt:
— sâ aibă buletinul de identitate de Bucureș
— vîrsta intre 14^16 ani Împliniți la 1 se 

tembrie 1Q63
— examenul de admitere va consta din prob 

scrise și orale la limba romină șl matern 
tlcâ.

La Înscriere trebuie aâ se prezinte următoarele act
— certificat de naștere (copie)
— certificat de absolvire a 7 clase (original
— certificat de sănătate In care se va speciile 

rezultatul analizei slngelui și al radlosc 
piei pulmonare.

Elevii școlii se bucură de toate drepturile slab 
lite de legile in vigoare pentru școlile profesiona 
de ucenici.

Pentru informații suplimentare doritorii se vor 
adresa la școală, telefon 15.59.38.

înscrierile se primesc zilnic la secretariatul 
școlii.

aceasA.fi


BE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
DUPĂ SEMNAREA ERATAFDIUIIRIPAREIl

Noi aderări la Tratat Inteniuri acordate de Andrei Gromîko.

Lucrările 
Consiliului 

de Securitate

Lansarea in Uniunea Sovietică 

a satelitului artificial „Cosmos 19“

ULAN BATOR 6 (Agerpres). 
— In legătură cu semnarea 
Tratatului de la Moscova între 
cele trei mari puteri, guvernul 
Republicii Populare Mongole 
a dat publicității la 5 august o 
declarație în care subliniază 
că poporul mongol și guvernul 
său consideră că realizarea a- 
cestui Tratat reprezintă un 
pas important pe calea inter
zicerii totale a experiențelor și 
a folosirii armei nucleare pe 
linia obținerii dezarmării ge
nerale și totale.

„Guvernul R.P. Mongole — 
se arată în declarație — con
știent de uriașa importanță a 
interzicerii experiențelor cu 
arma nucleară, declară că este 
hotărît să se alăture imediat 
acestui Tratat. Călăuzit de nă
zuința sinceră spre menținerea 
păcii și a securității popoare
lor, guvernul R.P. Mongole își 
exprimă hotărîrea de a depune 
și de acum înainte eforturi 
nentru triumful spiritului tra
tativelor în rezolvarea tuturor 
problemelor internaționale li
tigioase pe baza principiilor 
coexistenței pașnice".

DELHI 6 (Agerpres). — „Fie
care om căruia îi este scumpă 
pacea trebuie să salute sem
narea la Moscova a Tratatului 
privitor la interzicerea expe
riențelor nucleare, a declarat 
primul ministru al Indiei, J. 
Nehru. Deși acesta nu este de- 
cît un acord parțial șl prin el 
însuși nu ne duce departe pe 
calea spre dezarmare, a spus 
Nehru, totuși el este de o t- 
mensă importanță. Aceasta 
înseamnă că a fost spartă 
gheața războiului rece. De a- 
ceea Tratatul are o foarte ma

re însemnătate și avem toate 
motivele să sperăm că va fi 
urmat de alte măsuri care ne 
vor duce la dezarmare și la a- 
sigurarea păcii. Țările care au 
semnat Tratatul pot fi felicita
te cu prilejul acestei acțiuni 
importante".

In continuare, el a declarat: 
„Trebuie să salutăm semnarea 
unor pacte de neagresiune a-

colo unde sînt posibile, întru- 
cît ele ar slăbi primejdia de 
război și ar contribui la crea
rea unei atmosfere pașnice.

Am mai spus că India este 
hotărîtă să semneze Tratatul. 
Nădăjduim că acest lucru se 
va realiza într-un viitor cit 
mai apropiat.

ROMA 8 (Agerpres. — La 
propunerea primului ministru 
Leone, la ședința Consiliului 
de Miniștri din 6 august a fost 
hotărîtă aderarea Italiei la 
Tratatul de la Moscova privi
tor la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară în atmo
sferă. în spațiul cosmic și sub 
apă.

CIUDAD DE MEXICO 6 
(Agerpres). — După cum a- 
nunță agenția France Presse, 
într-o declarație făcută presei 
la 6 august, Manuel Tello, mi
nistrul afacerilor externe al 
Mexicului, și-a exprimat spe
ranța că semnarea Tratatului 
cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă va fi urmată 
de încheierea unui tratat mai 
amplu, care să interzică și 
experiențele atomice subtera
ne.

