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Iată ctllva membri al briqăzli complexe do turnători conduse de tov. Constantin Bărbulescu, de la Uzinele de 
utilaj chimic din București (de la stingă la dreapta) : Ille Gheorghe, Constantin Bărbulescu, Georgeta Stan șl Dumitru 
Oancă. Această brigadă, folosind metode moderne de turnare, își depășește lună de lună sarcinile de producție cu 20—30 
la sută, reallzînd în același timp piese de bună calitate. (Foto : M. Andreescu)

O NOUĂ PROMOȚIE 
( DE HORTIVITICULTORI

MEDIAȘ (coresp. „Scînteii").— 
fiele acestea, aproape 100 de elevi au. 
( absolvit cursurile școlii profesionale [ 
[ din cadrul centrului școlar agricol j 
f Blaj. în decursul celor 3 ani de stu- J 
f diu, ei și-au însușit temeinice cunoș- j 
ț tinfe teoretice și practice, atit în școa- j 
f lă cît și pe terenurile experimentale I 
( ale stafiunii hortivificole Blaj. Repar- j 
[ tizafi în unifäfile agricole socialiste j 
f din regiunile Brașov, Cluj, Mureș-J 
( Autonomă Maghiară și Hunedoara, j 
[ noii absolvenți participă cu însuflețire j 
I la lupta pentru recolte bogate. 
f ------------ \

[ ȚESĂTURI DE BUMBAC l 
f i
I Jesătoriile de bumbac au înce- ! 
I put, în ultima vreme, fabricarea a j 
( 35 sortimente not de produse. La J 
f fabrica „Răscoala din 1907” din-j 
I Capitală a început producția a 7 j 
( articole noi de țesături. Alte aseme- J 
I nea articole sînt realizate de colecti- ■ 
j- vele întreprinderilor ,,Bumbacul”-Ti- j 
f mișoara, ,,Teba"-Arad etc. Reușite J 
I sînt, la rîndul lor, noile picheturi și J 
[ [esătura neșifonabilă din ’
I realizată de colectivul fabricii „7 
[ iembrie” din Capitală,

f SATE ELECTRIFICATE

I PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In
f satele Știubeiu, Puieștii de Sus, Puieș- I 
I Iii de Jos, Măcrina și Nicolești din j 
j raionul Rm. Sărat s-a aprins de curînd I 
i lumina electrică.
[ De la începutul anului și pînă acum, j 
I au fost electrificate în regiunea Plo- j 
[iești 18 așezări rurațe. In prezent se J 
I execută lucrări pentru introducerea { 
I luminii electrice în satele Ileana 
j.Căldărușanca, raionul Mizil, Bălești 
I Boldu, raionul Rm. Sărat, Scăioși

Gornefu-Cricov, raionul Teleajen.

celofibră j
No- j

\
J 
J

J

Un momont emoționant : delegații la congres votează Mesajul adresai popoarelor lumii de către 
Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace. (Telefoto Agerpres)

în sectoarele de turnătorie
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ORADEA (coresp. „Scînteii"). —jMarea eficacitate econo: a tehnologiei avansate • vica ■ ,------ ,,--------------- J
I Ieri, agenfia TAROM din Oradea a J
I organizat mai multe zboruri de agre- j 
[ ment deasupra regiunii Crișana, la |

Pe an ce trece, odată cu înzestrarea fabricilor și uzinelor cu mașini și utilaje moderne, în țara noastră crește mereu nivelul tehnic al producției — condiție de seamă pentru sporirea productivității muncii, obținerea de -produse la un înalt nivel calitativ și la un preț de cost mai scăzut. în cadrul acțiunii de ridicare a nivelului tehnic al producției — sarcină importantă trasată de cel deyal III-lea Congres al partidului în numeroase întreprinderi, îndeosebi din ramura constructoare de mașini, se introduc și se extind pe scară tot mai largă procedeele tehnologice moderne, de înaltă productivitate. Introducerea 
și extinderea acestor procedee — la
tură importantă a progresului teh
nic — își dovedesc tot mai mult 
eficacitatea tehnică și economică.Prin folosirea acestor metode, ciclul de la fier vechi la piesa finită gata tpentru montaj este foarte scurt, punîndu-se în valoare mari rezerve interne. Din practica îndelungată s-a stabilit că o cantitate de piese turnate de precizie înlocuiește aproximativ o cantitate dublă de laminate și, avînd o formă foarte apropiată de cea finală, se elimină un mare volum de muncă în secțiile prelucrătoare ; o piesă realizată prin turnarea de precizie are un preț de cost cu 10 pînă la 50 la sută mai scăzut decît una prelucrată din bară sau semifabricat forjat. Toate acestea pledează puternic pentru extinderea largă a tehnologiei moderne în sectoarele de turnătorie.

Âzi, în numeroase întreprinderi metalurgice se aplică multiple procedee tehnologice moderne de turnare. Toate, dar absolut toate, își do

vedesc superioritatea față de procedeele clasice de turnare, prin aceea că piesele executate sînt de mai bună calitate, au în general un a- daos mai mic de prelucrare. De aici rezultă mari avantaje : economii de 
metal și de manoperă, prin micșo
rarea volumului de așchiere sau în
lăturarea completă a acesteia ; în 
plus, reducerea sau înlăturarea de
finitivă a operației de așchiere a- 
trage după sine fie eliberarea unor 
mașini, fie sporirea productivității 
celor care sînt în funcțiune.Cu bune rezultate se aplică într-o serie de întreprinderi metalurgice 
turnarea de precizie cu ajutorul mo
delelor ușor fuzibile. Acest procedeu se pretează la confecționarea pieselor mici și cu configurații complicate, neregulate, .care de obicei se execută prin așchiere din materiale laminate, cu un consum mare de metal și manoperă și la un preț de cost ridicat. Tocmai pentru faptul că reduce consumul de metal și, mai ales, elimină în mare măsură prelucrările prin așchiere, multe întreprinderi și-au îndreptat atenția asupra acestei metode. De pildă, la Uzinele metalurgice „Unirea“ din Cluj, a cărei producție nu este de mare serie, acest procedeu de turnare s-a introdus încă din 1958, ob- ținîndu-se chiar de la început rezultate bune. Un singur exemplu : înainte, turnat prin metode clasice, clichetul dublu din oțel — una din piesele mașinii de filat bumbac cu inele — avea o greutate brută de 530 g ; turnată de precizie, această piesă cîntărește numai 85 g, adică necesită un consum de metal de circa șase ori mai mic. Reducerea consumului de metal la aceste piese

și, mai ales, a manoperei, duce la realizarea unei economii de 17,62 lei pe bucată.Marile avantaje economice obținute prin turnarea de precizie cu ajutorul modelelor ușor fuzibile a determinat colectivul uzinei să extindă continuu acest procedeu, ajun- gînd de la 65 repere cît se turnau în 1960, la 135 în 1962. Merită subliniat faptul că în'1961 s-au economisit numai prin aplicarea turnării de precizie 60 tone de metal și 51 000 ore/om mașină la prelucrări.O experiență și mai bună în a- plicarea acestui procedeu de turnare au dobîndit constructorii de aparatură de injecție de la Uzinele metalurgice din Sinaia. în condițiile unei fabricații de serie mare, metalurgiș- tii de aici nu numai că au extins mult această metodă (în primul semestru al acestui an la încă 12 repere), dar au și îmbunătățit procesul tehnologic de turnare : s-a înlocuit cuarțul măcinat utilizat la acoperirea modelelor cu marșalită, care are o rezistență mare la temperatură; s-a introdus nisipul filtru special la confecționarea straturilor de consolidare ale crustei ceramice, obținîn- du-se astfel o rezistență și permeabilitate foarte bupă ; la împachetare, în locul nisipului cu rafractaritate și permeabilitate scăzută, se folosește șamota granulată ; se utilizează cutii de împachetare din oțel refractar.Desigur că se mal pot face multe

f care au participat zeci de oameni ai j 
[ muncii din localitate. )
f Agenfia TAROM Oradea a luat mă- j 
( suri ca in fiecare duminică să se or- j 
I ganizeze asemenea zboruri. Tinerii j 
I beneficiază de o reducere de 50 la J 
j sută din tarif.
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Ing. A. PRODAN

(Continuare în pag. IlI-a)

Sg I n iureș de clopoței și pe scenă se avîntă că
lușarii. Spectatorii urmăresc 
cu plăcere frumosul dans 
oltenesc și-i răsplătesc pe 
artiști cu aplauze. Progra
mul continuă : in fața mi
crofonului apare o fetiș
cană brună, Ioana Stoica. 
Vocea ei plăcută se revar
să peste... Nu, nu peste loji 
și balcoane, ci peste frunzi
șul bogat al pădurii An
dronache. Stejarii formează 
cadrul, tot ei culisele, iar 
cabinele artiștilor sînt ală
turi, în... autobuzul cu care 
au venit. Interpreții sînt 
salariați ai lntreprinde-

Cel mai larg și mai reprezentativ 
forum al mișcării pentru pace care 
s-a întrunit vreodată pe planeta noas
tră și-a încheiat lucrările în atmosfe
ra de emofie și speranjă, însuflețire 
și hotărîre, caracterisfică adunărilor 
partizanilor păcii. Cele șase zile de 
discufii, adesea vii și aprinse, în care 
a prevalat conștiinfa primejdiei ce a- 
meninjă omenirea din partea mania
cilor atomici au reușit pînă la urmă 
să unească pe cei aproape 2 200 de 
oameni afît de diferifi ca opinii po
litice, credinje religioase, culoare și 
profesii, în jurul unei platforme co
mune de luptă care adresează popoa
relor un apel înflăcărat : „Injelegefi 
ce zile periculoase trăim, venifi în 
rîndurile celor ce luptă pentru dezar
mare și pace I".

Cînd s-a anunfaf rezultatul votului 
final, tofi am simjif că trăim o mare 
victorie a cauzei păcij, cu consecințe 
însemnate în lupta pentru preîntîm- 
pinarea unei catastrofe termo-nuclea- 
re. Era de ajuns să-|i rotești privirile 
peste imensa sală a congresului lumi
nată ca ziua, răsunînd de aplauzele și 
aclamațiile participanjilor din toate 
fările lumii, pentru a-fi da seama că

votul este cu adevărat expresia voin- 
fei tuturor popoarelor.

La spectacolul extraordinar de joi 
seara, oferit în cinstea congresului, re
gizorii și artiștii sovietici realizaseră 
o scenă simbolică a luptei popoare
lor pentru pace, în care rînduri-rîn- 
duri de figuranfi, în număr de aproa
pe 1 000, îmbrăcaji și machiaji cu 
meticulozitate ca oameni ai tuturor ță
rilor și continentelor, înaintau în

însemnări de delegai 
ia Congresul mondial 

pentru dezarmare 
generală și pace

a R. P. Romine

Aseară, pe stadionul „Republicii“ din Capitală, echipa feminină de handbal în 7 a Republicii Populare Romîne a cucerit titlul de cam-
Bwmmă în grădinile orașului

care 
du- 

ama-

teni. Intr-adevăr, nu re
greți un drum făcut pînă 
aici. Aleile, cabana cu 
o frumoasă terasă ce se 
prelungește pînă în poieni
ța de lîngă pădure, tone- 
tele cu răcoritoare și 
chioșcurile bine aprovizio
nate, pitite printre bosche-

rii de drumuri și po
duri. Și nu sînt singurii.
Pentru bucureștenii 
au venit să petreacă 
minica aici, artiștii
tori ai multor întreprin
deri și instituții au pre
zentat programe artistice 
atractive.

Mai parcurgem cîțiva te, lacul — totul e rninu- 
zeci de kilometri și iată- 
ne în pădurea Pustnicul, 
încă de dimineață au so
sit o mulțime de bucureș-

nat ! Pe încăpătoarea es
tradă se desfășoară spec
tacolele prezentate de artiș
tii amatori. Coriștii și dan-

în 7

sunetele unei muzici de marș pînă la 
marginea scenei purfînd steaguri și 
pancarte cu chemări de luptă pentru 
pace. Era un spectacol de o rară for- 
fă, culoare 
beneficiază 
regizorale, 
scenă era 
realifăfii din sala congresului.

lată, de pildă, lîngă locurile unde 
era așezată delegafia romînă, în rîn- 
dul din spate, se puteau vedea niște 
tineri negri, cu umerii goi, purtînd un 
fel de togă, care atîrna pînă la 
mînt lăsînd să se vadă sandalele 
tip roman. Pe făblifele din fafă, 
dicînd numele tarilor participante, 
afla scris : „Basutoland" 
land" — niște teritorii 
din sudul Africii, despre care ai im
presia că trebuie să fie cunoscute nu
mai profesorilor de geografie. Oame
nii

și dinamism. Dar deși ada 
de avantajele sublinierilor 

ceea ce se petrecea pe 
doar o palidă imagine a

pă- 
de 
in
se

și „Swazi- 
îndepărfate

aceștia participau pentru prima

Pădurea Pustnicul. Pe scenă dansatorii de la F.R.B.

satorii de la Filatura romî- 
nească de bumbac puteau fi 
văzuți sîmbătă printre rin
guri sau lîngă mașinile de 
canetat. Azi sînt artiști. E 
plăcut să privești cu cîtă 
grație... bănățeană interpre
tează ajutorul de maistru 
Dumitru Boșneagu sau 
latoarea Alexandrina . 
lan suita de dansuri 
Banat.