Ministrul afacerilor externe 
al Mexicului a menționat, de 
asemenea, că : „etapa urmă
toare ar putea fi încheierea u- 
nor acorduri mai precise în 
vederea dezarmării totale, sub 
control internațional".

Totodată, Manuel Tello a fă
cut cunoscut că guvernul me
xican a împuternicit pe amba
sadorii săi la Moscova, Wa
shington șl Londra să semneze 
Tratatul de la Moscova.

OSLO 6 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță 
că, în urma unei reuniuni a 
Consiliului de Miniștri norve
gian, un purtător de cuvint al 
Ministerului de Externe a pre

cizat că Norvegia va semna la 
9 august Tratatul de la Mos
cova cu privire la Încetarea 
experiențelor cu arma nuclea-

ră. Tratatul va fi după aceea 
supus ratificării Parlamentului 
norvegian.

TOKIO 6 (Agerpres). — A- 
genția UPI anunță că mini
strul de externe al Japoniei ■ 
făcut publică hotărîrea guver
nului de a semna la sfîrșitul 
acestei luni sau la începutul 
lunii septembrie Tratatul de 
la Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor nucle
are.

MONROVIA 6 (Agerpres). — 
Președintele Liberiei, William 
Tubman, a anunțat că Liberia 
va semna Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare î® at
mosferă, in cosmos și sub apă. 
Președintele a calificat Trata
tul „ca document istoric ți ți-a 
exprimat speranța că vor fi 
întreprinse noi inițiative care 
să ducă la dezarmare fi la pa
ce universală".

AMAN 6 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press trans
mite că guvernul lordanie* 
și-a făcut cunoscută dorința de 
a adera la Tratatul semnat luni 
la Moscova. Regele Hussein a 
numit Tratatul „un nou pas 
spre întărirea păcii în lume". 
El a declarat că speră că sem
narea va fi continuată de alți 
pași constructivi pentru rezol
varea problemelor internațio
nale in același spirit de cola
borare.

ANKARA 8 (Agerpres). — 
La Ankara a avut loc o șe
dință a Cabinetului de miniș
tri al Turciei sub președinția 

lui Ismet Inonu, după care 
O. Bekata, purtătorul de cu
vin t al guvernului a făcut o 
declarație. El a spus că guver
nul turc a hotărît să semneze 
acordul de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară.

Reprezentanții Turciei din 
Moscov®, Washington și Lon
dra a precizat purtătorul de 
cuvînt, vor fi însărcinați să 
semneze acest Tratat în cele 
trei capitale.

Dean Rusk și lordul Rome unor corespondenți
ci Agenției TASS

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
La C august Andrei Grocnfko, 
Dean Rusk și lordul Home au 
acorda: următoarele inter
viuri unor corespondenți ai 
TASS :

Andrei Gromîko a declarat 
că ^Tratatul încheiat la Mos
cova constituie un important 
factor al vieții internaționale. 
După 2 om a subliniat in repe
tate rinduri N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic. Tra
tatul creează o atmosferă mai 
favorabilă pentru efectuarea 
unor altor măsuri de comun 
acord, pentru destinderea în
cordării internaționale'.

Printre aceste măsuri. A. 
Grotniko a amintit problema 
dezarmării generale și totale, 
încheierea unui pact de nea
gresiune între «țațele partici
pante la Tratatul de la Var
șovia și țările membre ale 
NAT-O-. Încheierea tratatului 
de pace german și rezolvarea 
pe această bază a problemei 
Beriiruiui occidental

Intilnire intre A. Gr omită
Dean Rusk șf lordul Home

Andrei Gromfke a aubliniat 
că C.C. al P.CUS și guvernul 
sovietic fac și ver face totul 
pentru soluțioaarea acestor 
probleme, pentru a contribui 
la destinderea continuă a în
cordării internaționale.

Dean Rusk a declarat : „Sînt : 
convins că oamenii din ambe
le noastre țări doresc pacea. , 
Secretarul Departamentului ■ 
de stat a subliniat că a fost 
făcut un pas foarte important, 
primul pas, ce va trebui să 
Ce urmat de alții. Cred că 
atît poporul american, cit și 
poporul sovietic înțeleg aceas
ta".

El a relevat de asemenea, 
reacția călduroasă a oameni
lor sovietici la semnarea Tra
tatului.

..Semnarea Tratatului pri
vitor la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară este 
un eveniment foarte impor
tant", a declarat lordul Home.

Lordul Home a spus că a 
avut convorbiri foarte utile 
cu Andrei Gromîko șl Dean 
Rusk. „Poate, a subliniat el, 
consultațiile și examinarea di
feritelor posibilități cu aliații 
noștri vor dura cîteva săptă- 
mini sau cîteva luni. Scopul 
nostru va 
bilităților 
continuă 
Occident 
tică".

fi discutarea posi- 
de îmbunătățire 

a relațiilor dintre 
și Uniunea Sovie-

NEW YORK 6 (Agerpres) — 
In seara zilei de 5 august au 
continuat lucrările Consiliului 
de Securitate în problema poli
ticii de discriminare și de re
presiune rasială a guvernului 
Republicii Sud-Africane. Luînd 
cuvîntul în cadrul dezbateri
lor, reprezentantul Filipinelor, 
Ori va do Jimenez, a subliniat 
că Filipinele cer aplicarea unor 
„măsuri ferme și eficace" îm
potriva guvernului rasist sud- 
african, în primul rind sus
pendarea totală a oricăror li
vrări de arme și material mi
litar către guvernul Republi
cii Sud-Africane. Consiliul de 
Securitate, a spus el, trebuie 
să acționeze în așa fel îneît 
Africa de sud, unde nu trăiesc 
decit 3 000 000 de albi alături 
de 12 000 000 de oameni de cu
loare să nu rămînă un stat 
polițist

A vorbit în continuare re
prezentantul Marocului, Sidi 
Baba, care a atras atenția asu
pra răspunderii ce revine unor 
puteri occidentale care conti
nua să vîndă arme guvernului 
sud-african. Reprezentantul 
Marocului a acuzat guvernul 
Republicii Sud-Africane de a 
Încerca să extindă politica sa 
de discriminare rasială și în 

. a 
atras atenția în acest sens că 
asemenea politică de segregare 
rasială este aplicată pe o scară 
tot mai largă în teritorii afri
cane aflate sub dominația co
lonialistă.

Dezbaterile în Consiliul de 
Securitate în această problemă 
continuă.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
La 6 august 1963 în Uniunea 

Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-19".

La bordul satelitului a fost 
Instalat aparataj științific des
tinat continuării cercetărilor 
asupra spațiului cosmic în ca
drul programului anunțat de 
agenția TASS la 16 martie 
1962.

Satelitul s-a plasat pc o or
bită cu următorii parametri:

— perioada inițială de revo
luție — 92,2 minute,

— distanța maximă de su
prafața Pămîntului (la apo
geu) — 519 km,

— distanța minimă Qa peri- 
geu) — 270 km,

— unghiul de înclinare a

orbitei față de planul ecuato
rului — 49 grade.

In afara aparatajului știin
țific, la bordul satelitului s-au 
montat:

— un emițător radio care 
funcționează pe frecvența de 
90,022 MHz,

— un sistem radiotehnic 
pentru măsurarea precisă a e- 
lementelor orbitei,

— un sistem radiotelemetric 
pentru transmiterea pe Pămînt 
a datelor referitoare la func
ționarea dispozitivelor și apa- 
ra tai ului științific.

Aparatajul instalat la bordul 
satelitului funcționează nor
mal, iar centrul de coordonare 
și calcul efectuează prelucra
rea informațiilor recepționate.

alte teritorii africane, și

Conferința de la

La Hiroșima a avut loc

Deschiderea Conferinței internaționale 
pentru interzicerea armei atomice

TOKIO 6 (Agerpres). 
august, în parcul Păcii 
roșima, s-a deschis cea de-a 
9-a Conferință internațională 
pentru interzicerea armei ato
mice și cu hidrogen. La confe
rință participă 14 000 de dele
gați din partea diferitelor orga
nizații, orașe și prefecturi din 
Japonia, precum și invitați din 
alte țări.