Părăsim Pustnicul și 
posim la estrada artiștilor 
amatori din parcul Herăs
trău. Aici... liniște. E drept, 
toate locurile pe scaune sînt 
ocupate. Ora începerii pro
gramului trecuse de mult 
pe scenă însă, nimic. In- 
tr-un tîrziu apare un con
ferențiar, apoi o orchestră 
a Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor. 
Atmosfera se înveselește, 
cițiva boxeri de la clubul 
„Voința“ fac o demonstra
ție sportivă, iar la sfîrșit 
— film. Credem însă că 
programele de la această 
estradă, unde vine în fie
care sărbătoare o mulțime 
de bucureșteni; ar trebui să 
fie mult mai bogate.

Mogoșoaia, Snagov, Buda- 
Argeș, parcurile Izvor, Vi- 
tan, 8 Mai... In toate au 
pătruns ieri cîntecul și vo
ioșia. Numai de la uzina 
„Grivița Roșie" au pornit 
dis-de-dimineață spre Sna
gov, cîteva sute de mun
citori, iar artiștii uzinei

■ fi-
Bă- 
dinpo-

estrada de 
bogat.

celelalte 
din jurul

au prezentat pe 
aici un program

Parcurile și 
locuri pitorești 
Capitalei, spectacolele du
minicale prezentate aici a- 
trag duminica mii de spec
tatori. Este firesc ca ei să 
găsească aici, pe lîngă alte 
condiții care să le permită 
să-și petreacă timpul plă
cut, chioșcuri unde să fie 
puse în vînzare băuturi 
răcoritoare, dulciuri, ți
gări. Dacă la Pustnicul 
asemenea unități erau su
ficiente și bine aprovi
zionate, nu același lucru se 
poate spune despre pădu
rea Andronache. In jurul 
micului chioșc unde se 
vindeau bere și suc oame
nii erau strînși ciorchine. 
Mulți renunțau să mai 
cumpere. Aceasta în timp 
ce alături se afla un tonet 
frumos, deosebit de îm
bietor dar... gol. Lîngă 
estrada din parcul Herăs
trău, vizitatorii n-au i 
probleme : nu se găsea 
un chioșc.

Parcurile și grădinile 
oazele spre care se 
dreaptă duminica mii 
bucureșteni. Ei găsesc 
nu numai aer răcoros 
peisaje minunate, ci 
spectacolele pe care artiștii 
amatori le pregătesc in cea
surile lor de răgaz.

pioană mondială. După un meci de înaltă factură tehnică, handbalistele țării noastre au cîștigat cu 8—5 meciul final disputat în compania reprezentativei Danemarcei.Clasamentul final al celei de-a II-a ediții a campionatului mondial este următorul: 1) R. P. ROMÎNĂ — campioană mondială ; 2) Danemarca ; 3) R. S. Cehoslovacă; 4) R.P.F. Iugoslavia; 5) R. P. Ungară; 6) U.R.S.S. ; 7) R. P. Polonă; 8) Germania ; 9) Japonia.în fotografie : Victorie ! Handba
listele noastre sînt fericite. (în 
prim plan, căpitanul echipei, Iose- 
fina Ștefănescu — cu cupa în mină).

(Foto : R. Costin)
(Reportajul finalei în pag. IlI-a)

Valorificarea superioară a masei lemnoase

avut 
nici

sînt 
în
de 

aici 
?i 
și

VASILE TINCU

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — Prin organizarea muncii în brigăzi complexe cu plata în acord global, colectivele întreprinderilor forestiere din regiunea Suceava valorifică mai bine masa lemnoasă. De la începutul anului au fost realizate, peste prevederile planului, cantități sporite de bușteni de fag, lemn de mină, cherestea, lemn de rezonanță și lemn de foc, totalizînd peste 30 000 mc de bușteni și lemn rășinoase.în fruntea întrecerii întreprinderile forestiere nele Cîmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Gura Humorului.
rotund dese situează din raioa-

IN PAG. II-A ;

In fiecare gospodărie 
agricolă socialistă o pu
ternică bază furajeră.

dată la un Congres mondial. Dar chiar 
și din fări relativ cunoscute, ca Pana
ma, Filipine, Guatemala, Madagascar, 
Africa de sud, delegajiile prezenfe în 
sală sînt primele care au venit la un 
Congres Mondial al păcii, 
acest congres a atins cifra 
121 de fări reprezentate, în 
Organizajia Națiunilor Unite 
prezentate numai 105 fări.

O dată cu acest aspect 
zentării largi merită să fie subliniat 
și un alt aspect. în rîndul' al doilea 
din fafă se află o făblifă pe care scria 
„Franfa", cu cei 118 delegafi pe care 
îi distingi după conversafia vie înso
țită de gesturi repezi, nervoase și de 
exclamații fot afît de zgomotoase a- 
funci cînd sînt aprobatoare ca și a- 
tunci cînd sînt dezaprobatoare. Ală
turi de veteranii luptei pentru pace 
Pierre Cot, Eugénie Cotton, Jean Laf- 
fite, D'Asfier de la Vigerie, au venit 
de astă dată la congres personalifăfi 
ca filozoful Jean Paul-Sartre, scriitorul 
Jaques Madaule, ziaristul Claude 
Bourdet, profesorul de drept Bernard 
Lavergne, foștii miniștri Daniel Mayer, 
Henry Caillavet, Pierre Bloch și 
alfii — unii adversari, alfii aderenfi 
ai politicii guvernamentale. în delega
ția americană, de 190 de persoane, 
cea mai numeroasă delegate din con
gres, întîlnim de asemenea, alături 
de vechi și încercați luptători ' pentru 
pace ca Rockwell Kent și Holland Ro
berts, pe cunoscutul psiholog Erich 
Fromm, cineastul John Howard Law- 
son, profesorul universitar 
tius, conducătoarea 
luptafi pentru 
Wilson, liderul 
fer,

De aceea 
record de 
timp ce la 

sînt re-

reverendul

Tale Pon- 
mișcării „Femei, 

pace", d-na Dagmar 
studenfesc Mike Win- 
Homer Jack, pe scurt,

SILVIU BRUCAN

(Continuare în pag. IV-à)

Fruntașe peCONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — în ultimele zile ritmul de recoltare în gospodăriile agricole de stat din regiunea Dobrogea intensificat, din plin combinelor, precum și printr-o bună organizare a muncii, gospodăriile agricole de stat Tortomanu, Nazarcea,- Dorobanțu, Sarinasuf, Cogealac și altele au terminat recoltatul grîului.Pînă acum 10 gospo-

s-aFolosind capacitatea

regiune,dării de stat din ne au raportat ierea campaniei coltare a griului, în ziua de 14 iulie, înunitățile trustului Gostat Constanța și Tulcea s-a strîns pe 82 la prafața i grîu.

regiu- înche- de re- Pînă
; recolta sută din cultivată de su-cu

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). —Zilele trecute, la gospodăria de stat Segarcea s-a terminat de recoltat în-

treaga suprafață cultivată cu cereale păioase. Munca pe ogoare continuă : 12 tractoare balotează paie, iar alte 20 de tractoare ară de zor.Pînă în prezent s-au și arat aproape 500 ha din cele 1 776 ha prevăzute în plan. Pe 150 ha urmează să se însă- mînțeze porumb masă verde. înainte de a se executa arătura, un a- vion împrăștie pe miriște cîte 250 kg super- fosfat la fiecare hectar.Regiunea Crișana

circa

Și în regiunea Crișana grînele s-au 
pîrguit. Multe gospodării colective și 
de sfat au început recoltatul folosind 
din plin afîf combinele cît și seceră- 
torile, coasele și secerile.

1n raionul Criș s-au recoltat
14 000 ha din cele aproape 26 500 ha 
cultivate cu păioase. In ultimele două 
zile diminejile au fost mai ploioase, 
împiedicînd combinerii să lucreze din 
plin. După ploaie, cînd grîul s-a zvîn- 

colectivișf ii din Zerind au por- 
cu mic, cu mare la recoltat.

tat, 
nit 
Așa se face că din cele 675 ha ei au 
și strîns recolta de pe 550 ha. La fel 
muncesc și colectiviștii din Șepreuș, 
Grăniceri, Olari, Șimand, Pilul și aljii. 
Ei știu că secerișul trebuie terminat cît 
mai repede pentru a 
derile de recoltă. De 
teaptă să facă strînsul 
mai cu combina; cînd 
ei recoltează cu coasele și secerile.

Dar în raionul Criș sînt și unele 
gospodării colective unde muncile a- 
gricole de vară se tărăgănează. Gos
podăriile colective din Șimand și So- 
codor sînt vecine, au cam aceleași te
renuri și în amîndouă grîul a dat în 
copt.. La gospodăria colectivă din Și
mand colectiviștii nu se bizuie numai 
pe combine. Ei recoltează zilnic zeci 
de hectare cu 
strîns grîul pe 
Cu fotul altfel 
dor. Aici s-au 
din cele 1 200 
orz. Consiliul de conducere așteaptă 
ca timpul să permită recoltatul numai 
cu combinele, socotind că mai este

înlătura pier- 
aceea, nu aș- 
cerealelor nu- 
timpul permite

coasele. Pînă acum au 
mai bine de 500 ha. 
stau lucrurile la Soco- 
recolfat numai 47 ha 
ha cultivate cu grîu și

fimp. „Noi avem busola noastră — 
spune președintele Grigore Năbădan. 
— începem recoltatul la două săpfă- 
mîni după ce termină gospodăria din 
Sîntana". Numai că grînele nu vor să 
fină seama de asemenea păreri. Lanu
rile au dat în copt și au început să 
se scuture.

Dacă în raionul Criș, cu unele ex
cepții, recoltatul se desfășoară într-un 
ritm mai intens, *nu același lucru se 
poate spune despre felul cum se des
fășoară această lucrare în alte raioane 
care au condifii asemănătoare. în ra
ionul Salonfa s-au recoltat pînă sîm- 
bătă numai 5 300 hectare din cele 
27 000 hectare cultivate cu cereale 
păioase. Dacă în toate gospodăriile 
colective din raionul Salonta munca ar 
fi organizată ca la cele din Ciu- 
meghiu, Salonta. Ghiorac și altele care 
au strîns circa 70 la sută din cereale, 
recoltatul s-ar putea termina în cîteva 
zile. Dar în raion sînt unele gospo
dării colective printre care cele din 
Holod, Vintere, Călacea care nici n-au 
început secerișul, deși grîul a dat în 
copt. Aceeași situație este și în raionul 
Oradea unde nu s-au recoltat decît 
2 000 hectare cereale.

în regiunea Crișana sînt condifii 
pentru intensificarea ritmului la sece
riș și treieriș. Pentru aceasta este însă 
necesar ca organele de partid, sfatu
rile populare și consiliile agricole să 
îndrume și să sprijine gospodăriile 
colective în vederea folosirii tuturor 
mijloacelor la sfrînsul recoltei.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii"
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Traducerea în viață a importantelor sarcini trasate de 
partid privind sporirea numărului de animale, precum și 
creșterea producției de carne, lapte, lînă și ouă este con
diționată în mod nemijlocit de dezvoltarea considerabilă 
a bazei furajere. Iată de ce în aceste zile, concentrîndu-și 
eforturile pentru strîngerea recoltei de cereale la timp și 
fără pierderi, colectiviștii, lucrătorii din gospodăriile de 
stat trebuie să se îngrijească și de asigurarea furajelor 
pentru animale.