— La 5 
din Hi-

Semnarea Tratatului salutată in întreaga lume
NEW YORK « (Agerpres). 

Presa americană consacrg ar
ticole favorabile semnării la 
Moscova a Tratatului privitor 
Ia interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosfe
ră, în spațiul cosmic $i sub 
apă. Subliniind importanța a- 
cestui eveniment, ziarul Jiew 
York Times" scrie : „In seco
lul nostru chinuit de războaie, 
acest Tratat, fie chiar partial, 
ne oferă temeiuri de satisfac
ție... Repurtînd această mică, 
dar prețioasă victorie, omeni
rea speră la ceva mai mult".

La rîndul său, ziarul „New 
York Herald Tribune", rele- 
vînd faptul că Tratatul consti
tuie un moment important al 
perioadei postbelice, scrie că 
există mari șanse ca Senatul 
american să-1 ratifice, dar că 
mai sînt unii oameni politici 
care nu văd cu ochi buni acest 
Tratat.

Intr-un articol redacțional, 
ziarul „New York Post* sub
liniază hotărîrea participanți- 
lor la Tratat de a examina și 
alte probleme internaționale. 
Ziarul „Washington Post" re
levă că „semnarea Tratatului 
de la Moscova deschide calea 
unor noi tratative'.

LONDRA 6 (Agerpres). — 
„La Londra — scrie comenta
torul agenției britanice Reuter 
— știrea despre semnarea 
Tratatului de interzicere a ex
periențelor nucleare, care a a- 
vut loc la 5 august la Moscova, 
a fost publicată pe primele 
pagini sub titluri mari de toa
te ziarele".

Ziarul „Guardian" sublinia
ză că încheierea în viitor a u- 
nui tratat de neagresiune între 
țările membre ale pactului 
N.A.T.O. și statele participan
te la Tratatul de la Varșovia 
ar avea o mare importanță. 
Un asemenea pact, consideră 
ziarul, ar reprezenta o nouă 
etapă pe calea pe care a des- 
chis-o semnarea Tratatului cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară.

Ziarul „Daily Worker" scrie: 
„Acum este momentul să ne 
apucăm de lucru pentru asi
gurarea păcii cu încredere re
înnoită în puterea forțelor 
păcii și în posibilitatea lor de 
a preîntîmpina războiul".

PARIS 6. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal 
transmite : Întreaga presă 
franceză de marți consacră 
ample articole semnării Tra
tatului Drivitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, subliniind 
largul ecou pe care I-a trezit 
acest eveniment în rîndul opi
niei publice mondiale.

Ziarul „Le Monde“ a publi
cat luni seara un editorial în 
prima pagină, în care se spune 
că, în urma încheierii Tratatu
lui de la Moscova, John Ken
nedy și N. S. Hrușciov par ho- 
tărîți să meargă mai departe 
cu eforturile lor pentru reali
zarea unui acord cu privire la 
coexistența pașnică. „Le Mon
de" scrie că „fără îndoială ei 
sînt convinși că această poli
tică este înțeleasă și va fi tot 
mai mult sprijinită de majo
ritatea celor care consideră că 
timpurile s-au schimbat și că

a Moșit momentul să se pună 
temeliile unei lumi eliberate de 
pericolul nuclear. In această 
privință, prezeța secretarului 
Organizației Națiunilor Unite 
la ceremonia semnării Tratatu
lui de la Moscova are o sem
nificație extrem de simbolică".

Cunoscutul publicist fran
cez, Raymond Aron sene in 
nărui -Le Figaro" : .Tot ceea 
ce simbolizează și confirmă 
voința celor două mari puteri 
sau a celor două lagăre de a 
trăi In pace este un eveniment 
fericit. Putem crede că alte 
acorduri vor urma".

Cotidianul ..Les Echos" 
scrie : „încheierea Tratatului 
constituie un prim pas după 
18 ani de la explozia bombei 
atomice de la Hiroșima și 
după tratative îndelungate. A- 
ceasta reprezintă o cotitură 
importantă în relațiile dintre 
cele două blocuri".

Presa franceză critică în a- 
celași timp intenția guvernu
lui francez de a nu adera la 
acest Tratat, ceea ce îl va si
tua Intr-o poziție de izolare. 
Ziarul „Combat" arata că „re
fuzul guvernului francez pro
voacă consternare în întreaga 
lume și aceasta aduce mari 
prejudicii Franței".