în fiecare gospodărie, dacă se folosesc pe deplin toate 
resursele existente, se pot asigura din abundență, can
titativ și pe sorturi, nutrețurile pentru furajarea anima
lelor și rezervele necesare. Se cere însă ca iînețele natu
rale și plantele cultivate pentru fîn să fie recoltate, trans
portate și depozitate la timp și în cele mai bune condiții, -, 
ca imediat după secerișul păioaselor să se însămînțeze în j 
miriște suprafețe cît mai mari cu porumb masă verde și ) 
siloz, să se însilozeze tot felul de plante etc.

Redăm în pagina de față experiența unor gospodării j 
colective în asigurarea furajelor și unele aspecte din munca ) 
desfășurată la recoltatul și depozitatul nutrețurilor.

(c sc tace în raion
pentru asigurarea iurtelorîn raionul Marghita, regiunea Cri- .șana, sînt condiții bune pentru creșterea animalelor. Ținînd seama de aceasta, precum și de veniturile însemnate pe care le pot realiza gospodăriile colective prin valorificarea produselor animaliere, noi am îndrumat pe colectiviști să dezvolte continuu sectorul zootehnic. La sfîrșitul acestui an, gospodăriile colective vor avea 16 500 bovine, din care 6 900 vaci, 17 300 porcine, 45 300 ovine etc. ‘Dar ca să creștem atîtea animale, să obținem de la ele producții mari, este necesar să le asigurăm furaje din belșug. în gospodăriile colective, potrivit planurilor de producție, au fost însămînțate culturi furajere pe o suprafață de peste 6 000 hectare, din care aproape 2 000 hectare cu porumb siloz. De asemenea, a crescut suprafața cultivată cu mazăre și soia și s-au semănat bostănoase în cultură intercalată pe 11 300 hectare, în afară de. aceasta, gospodăriile colective dispun de 6175 hectare finețe naturale, 2 700 hectare lucernă și trifoi, precum și peste 12 000 hectare pășune.Consiliul agricol raional a întreprins o serie de măsuri pentru ca fiecare gospodărie să folosească din plin resursele și posibilitățile de a- sigurare, a-, furajelor. Gospodăriile colective au fost îndrumate să execute la vreme și în bune condiții lucrările de semănat și întreținere a culturilor.O mare atenție se acordă recoltării furajelor la timpul optim — această lucrare avînd o însemnătate deosebită pentru obținerea unor nutrețuri de bună calitate. Această problemă a fost discutată în cadrul consiliului agricol raional. S-au stabilit măsurile necesare pentru ca fî- nețele să fie recoltate la timp și depozitate în cele mai bune condiții ; imediat după recoltarea cerealelor să se însămînțeze în cultură dublă 7 000 hectare cu porumb pentru masă verde și siloz ; în afară de porumb să se însilozeze și trifoliene, ierburi etc ; să se strîngă și să se depoziteze toate furajele grosiere (paiele, vrejii de mazăre, pleava etc), în această direcție s-au luat măsuri să se pregătească din timp sacii pentru colectarea plevei rezultate de la combine, urmînd ca o parte să se depoziteze pentru iarnă, iar alta să se însilozeze.Nu ne-am mulțumit doar cu atît. Membrii consiliului au mers pe teren, îndeosebi în gospodăriile colective mai tinere și au stabilit la fața

locului, împreună cu consiliile de conducere și ingineri agronomi, ce trebuie făcut pentru asigurarea furajelor. De exemplu tov. ing. Edmund Foszto, vicepreședinte al consiliului agricol raional, a mers în gospodăriile colective din Pățal, Re- ghea, Pățălușa unde a analizat posibilitățile existente pentru asigurarea furajelor necesare și a ajutat consiliile de conducere să ia măsuri de grăbire a recoltatului finului, să stabilească suprafețele care vor fi însămînțate cu culturi duble, imediat după recoltarea păioaselor etc.Datorită acestor măsuri, în cea mai mare parte din gospodării s-au obținut rezultate bune. Au fost recoltate trifolienele și fînurile naturale de pe întreaga suprafață, s-au însilozat peste 1 000 tone lucernă în amestec cu alte furaje etc. Acum se cosește pentru a doua oară lucerna și se recoltează mazărea și borcea- gul de primăvară.Mai avem încă multe de făcut, în continuare, pentru asigurarea furajelor. Vom îndruma cu toată atenția gospodăriile colective să semene în bune condiții porumbul în miriști, să însilozeze porumb, colete de sfeclă, rogozuri și alte ierburi, să urmărească felul cum se păstrează furajele depozitate. în felul acesta se vor asigura animalelor furaje în cantități îndestulătoare, fapt care va duce -la obținerea unor producții tot mai mari.
Medic vet. MARCEL VICAȘ 

șeful secției creșterea animalelor, 
Consiliul agricol raional Marghita

Recoltatul trifolienelor cu combina, în vederea însilozării, la G.A.S. Poșta Cîlnău, raionul Buzău.

Culturile duble o rezervă
importantă

as- 
ÎȘ' 
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membrii gospodăriei noa
stre colective obțin suc
cese nu numai în spori
rea producției vegetale 
ci și în dezvoltarea sec
torului zootehnic. Numă
rul animalelor 
täte obștească 
la 614 taurine, 
cine, 1 620 oi și 
4 500 păsări.

Un mijloc important de 
asigurare a furajelor 
condițiile 
noastre sînt culturile du
ble. Anul trecut, bună- nat de a spori producția 
oară, din necesarul de 
4 000 tone siloz, 2 400 
tone au fost realizate 
prin cultivarea a 145 hec
tare porumb în miriște, 
iar prin cultivarea altor

Cel ce vizitează 
făzi satul Piscu-Vechi 
poate da seama

35 hectare cu porumb 
pentru masă verde am 
obținut în plus peste 400 
tone furaje. Principalul 
lucru ca să obții recolte 
bune la culturile duble 
este să ari terenul ime
diat după recoltat,
bolovani, să semeni nu- 
maidecît porumbul.

Anul acesta am dat o 
și mai mare atenție cul
turilor duble. Aceasta, 
deoarece colectiviștii noș
tri s-au convins că culfu- 

o 
de

fără

proprie- 
a ajuns 
934 por- 
aproape

în
gospodăriei

rile duble constituie 
rezervă importantă 
furaje, un mijloc însem-

de carne, lapie etc. Pe 
o suprafață de 100 
hectare 
semănat 
și alte 
imediat

de 
unde am avut 
secară, borceag 
culturi furajere, 
după pășunaful

acestora am însămînjal 
porumb masă verde care 
de asemenea, va fi folosii 
pentru pășunat. Totodată, 
acum în vară, pe măsură 
ce se eliberează terenul 
de cereale, însămînfăm 
150 hectare cu porumb 
pentru siloz. îngrijind bine 
aceste culturi, noi vom 
realiza în plus cantități 
mari de furaje verzi și în- 
silozafe, care ne vor per
mite să furajăm mai bine 
animalele și deci să ob
ținem producții de lapie, 
carne, lînă efc. și mai 
mari. Valorificînd aceste 
produse animale vom ob
ține un venit de 1 800 000 
lei.

Ing. agronom
VASILE ANUȚU

G.A.C. Piscu-Vechi, 
raionul Calafat

Recoltăm și depozităm 
in bune condiții fînurile

f

Nutrețuri din belșug — 
producții mari de lapte
în gospodăria noastră cantitatea de 

lapte muls de la fiecare vacă a crescut 
an de an. Dacă în 1957 producția medie 
era de 1 800 litri, în 1961 ea a ajuns la 
peste 2 700 litri de la fiecare vacă. Am 
obfinut aceste rezultate fiindcă noi asigu
răm animalelor furaje din belșug.

In toamna trecută am semănat 15 hec
tare cu secară, pe care am recoltat-o 
spre sfîrșitul lunii aprilie, objinînd de pe 
fiecare hectar peste 20 tone furaje verzi. 
Suprafafa eliberată am însămîn(at-o cu 
porumb pe care îl vom recolta spre sfîr
șitul lunii iulie ca masă verde.

Prin lucrările executate noi am reușit 
să sporim și produefia pășunilor, de la 
3 000 kg iarbă la hectar, cit era cu 3 ani 
în urmă, la peste 8 000 kg. Astfel, în 
timpul pășunatului, vacile gospodăriei 
asigurate în medie, fiecare, 50—60 
masă verde, lată de ce anul acesta, 
primele 6 luni, am obfinut în medie, 
la fiecare vacă furajată 1 573 litri lapte.

Multă atenție dăm și asigurării fura
jelor suculente. Porumbul siloz, dovlecii, 
semănaji în cultură intercalată pe în-

tot 
au 
kg 
în 

de

treaga suprafață cultivată cu porumb 
pentru boabe și sfecla furajeră sînt cul
turi pe care le îngrijim cum îngrijim și 
porumbul pentru boabe. Datorită acestui 
fapt, noi obfinem producții mari. De pe 
cele 60 de hectare cultivate vom re
colta peste 40 000 kg porumb siloz la 
hectar-; de pe terenul cultivat cu 
rumb boabe, unde am semănat și do- 
vleci, vom scoate în plus peste 700 tone 
furaje suculente.

Dacă la toate acestea se adaugă a- 
tenfia pe care o dăm asigurării anima
lelor cu cantități corespunzătoare de fin, 
concentrate etc, rezultă de ce a crescut 
producția de lapte.

SIMION USCAT 
mulgător la G. A. C. Cilnic, 

reg. Hunedoara

po-

Anul acesta, la întocmirea pla
nului de producție ne-am propus 
să obținem, în medie, de la fiecare 
vacă furajată, 2 500 litri de lap
te. Vom îndeplini aceste preve
deri, căci am luat din timp mă
surile necesare. N-am să mă o- 
presc însă decît la cele privitoare 
la recoltarea și depozitarea fura
jelor pentru- fîn.

Conținînd un procent mare de 
albumină digestibilă, fînurile de 
leguminoase asigură, pe timpul 
iernii, completarea necesarului de 
substanțe hrănitoare, pe care nu 
le conțin furajele însilozate. De 
aceea, noi acordăm o importanță 
deosebită recoltării la timp și de
pozitării în cele mai bune condi
ții a trifolienelor de pe cele 178 
ha pe care le avem, precum și a 
fînurilor naturale de pe supra
fața de 135 ha.

Consiliul de conducere al gos
podăriei, împreună cu inginerul 
agronom, au elaborat un plan de 
muncă în care s-au stabilit mij
loacele cu care se va face cosi
tul, transportul furajelor și de
pozitarea lor, durata recoltării 
etc. Organizînd munca în felul a- 
cesta, am terminat recoltatul tri
folienelor în timp de 4 zile, iar al 
fînurilor naturale în numai 2 
zile.

Cu o deosebită grijă am orga
nizat și transportul finului, ast
fel ca recolta să poată fi depo
zitată în bune condiții, fără pier
deri. Păstrarea finului pentru 
iarnă o facem atît în depozite 
acoperite, cit și în stoguri. Pen
tru micșorarea pierderilor în 
timpul păstrării, stogurile au 
fost clădite pe un strat izolator 
de crengi, iar vîrful l-am acope
rit cu paie. In felul acesta am 
asigurat numai din prima coasă 
120 de vagoane fîn de calitate 
bună pentru hrana animalelor.

SIMON EMERIC
șeful brigăzii <a 5-a de cîmp 
din G.A.C. „Drumul lui Lenin“ 
din comuna Mlercurea-Niraj, 

raionul Tg. Mureș

La G.A.C. Cocioc, regiunea 
București, pe primele 50 de hec
tare semănate cu porumb în cul
tură dublă plantele sînt de acum 
măricele. în fotografie : întreține
rea culturii duble de porumb cu 
sapa rotativă.

Porumbul pentru siloz 
e îngrijit cuSectorul zootehnic al gospodăriei noastre cuprinde 800 de bovine, 5 100 oi și 31 600 de păsări și este în continuă dezvoltare. Ca să creștem cu bune rezultate atîtea animale și păsări sînt necesare mari, cantități de concentrate și, în primul rînd porumb, precum și fînuri, furaje verzi și suculente.Vreau să mă ' refer aici numai Ia experiența noastră în obținerea de producții ridicate la porumbul pentru siloz, care a devenit un furaj de bază în hrana animalelor gospodăriei. De la un an la altul, am dat o atenție tot mai mare acestei culturi. Nu numai că am mărit suprafețele (de la 144 ha în 1961, la 165 ha în acest an), dar ne-am străduit să obținem și o producție tot mai bună. Și am reușit. Anul trecut am recoltat în medie 32 000 kg porumb siloz la hectar, iar în acest an credem că vom obține mult mai mult.Noi ne-am obișnuit să pregătim terenul, să semănăm și să îngrijim porumbul de siloz, la fel de bine ca și

Fînurile sînt depozitate cu grijă 'Aproape și totuși departe

In gospodăriile colective din Bascov, Băiculești, 
Domnești, Lerești, Vlădești și altele din regiunea 
Argeș, paralel cu recoltarea cerealelor, se lucrea
ză de zor și la recoltatul și depozitatul lucernei, 
trifoiului și fînețelor.

Pe colectiviștii din Bascov îi poți întîlni în zorii 
zilei îndrepfîndu-se cete, cete spre Jocurile de 
muncă stabilite de cu seară. O echipă de cosași, 
plus o cositoare mecanică, lucrează la recoltatul 
finului. Tov. Ghifă Oiță, președintele gospodăriei 
colective, ne-a spus că, potrivit planului întocmit, 
pentru recoltatul, uscarea și depozitarea finului 
s-a socotit că vor fi necesare aproape două săp- 
tămîni. Organizîndu-și bine munca, colectiviștii au 
terminat această lucrare mult mai devreme. La 
G.A.C. Bascov s-a terminat și recoltatul lucernei 
și trifoiului. Aceste furaje au fost depozitate în 
jurul grajdurhor. Cele 23 de stoguri sînt așezate 
pe un loc mai ridicat, unde apa din ploi 
scurge repede.

Aproape 500 tone de nutrețuri

se
însilozate

în 
ra-

In legătură cu mersul lucrărilor de în
treținere a culturilor furajere, recoltarea șl 
depozitarea iînurilor, însămînțările în mi
riște și însilozările, publicăm unele con
statări făcute de corespondenții regionali 
și corespondenți 
nostru.

voluntari ai ziarului

pregătite, paralel cu 
lozatul. în scurt timp, 
lucernă și 
verde etc.
rogozuri.

Peste

recoltatul, s-a făcut și însi- 
ei au însilozat 480 de tone 

borceag în amestec cu secară masă 
S-au însilozat și diferite ierburi

2 700 ha porumb semănat
în miriști

Și

Din experiența colectiviștilor din Bascov ar 
putea să învețe și vecinii lor, membrii celor două 
gospodării colective din comuna Dobrogostea, 
raionul Pitești. Aici însă, strînsul furajelor nu se 
bucură de atenția cuvenită. Deși o parte din 
furaje erau bune de recoltat, conducerea G.A.C. 
„23 August“ din această comună nu stabilise încă 
data începerii acestei lucrări.

O situație asemănătoare putea fi întîlnifă la 
gospodăria colectivă Merișani același raion. Deși 
fînul din marginea șoselei înflorise, nu se luaseră 
măsuri pentru începerea recoltatului.

Dar silozul... ?

toată atențiaporumbul pentru boabe. încă din toamnă, pe cea mai mare parte din teren au fost administrate cîte 20 de tone îngrășăminte organice după adîncă.tat la timp șiO mare atenție am dat și întreținerii culturii. Iată de ce. Anul trecut, colectiviștii din brigada a 4-a, condusă de Marin Pavel, au pregătit bine terenul pentru porumb siloz, au dat 3 și chiar 4 prașile mecanice și manuale, au asigurat o densitate corespunzătoare. Rezultatul? Brigada a obținut 35 000 kg porumb siloz la hectar. în schimb, la brigada I, condusă de Ion Opriș, datorită faptului că lucrările de întreținere nu s-au făcut la fel de bine, producția a fost de numai 27 000—28 000 kg la hectar. Ne-a fost învățătură de minte. Anul acesta, cînd porumbul era de abia în 2—3 frunzulițe, am executat prima prașilă mecanică. Au urmat a- poi 4 prașile mecanice și 3 manuale. Am asigurat și o densitate mai mare, de 40 0Ö0—42 000 plante. Efectul pră- șitului la timp se vede. Deși timpul a fost cam secetos, cultura e frumoasă și se dezvoltă bine. Plantele au peste 2 m înălțime.La fel de bine se dezvoltă și soia semănată prin porumb, căci am început să cultivăm aceste două plante împreună. Facem aceasta deoarece obținem un furaj mai bun. Soia însilozată odată cu porumbul mărește conținutul în proteine al furajului.
MARIN MARINICÄ 

vicepreședinte al gospodăriei 
colective din Limanu, 

regiunea Dobrogea

care s-a Semănatul în făcut l-am bune
la ha, arătura execu- condiții.

Gospodăria noastră ars 400 de bovine, din care 120 de vaci cu lap lozate. Anul cultivăm 20te, precum însemnat Noi de astfel gă viitoare
și un număr porci și oi. din timp furajelor, ajun-astfel ca ele să ne ajungă pînă în primăvara viitoare și să avem și un fond de rezervă.Muncind cu hărnicie, echipele de cosași au reușit să strîngă în cî- teva zile lucerna, precum și fînul de pe 80 ha din -cele 120 ha fîneață. Cositul, uscatul, trans-

echipele reușit să teva zile cum și din .cele Cositul, portul și nului în grijă dă re și bunăDar pentru lelor o täte o

avem și rezervă.hărnicie,
ha ha fîneață. trans-fî- s-a făcut cu nu se piar- hrănitoa- asigure ode fînuri,in afară de fînuri . creșterea anima- > mare însemnă- au furajele Inși-

acesta, noi ha cu porumb pentru siloz, iar după recoltarea cerealelor păioase vom însămânța alte 100 ha cu porumb pentru masă verde. In gospodăria noastră se î-nsilozează mari cantități de ierburi și rogoz, care nu pot fi folosite altfel. Pînă a- cum au fost însilozate peste 10 vagoane de a- semenea ierburi.Cum procedăm ? Ierburile de slabă calitate și rogozul, care cresc prin locurile mai joase, sînt cosite și transportate în gospodărie. Aici le tocăm cu ajutorul u- nei tocători acționate de tractor. Ierburile astfel mărunțite sînt așezate în strat subțire, apoi sînt stropite cu so-

luție de sare și presate bine. Se procedează în felul acesta pînă cînd silozul s-a înălțat la circa 2 metri de la suprafața pămîntului. A- coperim apoi cu paie și un strat de pămînt gros de jumătate de metru 
(fotografia de sus). In scurtă vreme, în siloz se produce fermentarea, fapt care estr arătat de creșterea temperaturii. Furajul rezultat este de cea mai bună calitate și animalele îl consumă foarte bine. în felul acesta, gospodăria noastră poate să-și asigure furaje și din ierburile și rogozul care de obicei se pierd pe cîmp.

IOAN DOBOCAN 
președintele

Iclod, radonul
G.A.C. 

Gherla

Furajele însilozate au o mare însemnătate 
hrănirea animalelor. Colectiviștii din Uncești, 
ionul Vaslui, s-au convins de aceasta din proprie 
experiență. „Nutrețurile însilozate constituie unul 
din factorii care au dus la sporirea producției de 
lapte — ne scrie colectivistul Ion Rîmbu. De a- 
ceea în acest an dăm o și mai mare atenție aces
tor furaje“.

Membrii- gospodăriei colective au terminat de 
cîteva zile cositul borceagului, lucernei și al 
diferitelor ierburi. Gropile de siloz fiind din timp

Tn gospodăriile colective din raionul Făurei, 
ne scrie tov. Petru Verigă, paralel cu recoltatul 
cerealelor, se lucrează de zor la recoltatul furaje
lor. în gospodării s-au strîns, transportat și depo
zitat fînurile de pe mari suprafețe, s-au însilozat 
sute de tone de diferite plante ele.

Acum, colectiviștii, ajutați de mecanizatorii din 
S.M.T., dau multă atenție culturilor duble, care, 
așa după cum arată experiența de pînă acum, 
constituie o sursă însemnată de asigurare a fu
rajelor pentru animale. Imediat după recoltatul 
cerealelor s-a ’reçut la executarea arăturilor și 
însămînțarea porumbului în miriște. Pînă la 13 
iulie au și fost arate 6 000 ha și însămînțate cu 
porumb pentru masă verde și siloz peste 2 700 
ha. Fruntașe ' sînt gospodăriile colective din Pe- 
rișoru, Amara, Filipeștî.

La G.A.C. din Tulucești, raionul Galați, s-au 
objinut unele rezultate bune în ceea ce privește 
asigurarea bazei furajere. A fast recoltată, trans
portată și depozitată lucerna, în miriști au fost 
semănate însemnate suprafeje cu porumb pentru 
furaj.

Colectiviștii și-au propus să însilozeze în acest 
an cu 1 600 tone mai multe furaje decîf în 1961. 
Pînă acum cîteva zile însă, ei însilozaseră abia 
100 tone nutrețuri, cu toate că în gospodărie sînt 
rezerve mult mai mari.

★
Organele de partid, sfaturile populare și consi

liile agricole au datoria să ia toate măsurile 
necesare pentru ca odată cu recoltatul cereale
lor să se lucreze din plin la strînsul fînurilor, 
la semănatul culturilor furajere în miriște, însilo- 
zarea nufrejurilor etc. Prin aceasta se vor 
asigura mai multe furaje pentru animale și deci 
producții mai mari de carne, lapte, lînă. La G.A.C. „Viață nouă" din Bărcănești-Plolești, recoltatul borceagului de pe cele 30 ha cultivate s-a 

terminat. Acum, așa după cum se vede din fotografie, colectiviștii dau toată atenția depozitării lui in șire.
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VICTORIE DE PRESTIGIU LA HANDBAL

R. P. Romînă — campioană mondială

Componentele lotului reprezentativ al R. P. Romine. De la stingă la dreapia : (rîndul de sus) — Iosefina Șîeiănescu (căpitanul echipei), 
Irina Hector, Ana Boțan, Aurora Leonte, Maria Constantinescu, Antoa nota Oțolea, luliana Naco, Liliana Borcea ; (rîndul de jos) — Victoria Du
mitrescu, Elena Hedeșiu, Constanța Dumitrescu, Edeltraut Franz, Aurelia Szöke, Ana Nemetz, Felicia Gheorghița, Cornelia Constantinescu.15 000 de spectatori au scandat aseară : „R.P.R. — campioana lumii e 1". 15 000 de spectatori — și, desigur, numeroși telespectatori — au aplaudat călduros, cu bucurie, victoria de răsunet a handbalistelor țării noastre care au cîștigat titlul de campioane ale lumii. Handbalul romînesc și-a îmbogățit aistiel colecția medaliilor de aur. După ce au cucerit de două ori consecutiv titlul de campioane ale lumii la handbal în 11, sportivele țării noastre dețin, de ieri, și supremația mondială la handbal în 7.Aseară, pe stadionul „Republicii", reprezentativele R. P. Romîne și Danemarcei au susținut partida decisivă a celei de-a Il-a ediții a campionatului mondial de handbal în 7. Rezultatul meciului este cunoscut multora dintre cititorii noștri : 8—5 

(5—2) pentru R. P. Romînă. Această victorie, deloc ușoară dacă ținem seama de valoarea recunoscută a echipei daneze (la actuala ediție a „mondialelor", de pildă. Danemarca n-a pierdut nici o partidă), a fost urmarea unei superbe concen-

★trări de voință, a combativității și elanului jucătoarelor. în tot timpul meciului, handbalistele noastre — toate, în egală măsură — au dorit și au luptat cu ardoare să obțină marea victorie. Echipa R. P. Romîne a furnizat totodată, în compania valoroaselor partenere de întrecere, un joc splendid, de înaltă factură tehnică, fapt recunoscut și de specialiștii Federației internaționale de handbal, prezenți la „mondiale".Satisfacția victoriei obținute este cu atît mai mare cu cit la întrecerile de acum echipele, alcătuite din cele mai în formă handbaliste, au fost, în majoritate, de o valoare a- propiată. Meciurile din semifinale au arătat cu prisosință acest lucru.Dar să revenim la finala de ieri. Ambele echipe — deși cu un gen de. joc diferit — folosesc de la bun început tot felul de acțiuni și procedee tehnice care să le asigure victoria. Danezele, cu pase precise, caută să „angajeze" pivoții ; romîn- cele încearcă în atac șuturi prin surprindere. Așa de altfel se înscrie și primul gol, Ana Boțan, după ce

★--------------șutase odată în bară — era minutul 4 — găsește culoar și, trimițând mingea pe jos, deschide scorul. în apărare, Irina Hector intervine cu mult succes, anunțîndu-se (și până la urmă, așa a fost !) în mare formă. Danezele egalează (Nielsen, min. 8). Boțan înscrie din 7 m, apoi din nou egalare (Oestergard, min. 14). Egalitatea se menține însă puțină vreme ; echipa romînă — deși ezită la început să șuteze, căutînd doar ocazii optime -— preia inițiativa și domină categoric. Prin șuturi puternice, pe jos (mai greu para- bile de portarul Helga Hansen), Leonte și apoi Iosefina Ștefănescu înscriu noi puncte pentru echipa noastră. Ana Boțan „rotunjește“ scorul la 5—2, chiar în ultimele secunde ale reprizei.Danezele nu renunță cîtuși de puțin la luptă. Dar ce poți face cînd jocul adversarului este sigur în apărare și eficace în atac ? Irina Hector apără excepțional șutul danezei Nilsson, care a executat în min. 25 o lovitură de la 7 m. Ceva mai tîrziu, ca să răsplătească parcă
Campionatele republicane 

de atletism
GALAȚI (prin telefon). 
Stadionul „Dunărea“ 

din Galați a găzduit 
timp de 2 zile întrece
rile finale ale campiona
telor republicane de 
atletism pentru seniori ;i 
senioare.