RIO DE JANEIRO 6 (Ager- 
pres) — Presa braziliană co
mentează pe larg semnarea la 
Moscova a Tratatului eu pri
vire lo interzicerea experien
țelor nucleare. Ziarul „Dîario 
de Noticias", subliniază că rea
lizarea acordului este de mare 
însemnătate și se bucură de 
sprijinul majorității țărilor 
lumii.

Primul pas, după acest im
portant succes, scrie la rîndul 
său „Ultima Hora“, trebuie să 
fie încheierea pactului de nea
gresiune între țările N.A.T.O. 
și statele participante la Tra
tatul de la Varșovia.

CAIRO 6 (Agerpres). — în
tr-un articol de fond ziarul 
,^41-Gumhvria" scrie că „în
treaga lume salută semnarea 
Tratatului privitor la interzi
cerea experiențelor en «rnut 
nucleară", considertndu-l vn 
prim pas pe calea spre destin
derea încordării tntemaționa- 
le și înlăturării pericolului de 
război".

GENEVA 6 (Agerpres). — 
„Tratatul de la Moscova a 
stirnit entuziasmul întregului 
popor elvețian", subliniază 
ziarul elvgțian „La Suisse". In 
articolul său consacrat acestui 
eveniment, ziarul subliniază 
că Tratatul de la Moscova este 
o primă barieră în calea cursei 
înarmărilor atomice și primul 
semn al apropierii între vest 
ji est. Organul Partidului 
muncii din Elveția, ziarul 
„Voix O uvriere" scrie că toți 
oamenii cinstiți din lume sa
lută fi aprobă Tratatul de la 
Moscova, nutrind speranța că 
el va fi urmat de alte masuri 
internaționale îndreptate spre 
însănătoșirea relațiilor între 
state, dezarmare, asigurarea 
unei păci trainice.

TOKIO 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: Poporul ja
ponez a vrimit cu mare bucu
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lelor africane 
toarea seiiune 
rale ■ OJi.U. . 
toată aicuțimca problemele afri
cane. Africa trebuie aă lichideze 
politica de discriminare rasială, a 
declarat Ben Bella. Printre 
altele, el a propus iporirea aju
torului acordat în bani |i arma
ment popoarelor care luptă pen
tru eliberarea națională din An
gola, Guineea Portugheză ți Re
publica Sud-Ăfricană.

Primul ministru al Algeriei a 
■ aloLat Tratatu) încheiat la Mos
cova cu privire interzicerea
experiențelor atomică,

eire, a declarat el, este „plin de 
■peranțe”.

După fedința plenari, la Da
kar ■ început prima ședință de 
lucru a miniștrilor afacerilor 
externe în cadrul căreia a 
foit aprobata ordinea 
a conferinței. Printre probb 
mele care urmează ia fie dis
cutate sînt : problema grupă
rilor regionale, a dezarmării 
|i a experiențelor nucleare, 
stabilirea datei și locului vii
toarei conferințe a șefilor de 
atat |i a miniștrilor de externe 
ai țarilor membre ale Organi- 
aației Unității Africane, mâ
luri în vederea aplicării botă- 
rîrilor Conferinței de la Adciii- 
Abeba îndeoicbi în problema 
decolaaixării, politica de apart
heid și da discriminare rasiala 
duă de nela țări africane* 
stabilirea poziției pe care ță
rile africane urmează i-o a- 
dopte la viitoarea seiînno a 
Adunării Generale a O.N.U.

de zi 
Ie

Raportul Ia conferință a fost 
prezentat de Moritaki, președin
tele Consiliului din Hiroșima 
pentru interzicerea armei ato
mice și cu hidrogen, care a sub
liniat importanța Tratatului cu 
privire ia încetarea experiențe
lor cu arma nucleară în atmos
feră, în spațiul cosmic și sub 
apă, semnat la Moscova, ară- 
tînd că acesta deschide o eiapă 
nouă în lupta pentru menține
rea păcii și interzicerea totală 
a armei nucleare.