Cu toate că pista de 
concurs, pregătită abia 
în ultimele zile dinaintea 
competifiei, nu a putut 
permite realizarea unor 
rezultate superioare, în 
specialîn probele de 
sărituri, cei mai mulfi 
dintre allejii participant 
au reușit să obfină per
formante mulțumitoare. 
Cel mai bun rezultat al

concursului a fost reali
zat în proba de sări
tură în înălțime femei de 
către lolanda Balaș, care 
a obfinuf 1,85 m. în 
condifii optime de con
curs nu ar fi fost exclus 
ca lolanda să fi înregis
tra) un rezultat în ime
diata vecinătate a recor
dului mondial. O perfor
mantă remarcabilă a ob
ținut și Maria Diaco- 
nescu în proba de arun
care a sulifei cu 54,80 
m (al 4-lea rezultat mon
dial al sezonului actual).

Vom mai sublinia pen
tru comportarea avută pe 
următorii atlefi : Valeriu

Jurcă, învingător la 100 
și 200 m, Constantin 
Grecescu, la 10 000 m, 
Zoltan Vamoș, la 1 500 
m, Sorin loan la lungime 
și triplu salt.

în cadrul edifiei din a- 
cest an a campionatelor 
republicane, singurele 
recorduri au fost în
registrate de allejii juni
ori : Ion Buiachi 3' 53" 8 
zecimi la 1 500 m, Wolf 
Socol 65,41 m la sulifă, 
Viorica Gabor 2' 15" 1/10 
la 800 m și Ana Beșuan 
25,5 pe 200 m — re
cord de junioare egalat.

R. V.

Tenis de masă

Victorie romiiicascö în Criteriul 
european al juniorilorTînăru.1 sportilv rorpin Dorin Giur- giucă a repurtat un mare succes la criteriul european de tenis de masă pentru juniori, încheiat duminică la Bled. El a cîștigat proba de simplu masculin, învingînd în finală cu 2—0 (21—10 ; 21—7) pe sovieticul Amelin, după ce în semifinală cîștigase cu 2—1 la iugoslavul Konpa. Și ceilalți reprezentanți ai țării noastre s-au remarcat, calificîndu-se în alte trei finale :Iată rezultatele acestor finale : 

simplu fete : Balaișite (U.R.S.S.) — Papp (R.P.U.) 2—1 ; dublu băieți : Veko, Korpa (Iugoslavia) — Rethi, Giurgiucă 2—0 ; dublu fete : Luzova Bosa (R.S.C.) — Mihalka, Jandrescu 2—0 ; dublu mixt : Bosa, Stepanek (Cehoslovacia) — Giurgiucă, Krezek 2—1.

efortul Irinei, Antoaneta Oțelea înscrie un gol de toată frumusețea : 6—2 ! Și în continuare handbalistele romîne joacă la fel de sigur, cu rapide replieri în apărare, cu acțiuni calculate în atac. Scorul devine 6—3, prin golul marcat de Kock —, apoi 7—3 (Boțan, în min. 36), 7—4 (Roseler, în penultimul minut de joc).Arbitrul suedez Janerstam (care, pentru felul cum. a condus meciurile, a fost distins de F.l.H. cu medalia de aur), consultă ceasul. Ultimele secunde. Campioanele mondiale — nu ne este permisă oare anticiparea ? — înscriu din nou, prin Victorița Dumitrescu. Scorul final însă este stabilit de capitona echipei daneze, Oestergard. Așadar 8—5 și victorie pentru Republica Populară Romînă.Excepționalul succes realizat de handbalistele noastre — aplaudat și ovaționat minute în șir de entuziastul public bucureștean, ca și de celelalte echipe participante la „mondiale" — vine să confirme încă odată prestigiul internațional al sportului din R.P. Română, dezvoltarea lui continuă.Handbalistelor noastre, antrenorilor lor (prof. C. Popescu și prof. N. Nedef), precum și federației de specialitate — multe felicitări și noi succese în viitor !
ION DUMITRIU
*Tot ieri, în meciul pentru locurile 3—4, echipa R.S. Cehoslovace a întrecut cu 6—5 formația Iugoslaviei.

Vești din țările socialiste
Sărbătorirea mufării în case noi

8 In ultimii 5 ani 
» în U.R.S.S. au 
8 primit locuințe 
8 noi circa 50 de 
j milioane do ce- 
8 tățeni, aproape 
8 un sfert din 
§ populația Uni- 
g unii Sovietice.
8 Pînă la sfîrșitul 
? septenalului se 
8 vor construi 
8 încă 400 de mî- 
2 lioane m.p. de 
8 suprafață lo- 
8 cuibilă.
| Cei pe care 
8 îi vedeți în foto- 
8 grafia alătura- 
| fă sînt mem- 
| bri aî unor 
8 familii de mun
is ciiori de la 
2 Uzina mecanl- 
8 că din Lublino. 
8 Acestora le-au 
I fost date în fo- 
8 losință 8 blocuri 
| timp ce 
g dinele 
8 tesc o
/ sărbătorească, 
8 pentru a mar- 8 ca mutarea în pg casă nouă, fa- 
8 milia, rudele, g prietenii au ie- 8 șit în balcoa- 8 ne. De jos îi 8 salută tovară- 8 șli de muncă.
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două 
noi. în 
gospo- 
pregă- 

masă

De la Rostock la StralsundO importantă construcție în regiunea Mării 
Baltice va " 
noul port 
Stralsund, 
canalul va 
ca după o 
golful Saaler Bodden, să iată apoi din acest golf 
în dreptul regiunii Darss, o pitorească rezerva
ție naturală a nordului R.D.G., și să-și continue 
drumul, trecînd pe lingă nenumărate insule, pe
ninsule și golfulețe, pînă la Stralsund. Lungi
mea totală a canalului va fi de aproximativ 90 
de kilometri.

Urmărind traseul viitorului canal navigabil, 
drumul spre Stralsund duce prin mici așezări 
pescărești. Pescarii lucrează în cooperative. Ei 
dispun de o adevărată flotilă cu care se avîntă 
departe în largul mării.

Stralsund, ca și Rostock, care adăpostește șan
tierul din Warnemünde, sînt orașe străvechi.

In anii puterii populare, industria Stralsund- 
ului a crescut. Acest oraș a devenit al treilea 
port ca mărime al R. D. Germane. La șantierul 
naval de aici, frate mai mic al celui din Rostock, 
se construiesc vase pescărești, nave speciale pen
tru pescuit la tropice și macarale plutitoare.

In anii puterii populare, regiunea Rostock a 
cunoscut un puternic avînt industrial. S-a dez
voltat o industrie navală care livrează 78,5 la 
sută din întreaga producție a acestei ramuri din 
R. D. Germană.

fi canalul navigabil, care va lega 
de la Rostock-Petersdorf, de portul 
Pornind din gura golfului Breitling, 
brăzda uscatul spre nord-est, pentru 
cale de 20 de kilometri să intre în

La Strâznice, în 
Republica So
cialistă Ceho
slovacă, s-a 
desfășurat un 
Festival al cîn- 
tecelor și dan
surilor popu
lare.

Transmiterea informațiilor 
între „creierii electronici"Comitetul pentru electronică și telecomunicații al Academiei Polone de Științe împreună cu Asociația electricienilor polonezi a ținut o conierință științifică pe tema transmisiunilor de la distanță. Este vorba de un nou gen de servicii de telecomunicații constînd în transmiterea de la distanță a informațiilor între mașinile automate de calculat, numite în limbajul comun „creieri electronici". Acest gen de transmisiuni se caracterizează printr-o probabilitaie infimă de a greși în transmiterea informațiilor, precum și printr-o mare viteză a transmiterii în formă cifrată.Conferința a avut loc la Varșovia și a trecut în revistă realizările de pînă acum ale științei și tehnicii poloneze în domeniul transmisiunilor, a comparat aceste realizări cu situația din alte țări și a hotărît popularizarea a- cestui gen de transmisiuni, ca o nouă ramură a serviciilor de telecomunicații, foarte importantă pentru economia țării.
Un centru al industriei 

extractiveAcolo unde piscurile munților acoperiți cu păduri de conifere își înalță virfurile spre cer, în partea de nord-est a R. P. D. Coreene, se află un mare centru de extracție a minereului de fier — mina Musan.Garnituri de tren încărcate cu minereul de fier de la Musan pleacă zilnic spre Cihoncijin și Sonnim — centre metalurgice ale țării. Minerii din Musan au hotărît ca pînă la sfîrșitul anului 1962 să dea țării 2 milioane tone de minereu de fier.La Musan, extracția minereului de fier se face după metoda „la zi“. Crește necontenit nivelul de mecanizare a lucrărilor mină.

Marea eficacitate economică a tehnologiei avansate
(Urmare din pag. I-a)

încheierea consfătuirii de Ia Varșovia 
a economiștilor din țările socialiste

In plinăMotocicliștii Mihai Dănescu, Ion 
Gheorghe, Mihai Pop, Gheorghe 
Voiculescu, Traian Macarie și echi
pajul Dănescu-Udrescu au alergat 
ieri dimineață cu peste 100 ki
lometri pe oră pe șoseaua Kiseleff 
fără să... calce regulile de circulație. 
Mai mult, ei au primit coroane de 
învingători și aplauze din partea ce
lor peste 50 000 de spectatori, pentru 
măiestria de care au dat dovadă în 
concursul de viteză pe circuit, or
ganizat de clubul Dinamo-București. 
La .start au fost invitați cei mai 
buni specialiști ai acestui gen de 

urse.
Zecile de mii de spectatori (mulți 

dintre ei posesori de motociclete) au 
aflat cu acest prilej, prin stația de 
radio-amplificare, că : „Nici un mo- 
tociclist de performanță din cei în
scriși la concurs nu face exces de 
viteză cînd circulă pe șoselele na
ționale, ei fiind printre primii care 
respectă viteza legală...”. Ieri însă, 
acele kilometrajelor n-au cobo- 
rît sub 60 nici la viraje. Moto- 
cicliștii, sportivi recunoscuți pentru 
îndemînarea și tehnica lor înaltă, au 
fost aplaudați la virajele curajoase, 
spectaculoase din fața Arcului de 
Triumf. Această tehnică a fost re
marcată îndeosebi la Dănescu, Pop 
Mihai, Popa Tudor, Iancovici Ște
fan și alții.

viteză
Cursele de ieri au fost dominate 

de motocicliștii clubului „Steaua”, 
patru din cele șase probe reve
nind acestora. Deosebit de specta
culoase au fost cele 18 ture parcurse 
de concurența care s-au întrecut pe 
motociclete de 250 cmc. După cîte- 
va ture, în care și-au disputat întâ
ietatea Cernescu, Szabo și Ștefan 
Florian, intră decis în cursă Voicu
lescu. El își depășește pe rină ad
versarii și cîștigă detașat. Apoi, 
printre concurența categoriei A cu 
motociclete sport de 175 cmc, spec
tatorii au revăzut pe fostul ciclist 
Nicolae Maxim. Evoluția lui în con
curs a fost așteptată cu interes. In 
asemenea probe, viteza contează. Ieri 
însă, Maxim a alergat ca pe... bici
cletă. Pop Mihai, învingătorul cursei, 
l-a întrecut cu aproape două ture. 
Deocamdată aceasta-i diferența de 
valoare între ei, ca motocicliști.