In continuare, la conferință, 
au luat cuvîntul participanții la 
marșul păcii Hiroșima—Oswie- 
ezim. In numele victimelor de 
la Hiroșima a luat cuvîntul Ki- 
hiro Takahasi.

In cuvîntările lor de salut, 
vorbitorii japonezi au subliniat 
sarcinile care stau în fața par
tizanilor păcii din Japonia : să 
lupte împotriva intrării subma
rinelor atomice americane în 
apele Japoniei și împotriva 
prezenței în Japonia a avioa
nelor „F-105“, pentru lichida
rea bazelor militare și retroce
darea Okinawei.

Au luat de asemenea cuvîn
tul oaspeți de peste hotare.

★

URUGUAY — In seatn 
de protest împotriva re
ducerii oloearirior pen
tru tnudpt—Hif efnAsmfii 
din Montevideo si or
ganizat greve și desaoe- 
stratii. In fotografie: As
pect din timpul grevei 
studenților de fa Arhi
tectură postați ha MM 

facultății lor
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Evenimentele din Haiti
Un grup exilsfi hartieni au pătruns în tară 

cu scopul da a răsturna guvernul
dictatorului

PORT AU PRINCE d (Ager- 
prea,'. — Agențiile de precă rela
tează că la 5 augert grup de 
exilați haineai înarmați. Teșind 
di. Bep ■bliea De mini ea na. a. 
pătrua pe terit.rrâ| Republic.! 
Haiti |i înaintează apre aratul 
F.rt Liberty.

Referindn-ae la mr»e bine in
formate, agențiile de presă rela
tează că nnmănl aeeitor exilați 
■e ridică la aproximativ 500 fi ci 
ei nrmăreae lă râitnarne «orer
oul dictatorului Duvalier.

| Agenția United Preia Interna
tional anunță eă Uniunea demo
cratica națională a exilațiler bai- 
tieni din Republica Dominicană, 
condusă de Paul Verna (foit di
plomat hiitian), ■ adretat un 
ape] prin care cheamă populația 
civilă din Haiti aă ia arma In 
mină fi lă se alăture insurgen
ților.

Din surse ale insurgenților se 
anunță că grupul de exilați care 
a pătruns pe teritoriu] haitîan 
eite comandat de generalul Leon

Duvalier
Cantay, fost |ef ■] itatolni ma
jor a] armatei kaitienc.

w

SANTO DOMINGO 6 M" 
gerpres). — Un purtător d^ 
cuvint al exilaților haitieni 
din Republica Dominicană a 
anunțat la 6 august c< detașa
mentele care luptă împotriva 
regimului dictatorial al pre
ședintelui Duvalier au înain
tat cu succes si au ocupat o- 
rasele Port Limonade. Fort 
Liberty si Tru. Purtătorul de 
cuvînt a arătat, de asemenea, 
câ două coloane de trupe gu
vernamentale au capitulat tn 
apropiere de Cap Haitien, cel 
de-al doilea oraș al țării.

Intr-o telegramă adresată 
Consiliului Organizației State
lor Americane, ministrul de 
externe Haitian, Rene Chal
mers, acuză Republica Domi
nicană de „agresiune* si cere 
convocarea imediată a unei 
reuniuni a Organizației State
lor Americane (O.S.A.).
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PE SCURT
KIEV. — La 5 august i-a 

dearhia la Kiev a doua ediție 
a cunurilor studențești inter
naționale de vară. Ia care par- 
ti rină 120 de delegați ai or
ganizațiilor studențești din 60 
de Uri. printre care și R- P- 
Ratninâ. In prima zi a avut 
k>e o discuție generală pe 
tema -Universitatea și socie
tatea contemporană'1.

BELGRAD. — Ansamblul loi- 
eionc JRerinlia“. aut s» ailâ la 
tarna în JL S. F. Iugoslavia, a 

!■ loeaiitalea Pancevo, 
un spectacol cat i-a boeurat de 
mieets.