Concursul s-a încheiat cu o fru
moasă festivitate de premiere. Păcat 
însă că crainicul stației de radio
amplificare a plecat grăbit, specta
torilor nemaifiindu-le comunicate 
rezultatele finale ale acestei între
ceri sportive. Era necesar, întru- 
cît nu toți cei 50 000 de spectatori 
au reușit să-și procure programul 
întrecerii sau să urmărească toate 
cursele.

C. M.

PE SCURT
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Selec

ționata de fotbal a armatei siriene a 
jucat ieri la Pitești cu formația Dinamo 
din localitate. Repriza intîia aparține lo
calnicilor, care înscriu 3 goluri. în repri
za a doua oaspeții înscriu din lovitură 
de la 11 metri. Scor final 3—1 pentru 
echipa piteșteană.

★
Cel de-al 4.9-lea Tur ciclist aL Franței 

a fost cîștigat de francezul Jacques An- 
quetil, care și-a înscris pentru a treia 
oară numele în palmaresul competiției. 
Pe locul 2, la 4’59” s-a clasat belgianul 
Plankaert.

Cea de-a doua ediție a Turului Franței 
pentru amatori s-a terminat cu victoria 
spaniolului Gomez del Moral.

PRONOSPORT
Dinamo Galați—Eisberg (Danemarca)

se dispută azi 
Unirea Botoșani—Textila Buhuși (3-0) 1
Metalul Pitești—Progresul Alexandria

(2-1) 1 
Rulmentul Brașov—Drubeta Tr. Severin 

(0-2) 2 
Unirea Dej—Minerul Baia Sprie (3-3) X 
Ceramica Jimbolia—Voința Oradea (1-0) 1 
Flacăra roșie Tecuci—Moldova Iași (4-2) 1 
Dukla Praga—Ruda Hvezda Bratislava 

anulat 
Slovan Bratislava—Spartak Hr. Kralove 

(5-0) 1 
Spartak Plzen—Banik Ostrava (0-3) 2
Dynamo Zilina—Spartak Sokolovo (2-2) X 
Spartak Brno—Slovan Nitra (2-3) 2

Cuplurile cu ataș Dănescu-Udrescu (nr. 38) șl Keresleși-Huhn (nr. 53) in turnantă.

în domeniul îmbunătățirii turnării de precizie cu modele ușor fuzibile ; mai ales se cere rezolvată problema dezbaterii și a detașării de culee a pieselor turnate în ciorchine. Faptele arată că pretutindeni unde se aplică turnarea de precizie cu ajutorul modelelor’ ușor fuzibile, se obțin rezultate bune.Un alt procedeu tehnologic modern utilizat cu succes este turnarea 
în forme-coji, cu liant de bachelită. Această metodă se poate aplica în funcție de forma și mărimea pieselor care variază între 0,5 și 10 kg sau chiar și mai mult. Calitatea suprafeței și precizia dimensională a pieselor turnate după acest procedeu sînt deosebit de bune, putîn- du-se înlătura adaosurile de prelucrare și realiza mari economii de manoperă. Deși prețul bachelîtei nu ar pleda, în toate cazurile, pentru aplicarea acestei metode, totuși, dacă ținem seama de economiile de metal și manoperă față de așchierea din laminate, piese turnate clasic sau forjate, ea are totuși o mare eficiență economică.De altfel, la întreprinderea „Metalul roșu“-Cluj ea se aplică încă din 1960 și s-a extins mereu. De la pistonul oscilant al pompei cu clape — singurul reper turnat inițial — s-a ajuns azi să se execute, după acest procedeu, aproape toate piesele necesare acestei pompe, realizîn- du-se astfel însemnate economii. Uzinele „Unirea“-Cluj au extins a- ceastă metodă de la 81 repere, cît se executau în 1961, la 92 în 1962.Pe scară tot mai largă se folosește, fiind și mai economic decît cel a- rătat mai sus, procedeul de turnare 
de precizie în forme-coji întărite cu 
bioxid de carbon — bazat pe proprietatea unor nisipuri de a se întări în contact cu acest gaz. Aplicată în foarte multe țări, metoda stă și în atenția metalurgiștilor și turnătorilor din uzinele metalurgice din țara noastră. Ea se utilizează cu bune rezultate la Uzinele de pompe și mașini agricole din București, la Uzinele de utilaj chimic București și în multe alte locuri. Turnătorii de la „Metalul roșu“-Cluj, folosind-o la întărirea miezurilor pentru forme, obțin o foarte bună permeabilitate la gaze a miezurilor mai

mari și, ca urmare, piesele turnate ies de bună calitate, fără porozități. Rentabilitatea procedeului va face ca în viitor el să capete o pondere tot mai mare în turnătoriile din țara noastră.în turnătorii se aplică și alte procedee tehnologice avansate : la mai multe întreprinderi din Brașov, de exemplu, s-a extins turnarea cu 
maselote exoterme a oțelului, reali- zîndu-se mari economii de metal odată cu îmbunătățirea calității pieselor ; la întreprinderea „Tehno- frig“-Cluj și Uzinele de utilaj . chimic București s-a adoptat turnarea în cochile metalice a multor piese, micșorîndu-se cu mult adaosurile de prelucrare, iar la Atelierele de reparat material rulant „16 Februarie" din Cluj a fost extinsă — ți- nînd seama de experiența dobîndită de Uzinele „Grivița Roșie“-Bucu- rești — metoda de a turna cuzineții pentru osiile locomotivelor direct în cutia de grăsime, în locul turnării separate în forme și prelucrării ulterioare. De aici rezultă o economie de prelucrări mecanice în valoare de 212 lei la locomotivele tip 324 000 și de 326 lei la locomotivele tip 50 100, în afară de reducerea consumului de metal.Important e faptul că aceste metode, precum și altele se pot intro
duce cu succes prin valorificarea 
în mai largă măsură a posibilități
lor proprii ale uzinelor, cît și prin 
folosirea fondurilor de mică meca
nizare, mai ales că în multe între
prinderi unele din ele se aplică încă 
pe scară redusă, deși sînt condiții 
prielnice de extindere.Practica a demonstrat că acolo unde există grijă și preocupare permanentă pentru studierea, aplicarea și extinderea procedeelor tehnologice moderne de turnare se obțin rezultate pozitive și în domeniul reducerii procentului de rebuturi : dimpotrivă, în turnătoriile unde se manifestă diferite „rețineri", atitudini de conservatorism față de ceea ce este nou și avansat în producție, procentul de rebuturi continuă să se mențină ridicat, grevînd serios asupra prețului de cost al produselor.Aplicarea tehnologiei moderne, perfecționarea ei continuă ținînd seama de condițiile specifice ale turnătoriei fiecărei întreprinderi — iată o cale importantă de reducere a procentului de rebuturi.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La 14 iulie s-a încheiat la Varșovia consfătuirea economiștilor din țările socialiste consacrată problemelor economiei și organizării producției și muncii. La conferință au participat peste 500 de delegați din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Ro- mînia, Ungaria, U.R.S.S. și Polonia.în hotărîrea adoptată în unanimitate la ședința de închidere a consfătuirii se constată că în ultimii ani metodele socialiste de conducere a economiei s-au îmbunătă

țit simțitor. Conferința s-a pronun țat pentru o colaborare eficientă între institutele de cercetări științifice și pentru dezvoltarea schimbului reciproc de experiență, informații și metode de pregătire a cadrelor de economiști.Conferința a considerat util să organizeze întîlniri periodice pentru discutarea în comun a problemelor economiei și organizării producției și muncii care au cea mai mare importanță pentru dezvoltarea cu succes a țărilor socialiste.
Cmematografë)

TEATRUL MUZICAL GALAȚI (Tea
trul de vară din „Parcul Herăstrău) : 
Opereta SILVIA — (orele 20).

SALA PALATULUI R. P. ROMINE : 
Spectacol extraordinar cu LANTERNA 
MAGICĂ (R. S. Cehoslovacă) — (orele 
20,30).

TEATRUL DE VARA „23 August“ : 
Orchestra de muzică ușoară GUSTAV 
BROM (R. S. Cehoslovacă) — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. M-AM SATURAT 
DE CĂSNICIE : Patria (bd. Magheru 
12—14), I. C. Frimu (sală și grădină — 
bd. 6 Martie 16), Gh. Doja (cal. Grlvl- 
țel 80), Stadionul Giulești (șos. Glulești). 
FANTOMELE DIN SPESSART : Republi
ca (bd. Magheru 2), București (bd. 6 Mar
tie 6), G. Coșbuc (Piața G. Coșbuc), 
Stadionul Republicii (str. Maior Ene), 
Stadionul Dinamo (șos. Ștefan cel Mare), 
Arenele Libertății. PLĂCERILE ORAȘU
LUI : Magheru (bd. Magheru 29), V. A- 
lecsandri (str. Grigorescu 24), 23 August 
(sală și grădină bd. Dimitrov 110), Volga 
(șos. Iile Pintilie 61), Grădina Progresul 
(str. Ion Vidu 5). C1ND VINE DRAGOS
TEA : Elena Pavel (bd. 6 Martie 14), 
1 Mai (bd. 1 Mai 322). CAVALERII TEU
TONI — cinemascop (ambele serii) : Lu
mina (bd. 6 Martie 21). SCRISOARE DE 
LA O NECUNOSCUTA : Tineretului (cal. 
Victoriei 48), Moșilor (sală șl grădină — 
cal. Moșilor 221). FRUMOASA AVEN
TURA : Victoria (bd. 6 Martie 7). DOUA 
REPRIZE IN IAD : Central (bd. 6 Mar
tie 2), Alex. Popov (cal. Griviței 137), 
Libertății (str. 11 Iunie 75). PROGRAM 
PENTRU COPII - dimineața : 13 Sep
tembrie (str. Doamnei 9). EXPRESUL 
DE SEARA — după-amiază : 13 Septem
brie (str. Doamnei 9). PICTORUL ȘI 
EPOCA — SEMICENTENARUL I. L. CA- 
RAGIALE - DOMNUL LENTILA IN 
DEȘERT : Timpuri Noi (bd. 6 Martie 13). 
RAZE PE GHEAȚA : Maxim Gorki (str. 
13 Septembrie 5—7), Grădina 13 Septem
brie (str. Doamnei 9). FETELE — cine
mascop : înfrățirea intre popoare (bd. 
Bucureștii-Noi), Alex. Sahla (cal. Văcă
rești 21). Floreasca (str. I. S. Bach 2). 
AGRAFA ALBA : Cultural (cal. Griviței 
196). URME TĂCUTE : 8 Martie (sală și 
grădină — str. Buzești 9—11). POMPIE
RUL ATOMIC : Grivița (Piața Ilie Pin
tilie 2). TOATA LUMEA RIDE, ClNTA 
ȘI DANSEAZĂ rulează la cinematogra
ful C. David (șos. Crîngași 42). CÎND 
COMEDIA ERA REGE : V. Roaită (sală 
și grădină — bd. 1 Mai 57), Arta (sală 
și grădină — cal. Călărași 153), Donca 
Simo (sală și grădină — str. Avrig 1). 
TOM DEGEȚELUL : Unirea (sală și gră
dină - bd. 1 Mai 143). NUMAI O GLU
MA : Flacăra (cal. Dudești 22), Miorița 
(cal. Moșilor 127), Grădina Alex. Sahia

(cal. Văcărești 21). ȘOFERII IADULUI : 
Munca (șos. Mihal Bravu 221). EL HA
KIM : Popular (str. Mătăsarl 31). MEXI
CUL CÎNTĂ : 16 Februarie (bd. 30 De
cembrie 89). BATRlNUL ȘI MAREA : 
rulează la cinematografele M. Eminescu 
(str. M. Eminescu 127), Luceafărul (sală 
și grădină — cal. Rahovei 118). DUELUL 
N-A AVUT LOC : rulează la cinemato
graful G. Bacovia (șos. Giurgiului 3). UN 
OM TRECE PRIN ZID : rulează la sala 
și grădina cinematografului Olga Ban- 
cic (cal. 13 Septembrie 196). CIELITO 
LINDO : rulează la sala și grădina cine
matografului Iile Pintilie (șos. Colenti- 
na 84). ALBA CA ZAPADA : 8 Mal (str. 
Lizeanu 19). COCOȘATUL -r- cinemas
cop : Drumul Serii (str. Drumul Serii 
30). ÎNVIEREA — ambele serii : 30 De
cembrie (cal. Ferentari 86), Aurel Vlai- 
cu (șos. Cotroceni 9).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Program prezentat 
de orchestra de muzicuțe a Centrului 
școlar profesional construcții-montaj din 
București. 19,40 — Tribuna economică : 
„Acumularea în trecut și astăzi“ — de 
conferențiar universitar Dan Grlndea. 
19,55 - FRAGMENTE DIN OPERE — 
interpretate de studenți ai Conservato
rului „Ciprian Porumbeșcu". In pro
gram : „Traviata“ de Giuseppe Verdi ; 
„Faust“ de Charles Gounod șl „Cio- 
Clo-San“ de Giacomo Puccini. Condu
cerea muzicală : Jean Bobescu, maestru 
emerit al artei. Regia artistică : Jean 
Rînzeșcu, artist emerit. în pauză — fil
mul documentar : „SCOICILE N-AU 
VORBIT NICIODATĂ“ — o producție a 
Studioului „Alexandru Sahia“. In Jurul 
orei 21,35 — TELESPORT. In încheiere : 
Ultimele știri,