La 5 «ngusl, anxamhlul a pre- 
zeninl In Normad un aif zpeclacal 
!■ atara orognamlui stabilit. Fotr 
thuile realaate tm foii destinate 
i:miiruplor din Skoplje. în con- 

turneului. annambJuJ va 
praenia spedacoie la Novjaad «i 
Belgrad, dup! care va pleca in 
EJre.'m

BUENOS AIRES. — Jntr-ua de
curs praatmțai cu priit iul unei 
recepții oferite de către Azoctația 

străine, Arturo Ulia. ncml 
prv^edj*Xe ai Argentinei a decla
rai cd gnvernul argentiiuan vn Jace 
. lot ce-i stă In putință pentru a 
favoriza intrarea în tară a capita
lurilor străine*, si de a menține 
relațiile cu Fondul monetar inter- 
națianal ,.Ja mAxura In care acest 
erpanism nu va Încerca sd-i dicteze 
Dolilica economică si financiara" 
In ceea ce privește politica inter 
r.3. președintele Iii ia o declarat că 
speră nd consolideze In Argentina 
o „democrație organică si eficace"

WASHINGTON. — Robert Mc 
Namari, ministrul de război al 
S.U.A., s a întors in seara zilei de 
5 august la Washington. dupS o 
călătorie In Germania occidentală, 
unde a avut întrevederi cu condu
cătorii statului de Ia Bonn. 
Agențiile de presă relatea
ză că In timpul vizitei sale în 
Germania occidentală, ministrul

DAKAR 6 (Agerpres). — Co
mitetul pentru eliberarea po
poarelor africane, organism din 
care fac parte reprezentanți ai 
ttoui țări din Africa, a hotărît 
alocarea unor fonduri importante 
din bugetul Organizației pentru 
ajutarea mișcării de eliberare na
ționali din țării» africane care 
nu fi-au cucerit încă indepen
dența.

In raportul Comitetului ie 
subliniază eă țării» african» vor 
sprijini prin toate mijloacele 
mișcarea de eliberare națio
nală ți autodeterminare din 
țării» acetlui continent care se 
află încă tub dominați» ttrăină.

ATENA. — Cu prilejul îm
plinirii a 18 ani de la bombar
damentul atomic asupra Hiro- 
fimei. în Grecia au fost 
organizate mitinguri la Atena, 
Pireu si Katerini.

La mitingul de la Atena au 
DarticiDat Dește 2 500 de parti
zani ai Dacii din Grecia și a- 
nroaue 50 de nersoane din di
ferite țări, aflate în Grecfia în 
calitate de turiști. în încheie
rea mitingului a fost prezen
tat un Drogram artistic cu- 
nrinzînd recitări desDre Hi- 
rosima. precum si cînîece si 
dansuri noDulare grecești. Mi
tingul s-a desfășurat sub lo
zincile „Hiroșima să nu se 
mai repete’, „Dezarmare".

In legătură cu manifesta
țiile consacrate împlinirii a 18 
ani de la bombardamentul a- 
supra Hiroșimei, ziarele din 
Atena relatează că autorități
le grecești au interzis partici
parea de delegații străine Ia 
aceste manifestații.

PE SCURT E SC
de război al S.UA a semnat îm
preună cu ministrul de război al
R. F.G. un acord potrivit căruia 
Germania occidentali urmează să 
cumpere din S.U.A., In următorii 
doi ani, armament fi echipament 
militar in valoare de 1 300 000 000 
dolari.

Sesiunea Consiliului de 
conducere a ComunitAțil 
europene a scriitorilor

LENINGRAD 6 (Agerpres).— 
După cum anunță agenția 
TASS, la 5 august, la Clubul 
scriitorilor din Leningrad s-a 
deschis sesiunea Consiliului de 
conducere ai Comunității euro
pene a scriitorilor, consacrată 
problemelor romanului contem
poran. La sesiune participă ro
mancieri de seamă din U.R.S.S., 
Italia, Ungaria, Franța, Anglia, 
RJJ.G.. Polonia și din alte țări. 
Din partea R. P. Romîne la se
siune participă acad. Mihai 
Beniuc, Titus Popovici și Ov.
S. Crohmălniceanu. Lucrările 
sesiunii vor continua pină la 8 
august la Leningrad, iar in con 
tinuare discuțiile se vor desfă
șura la Moscova.

Sesiunea a fost deschisă de 
Giuseppe Ungaretti, președin
tele Comunității.

Participanții la ședință au 
iosl salutați de Mihail Șolohov. 
Ei a declarat că sarcina care 
stă în fața literalilor este de a 
găsi un limbaj comun pentru 
„a sluji omenirea șl cauza pă
cii".

Vorbitorii care au luat cu- 
vlntul la ședința de dimineață 
au aprobat cu căldură încheie
rea Tratatului tripartit cu pri
vire la interzicerea experiențe 
lor nucleare.

Lucrările sesiunii continuă.

DAMASC. — După cum a- 
nunță agenția France Presse, 
în dimineața zilei de 6 august, 
o delegație alcătuită din mem
bri ai Consiliului național al 
comandamentului revoluției 
din Siria, condusă de primul 
ministru, Salah Bitar, a pără
sit Damascul îndreptîndu-se 
spre Bagdad. Agenția France 
Presse relatează ca această vi
zită ar fi fost stabilită, după 
cum precizează cercurile bine 
informate, în urma unor con
vorbiri telefonice care au avut 
loc între conducătorii sirieni și 
irakieni.

SAIGON. — După sinuciderea 
preotului budist Le, care și-a 
dat loc duminică în semn 
de protest împotriva persecu
țiilor la care sînt supuși bu- 
dlștii de către regimul dictatorului 
Ngo Dinh Diem, în Vietnamul de 
sud conlinuâ demonstrațiile anti
guvernamentale. Agenția U.P.l. 
anunță că circa 500 de budisli din 
Phan Thiet au organizat o demon
strație de protest in care au ce
rul să se pună capăt discrimină
rilor religioase asupra budiștiior. 
Guvernul a recurs din nou la mij
loacele brutale de împrăstiere a 
demonstranților, Irimițînd la lata 
locului cîteva sute de polițiști. 
Intre manifestant! și polițiști au 
avut loc ciocniri violente,

LISABONA. — în pofida con
damnării de către Consiliul de Se
curitate a politicii de represiune 
din coloniile portugheze, guvernul 
Portugaliei continuă operațiile mi
litare împotriva populației africa
ne din Angola și din celelalte co
lonii portugheze din Africa.

Agenția oficială portugheză Lu
sitania a anunțat că saptSmîna 
trecută au avut loc lupte giele în
tre trupele portugheze si partiza
nii africani In regiunea de nord a 
Angolel.

WASHINGTON 6 (Ager
pres). — Agenția France Presse

amință că la Washington a 
fost dat publicității un comu
nicat oficial care confirma in
formațiile publicate luni de a- 
gențiile de presă occidentale 
cu privire la existența în ca
drul N.A.T.O. a unor așa-nu- 
mite „forțe strategice aeropur
tate care pot fi înarmate cu 
arme nucleare**. Agenția ame
ricană U.P.l, anunțase, de alt
fel, că din aceste forțe fac 
parte și unități aeriene deser
vite de ofițeri și militari vest- 
germani — pe lingă reprezen
tanți ai forțelor aeriene ame
ricane, canadiene și franceze. 
Aceeași agenție preciza că 
unul din scopurile constituirii 
acestor unități „integrate" în 
cadrul N.A.T.O. era de a da 
posibilitate R. F. Germane de 
a primi arme nucleare și pen
tru forțele sale aeriene.

Precizarea publicată la Was
hington recunoaște existența 
acestor forțe, adăugind că ele 
au fost constituite încă de 
acum șapte ani și că din ele 
jac parte unități care au fost 
deja dotate cu arme nucleare, 
și altele care urmează să le 
primească. „Forțele aeropurta
te" sînt comandate de un ge
neral de aviație american, iar 
comandantul însărcinat cu 
„probleme logistice", adică cu 
stabilirea bazelor și depozite
lor acestor forțe, este genera
lul vest-german Hardegg.

CARACAS. — Cei 4 000 d» 
muncitori ai centrului siderurgic 
venezuelez de la Matanzas au de
clarat la 5 august grevă pentru a 
protesta împotriva hotărlrii preșe 
dintelui Betancourt de a supune 
unei comisii de arbitra/ revendică
rile lor de mărire a salariilor. Po
liția a luat măsuri represive împo
triva greviștilor, sub pretextul că 
greva ar fi ilegală. Unități ale po
liției au ocupat localurile organi
zațiilor muncitorești.
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