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

vremea a fost frumoasă, cu cer varia
bil. înnourări mai accentuate s-au pro
dus în nord-vestul țării, unde au căzut 
averse izolate de ploaie. Vîntul a su
flat în general slab. Temperatura aeru
lui a atins la ora 14 valori cuprinse în
tre 32 grade la Drencova și 20 de grade 
la Tg. Mureș, Gheorghienl șl Huedin.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
și 19 iulie : Vreme ușor instabilă, cu 
cer variabil. Local vor cădea ploi sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice. Vint slab, cu intensificări de 
scurtă durată ziua. Temperatura stațio
nară : minimele vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar maximele între 22 si 
32 de grade.
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Un eveniment excepțional 
în istoria mișcării pentru pace

DELHI 15 (Agerpres). — Congre
sul de la Moscova pentru dezarma
re ' generală, și pace a demonstrat 
întregii lumi că toți oamenii de 
bună credință care locuiesc pe pla
neta noastră, indiferent de ideologia 
și concepțiile lor politice, doresc 
pace, a declarat corespondentului a- 
genției TASS președintele Consi
liului păcii din întreaga Indie Pandit Sunderlal, comentînd încheierea 
lucrărilor congresului. Discuția care 
s-a desfășurat la congres confirmă 
evident că toate popoarele lumii doresc să se pună capăt pentru totdeauna experiențelor nucleare și armelor de exterminare în masă pentru ca să nu fie război niciodată. Din acest punct de vedere. Congresul de la Moscova a constituit un evèniment de importanță excepțională în istoria puternicii mișcări pentru pace, împotriva războiului.

Pandit Sunderlal a condamnat cu 
mânie explozia nucleară provoca

toare în Cosmos, efectuată de ame
ricani în ziua deschiderii Congresu
lui de la Moscova, numind-o „crimă 
împotriva omenirii“.

Comentînd Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace 
de la Moscova, ziarul „Hitavada" 
scrie că acest congres a concentrat atenția asupra primejdiei care amenință omenirea dacă marile puteri nu vor realiza un acord cu privire la dezarmare.

Referindu-se la explozia nucleară 
efectuată de S.U.A. în Cosmos și de- 
mascînd încercările cercurilor con
ducătoare americane de a torpila e- 
forturile de pace ale Uniunii Sovie
tice, săptămânalul „India“ sçrie : 
„Aceasta este o sfidare la adresa 
omenirii, este o crimă împotriva o- 
menirii. Dezarmarea generală și to
tală este singura alternativă care 
poate salva lumea de distrugerea 
nucleară".

Conferința de presă ținută la Londra 
de canonicul J. Collins

LONDRA 15 (Agerpres). — TASS 
transmite : Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace s-a bucu
rat de succes, a declarat la o conferin- .

„Dezarmarea 
este practic realizabilă'4BELGRAD 15 (Agerpres). — Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace s-a pronunțat împotriva tuturor experiențelor cu arma nucleară ; el a chemat guvernele puterilor nucleare să renunțe néîntîrziat la orice explozii nucleare și’, să încheie un acord cu privire la interzicerea totală a experiențelor de’ orice fel cu arma nucleară, astfel apreciază presa iugoslavă rezultatele congresului de la Moscova.Âdresîndu-se popoarelor lumii, congresul a proclamat în unanimitate : principala și singura noastră datorie este să obținem încheierea acordului cu privire la dezarmarea generală și totală sub un strict control internațional, scrie ziarul „BORBA“.Participanții la congres au avut posibilitatea deplină să facă un schimb liber de păreri asupra celor mai importante probleme internaționale. Acest lucru a contribuit la stabilirea unei mai bune înțelegeri în căutarea unei ieșiri din situația primejdioasă care amenință astăzi omenirea. Ei au declarat în unanimitate că numai eforturile popoarelor tuturor țărilor, unite într-o puternică mișcare de rezistență împotriva cursei înarmărilor și a pregătirilor militare, pot sili pe oamenii de stat să reglementeze problema dezarmării care este în mod practic realizabilă, subliniază în încheiere ziarul.

tă de presă care a avut loc la Londra 
canonicul J. Collins, președintele „Miș
cării pentru dezarmarea nucleară“, 
care s-a înapoiat de la Moscova,

Vorbind despre înfîlnirea sa cu 
N. S. Hrușciov, Collins a scos în evi
dentă cuvintele șefului guvernului so
vietic despre năzuința Uniunii Sovie
tice spre pace și dezarmare.

în contrast flagrant cu aceasta este 
atitudinea șefilor guvernelor Angliei și 
S.U.A., a continuat Collins. Limitîndu- 
se la a transmite un scurt mesaj prin 
secretarul său, Macmillan a făcut o 
„greșeală fatală“. Atitudinea america
nilor „a fost și mai rea” : Președintele 
Kennedy nici n-a catadicsit să expună 
punctul de vedere al S.U.A.

(Urmare din pag. I-a)

Partizanii păcii - 
o forță uriașăPARIS 15 (Agerpres). — Lucrările Congresului mondial pentru dezarmare și pace se află .în centrul atenției presei democrate din Franța. Ziarul „L’HUMANITÉ DIMANCHE“ a publicat textul integral al Mesajului către popoarele lumii adoptat la Congres. Referin- du-se la atmosfera în care s-a desfășurat acest gigantic Forum al păcii, corespondentul din Moscova al acestui ziar, Pierre Courtade, scrie : „Delegații la congres erau conștienți că partizanii păcii, dacă acționează în comun, reprezintă o forță uriașă“.

întilnire între membrii 
delegațiilor sovietică și chinezăMOSCOVA 15 (Agerpres). — Sîm- bătă, într-o atmosferă prietenească, cordială, a avut loc o întîlnire a membrilor delegațiilor sovietică și chineză participante la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace. Șeful delegației sovieticii, A. E. Korneiciuk, și șeful delegației chineze, Mao Dun, au rostit cuvîntări, făcînd urări pentru continua întărire poarele rostit de Tihonov, sovietic N. V. Popova, președintele Prezidiului Uniunii asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu țările străine, academicianul E. IC. Fedorov, Ou Tan-Lian. secretar general al Comitetului popular chinez pentru apărarea păcii, și alții.

a prieteniei dintre po- sovietic și chinez. Au asemenea cuvîntări N. S. președintele Comitetului pentru apărarea păcii,

0 contribuție la lupta pentru viața fericită a omeniriiBERLIN 15 (Agerpres). — La 15 iulie, ziarele din R.D.G. au publicat ample informații despre încheierea Congresului mondial pentru dezarmare și pace de la Moscova. Ziarele au publicat la loc de frunte expunerea textului Mesajului către popoarele lumii.După cum subliniază presa, congresul, care a constituit un forum important al popoarelor lumii, a chemat guvernele tuturor puterilor nucleare să realizeze fără nici o amînare un acord cu privire la încetarea tuturor experiențelor cu arma nucleară și să încheie un tratat cu privire la interzicerea pentru totdeauna șl pretutindeni a acestor experiențe — în atmosferă, in Cosmos, sub pămînt și sub apă.Intr-un articol de fond intitulat „Popoarele doresc pace“, ziarul

„BERLINER ZEITUNG" subliniază că Congresul de la Moscova a discutat problemele cele mai arzătoare ale contemporaneității. Fie ca rezul
tatele acestui congres să constituie 
o contribuție hotărîtoaro la lupta 
pentru viața fericită a omenirii ! — scrie ziarul.
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reprezentanți ai tuturor organizațiilor 
americane care luptă pentru pace și 
dezarmare. Este incontestabil o creș
tere calitativă față de congresele pre
cedente convocate de Consiliul mon
dial al păcii — și tocmai 

principalul merit al
în aceasta 

acestuiconstă 
congres.

Diversitatea reprezentării s-a reflec
tat,’ cum era de așteptat, în dezbatere, 
care a avut caracterul unei mari, sănă
toase și indispensabile confruntări de 
păreri între diferitele poziții din sînul 
.mișcării pentru dezarmare și pace. în 
intervenția sa, filozoful existențialist 
Jean Paul-Sartre a pornit de la acea 
parte din cuvîntarea tovarășului 
Hrușciov în care se arată că mulți 
oameni din țările Occidentului nu și-au 
dat seama de întreaga gravitate a 
primejdiei unui război termonuclear și 
nu, participă la lupta activă pentru 
dezarmare .și pace. în Occident 
propaganda războiului rece, iste
ria anticomunismului, sperietoarea șo
majului și crahului economic pe care 
le-ar aduce dezarmarea nu rămîn fără 
efect asupra unei părți a opiniei pu
blice — lucru care s-a văzut chiar și 
Ia" unii reprezentanți ai organizațiilor 
pacifiste din America participant la 
Congres. De aceea filozoful Sartre se 
întreba : „Cum să scoți din indiferen
ță această mare parte a opiniei pu
blice mondiale și prin ce acțiuni reale 
pot fi consfrînse să dezarmeze niște 
grupări politice sau militare care au 
mizat de la început pe intensificarea 
crescîndă a producției de arme ?“.
""Aceasta este cu adevărat o proble
mă majoră. în ultimii ani s-au dezvol
tat mai ales în Anglia, iar recent și în 
Statele Unite, în rîndurile femeilor, 
studenților, oamenilor de cultură, ac
țiuni dinanree pentru dezarmare nu
cleară, împotriva morții atomice. în
semnătatea acestor acțiuni nu poate fi 
șy,bapreciată dacă se fine seama că 
ple se desfășoară tocmai în țările în 
care cercurile agresive ocupă poziții 
de conducere. A obține ralierea aces
tor organizații la uriașa mișcare a 
partizanilor păcii, a uni toate pîraiele 
și rîurile mișcării pentru dezarmare în-

tr-un singur fluviu puternic — iată 
o premisă indispensabilă pentru trans
formarea mișcării mondiale a luptăto
rilor pentru pace într-o forță atot
cuprinzătoare. La Moscova s-a făcut în 
această direcție un important pas 
înainte. în ultima zi a congresului, 
deputatul din parlamentul indian, d-rul 
Anur Singh, a anunțat de la tribună că, 
sub impresia discuțiilor ce au avut loc 
în congres, reprezentanții diferitelor 
organizații indiene care cuprind forțe 
de dreapta, de centru și de sfînga din 
viața politică a țării au hotărîf 
unească înfr-un singur Congres 
pentru dezarmare generală și 
care va coordona și sincroniza 
nile viitoare ale tuturor acestor 
nizații. A fost un gest simbolic și o in
vitație, un apel și un exemplu practic 
pentru toate țările în care organizațiile 
ce luptă pentru dezarmare și pace ac
ționează paralel fărîmi(îndu-și forțele 
și pierzînd din eficacitate. O aseme
nea situație s-a reflectat în mod deo
sebit în cuvînfările ținute de diferiții 
reprezentanți ai organizațiilor pacifiste 
din S.U.A. Important este însă faptul 
că delegații reprezentînd toate orga
nizațiile din S.U.A. și Anglia au votat, 
alături de 
continentele, Mesajul adresat popoare
lor lumii și că pentru prima dată ei 
consideră că vor putea folosi în acti
vitatea lor un document al unui con
gres inițiat de Consiliul Mondial al 
Păcii.

în acest sens — după cum a spus 
în încheierea lucrărilor 
profesorul Bernal — scopul a 
atins. După o discuție temeinică și un 
schimb serios de veder’, s-a 
ajunge la o platformă comună de lupfă 
pentru dezarmare generală și pace. 
Este o platformă care, adoptată de 
organizații atît de diferite ca orientare 
ideologică, reprezintă o puternică 
chemare la acțiune pentru dezarmare 
generală. Este o chemare ce poate să 
pătrundă în toate țările și continen
tele lumii, în casele tuturor oamenilor 
pe care primejdia unui război termo
nuclear trebuie să-i trezească și să-i 
ridice la lupta pentru pace.

să se 
indian 
pace, 
acfiu- 
orga-

parfizanii păcii din foaie

congresului 
fost

putut

Moscova, 15 iulie — prin telefon

Cuvântarea rostita «te W. Obiicht 
la mitingul dinBERLIN 11 (Agerpres). — înlăturarea rămășițelor războiului în Germania și transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber demilitarizat, a declarat W. Ulbricht la un miting al muncitorilor din orașul Schwedt, este o pîrghie cu ajutorul căreia se poate face un pas înainte pe calea dezarmării generale.W. Ulbricht a subliniat justețea cererii guvernului sovietic cu privire la retragerea trupelor N.A.T.O. din Berlinul occidental. Unii politicieni revanșarzi, a spus el, insistă ca unități, ale N.À.T.O. să fié menținute în oraș. Dar dacă ei doresc reglementare pașnică în Germania

-----o®o-----

orașul Schwedtși în Europa, atunci nu este nevoie de trupe în Berlinul occidental, deoarece nimeni nu intenționează să-1 atace. Dislocarea acestor unități în Berlinul occidental servește numai la agravarea situației și este îndreptată împotriva R. D. Germane și a celorlalte state socialiste.

TOKIO 15 (Agerpres). — TASS nia subliniază că succesele partidu- transmite : La Tokio a avut loc cea de-a treia plenară a C.C. al Partidului Comunist din Japonia, consacrată celei de-a 40-a aniversări a întemeierii P.C. din Japonia. Participanții la plenară au făcut bilanțul activității desfășurate în decurs de 40 de ani de detașamentul de a- vangardă al oamenilor muncii din Japonia și au adoptat o rezoluție care mobilizează pe comuniștii japonezi și toate forțele democratice ale țării la lupta pentru victoria cauzei clasei muncitoare și a tuturor oamenilor muncii din Japonia.Relevînd succesele obținute de partidul comunist în alegerile pentru Camera Superioară a parlamentului, plenara C.C. al P.C. din Japo-

lui comunist dovedesc că masele muncitoare acordă un sprijin tot mai larg liniei politice adoptate de Congresul al VIII-lea al partidului.In rezoluție sînt indicate apoi sarcinile ce stau în fața partidului comunist : formarea unui puternic front, unit național-democrat, construirea unei Japonii independente, democrate, pașnice, neutre și prospere.
*La ședința festivă consacrată celei de-a 40-a aniversări a întemeierii Partidului Comunist din Japonia, Sanzo Nosaka, președintele C.C. al P.C. din Japonia, a prezén- tat un raport.
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Linie aeriană directă 
Moscova-Havana

HAVANA 15 (Agerpres). — După cum 
relatează corespondentul special al zia
rului ,,Pravda", la 14 iulie a sosit la 
Havana înfr-o cursă tehnică un avion so
vietic de pasageri „TU-114". Pentru pri
ma-oară în istoria aviației, avionul „TU- 
114” a inaugurat linia aeriană directă în
tre capitala U.R.S.S. și Cuba, una dintre 
cele mai lungi din lume.

Avionul a parcurs peste 16 000 de km 
în 21 de ore de zbor cu o escală în Ca
pitala Guineei — Conakry.

Mii de cubani care au venit pe aero
portul Jose Marii din Havana au făcut o 
primire entuziastă aeronavei sovietice. 
Sosirea avionului a fost transmisă de 
postul de televiziune local.

P.C. din 
In mo- 

anunțăril

Cauzele reale ale remanierii guvernului britanic
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La recentele a- 
legeri în Camera 
Superioară a par
lamentului, Parti
dul Comunist din 
japonia a obținut 
un important suc
ces. Numărul vo
turilor date pen
tru partidul co
munist a fost cu 
80 la sută mal 
mare decît In a- 
legerile preceden
te. în fotografie : 
aspect de la un 
sediu al 
Japonia, 
montul 
rezultatelor votu
rilor la Tokio.

to vrea Franco să perpetueze dictatura fascistă
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Referindu-se la recenta remaniere 
— improvizată de Franco — a gu
vernului spaniol, ziarul „Le Monde" 
scrie printre altele că aici este vor
ba doar de „o schimbare de oameni 
și'nu de mentalitate".

,,ln ceea ce pri
vește structura sa ■ 
politică, arată zia
rul, noul cabinei 
spaniol este foarte . 
asemănător celui 
vechi. Grevele din luna mai, nemul
țumirea internă crescîndă l-au deter
minat pe Franco să recurgă la o re
maniere a guvernului care, de fapt, 
să nu schimbe cu nimic politica sa. 
Dacă opt personalități intră în noul 
guvern, aceasta nu reprezintă în fapt 
decît o singură inovație și anume : 
crearea unui, portofoliu de vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri încre
dințat generalului Munos Grandes. . 
Atît și nimic mai mult".

Crearea postului de vicepreședin-

Răs( oind presa străină

te al Consiliului de Miniștri și numi
rea în acest post a generalului Gran
des, remarcă, de asemenea, ziarul 
„Le Monde", fac să se creadă că 
Franco infelege — ca măsură de pre
vedere — să paseze asupra genera

lului Grandes o 
parte din obligații
le sale de șef de 
guvern și arată tot
odată că, „în caz 
de accident", Fran- 

asigure perpetuareaco este hofărît să < 
dictaturii militare".

„Este greu de crezut, arată 
Monde", că acest nou cabinet 
de asemănător celui vechi va 
pabil să facă față problemelor 
zolvate de precedenta formulă 
ferială. Printre aceste probleme 
numără în primul rind profundele 
nemulțumiri sociale și serioasele di
vergențe dintre regim și puternicele 
organizații de opoziție".

„Le 
destul 
fi ca- 
nere- 
minis- 
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LONDRA 15 (Agerpres). — Ziarul „Observer” apreciază remanierea guvernului, efectuată de primul ministru al Angliei, ca „un act disperat al lui Macmillan".Din comentariile observatorilor politici bine informați ai ziarelor engleze rezultă că actuala remaniere a cabinetului englez unor serioase divergențe într-o serie întreagă dese datorește în guvern probleme,

ta special de politică economică.Comentînd măsurile lui Macmjl- lan, cunoscutul istoric englez Taylor subliniază în ziarul „Sunday Express' incapacitatea conservatorilor de a rezolva problemele economice ale țării cu ajutorul politicii „răgazului în majorarea salariilor* care nu se bucură de popularitate în rîndul poporului englez.
■o»o----------

O declarație a președintelui Kennedy

GENEVA. La 14 iulie, V. A. Zorin, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., șeful delegației sovietice în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, a sosit la Geneva pentru a participa la lucrările Comitetului, ale cărui ședințe se reiau după o întrerupere de o lună.
GENEVA. G. M. Pușkin, șeful delegației U.R.S.S. la conferința de la Geneva pentru reglementarea problemei laoțiene, a oferit la 14 iulie un dejun în cinstea delegației guvernului provizoriu de coaliție al Laosului în frunte cu Quinim Fol- sena, ministrul afacerilor externe.
RIO DE JANEIRO. Sindicatul muncitorilor din transporturi din statul brazilian Guanabara a declarat grevă generală la Rio de Janeiro, în semn de protest împotriva arestării liderilor lor sindicali de către autoritățile guvernatorului Lacerda. După cum se știe, Lacerda a făcut parte din grupul complotiștilor care au pus la cale demiterea lui Janio Quadros și s-a împotrivit și instalării ca președinte a lui Joao Goulart.
MOSCOVA. La 15 iulie au părăsit Moscova, plecînd pe calea aerului la Praga, Kofi Baako, ministrul apărării al Republicii Ghana, și ceilalți membri ai delegației militare ghaneze.

ROMA. Potrivit datelor Institutului central de statistică, în mai 1962 indicele costului vieții a crescut în Italia cu 5,4 la sută față de mai 1961.
TEHERAN. Potrivit știrilor sosite din Tabriz, în cursul ultimelor două zile deasupra Azerbaidjanului iranian au căzut ploi torențiale fără precedent. Potrivit unor date necomplete, numai în regiunea Tabriz din cauza ploilor torențiale au fost distruse 17 sate. Există victime omenești, sute de oameni au rămas fără adăpost, au pierit peste 1 000 de vite.
WASHINGTON. ,Comisia pentru e- nergia atomică și Ministerul de Război din S.U.A. au anunțat că la 14 iulie pe poligonul experimental din statul Nevada a fost efectuată o explozie nucleară în atmosferă. A- ceasta este cea de-a 45-a explozie anunțată în cadrul actualei serii de experiențe nucleare efectuate de Statele Unite în Nevada.
LONDRA. La 15 iulie primul ministru al Malayei, Abdul Rahman, a plecat pe calea aerului din Kuala Lumpur la Londra. După cum a- nunță corespondentul agenției Reuter, Abdul Rahman va duce la Lon-

dra tratative cu Macmillan privind planurile de creare a Federației Ma- layeze, care urmează să cuprindă Malaya, Singapore, Sarawak, Brunei și Borneo de nord.
MADRID. După cum anunță a- 

genția Associated Press, în urma 
unei explozii la o fabrică din La 
Corurta, au fost uciși patru munci
tori, iar alți 13 au fost grav răniți.

NEW YORK 15 (Agerpres). —■ TASS transmite : La 14 iulie, Casa Albă a dat publicității o declarație specială a lui Kennedy în legătură cu apropiata reluare a lucrărilor Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.„Statele Unite, se spune în declarație, consideră ca și pînă acum că această conferință prezintă cea mai mape importanță pentru viitorul o- menirii. Dacă se va putea face un început, frînînd c-ursa înarmărilor și înaintînd pe calea spre dezarmarea generală, omenirea va atinge un important punct de cotitură al istoriei, în pofida marilor dificultăți și deziluzii, sarcina înfăptuirii dezarmării nu trebuie considerată irealizabilă. Importanța și urgența ei cresc pe zi ce trece”.Președintele S.U.A. dă asigurări că delegația americană „se înapoiază la Geneva cu instrucțiuni de a obține încheierea unui acord cu privire la un program rațional de dezarmare”. Dar din afirmațiile ulte-

rioare ale președintelui reiese că printr-un „program rational” el are în vedere propunerile, americane anterioare. - -„La tratativele care reîncep, a declarat în continuare Kennedy, Statele Unite vor căuta să obțină un acord care să înlăture’primejdia nucleară. Această primejdie va crește dacă nu se vor lua grabnic măsuri pentru a stopa sporirea stocurilor de armament modern și extinderea armei nucleare asupra unui număr tot mai mare de țări, precum și în Cosmos, dacă nu vor fi lichidate posibilitățile declanșării unui război dintr-o întîmplare, în urma unei greșeli sau a unor defecțiuni de telecomunicații”.Președintele S.U.A. își „exprimă speranța” că Uniunea Sovietică va avea o „atitudine constructivă” față de propunerile prezentate de Statele Unite care, după cum se știe, nu prevăd dezarmarea, ci controlul asupra înarmărilor.
Parada militară de la Elisabethville

și secesiunea katanghezăterne în guvernul central, le-au a- ? vut de curînd la New York n-au > putut să se refere decît la greaua S ipotecă pe care o constituie pen- < tru Congo secesiunea Katapgăi. E- < venimentele care au loc în pre- ? zent la Elisabethville sînt, după 7 toate probabilitățile, în strînsă le- ( gătură cu iritarea ce se manites- < tă în cercurile guvernamentale din ? Leopoldville. Recenta remaniere a > guvernului, din care au fost înd9- $ părtați mai mulți miniștri socotiți s ca sprijinitori ai lui Chombe, dar < și Gbenye, adept al partidului lui ( Lumumba, a exprimat situația po- > litică neclară și, totodată, oscilă- S rile guvernului central congolez. < Ținînd seama de evenimentele ? de la Elisabethville și de nesta- > bilitatea politică ce pate să dom- 5 neaecă la Leopoldville, unde o a- \ numită agitație a cuprins miile de < șomeri, rezultă că este imperios ? necesar să se treacă la aplicarea > rezoluției votate la 21 feb-uarie > 1961- de Consiliul de Securitate, < care sprijină un Congo unitar și < O.N.U.. Inel®» ? ipâteT

ville-ul n-au reprezentat altceva decît un mijloc de a cîștiga timp. Pe de altă parte, guvernul de la Leopoldville, și-a subminat propriile poziții prin represiunile dezlănțuite împotriva elementelor patriotice, a celor mai fermi pentru independență și țării.In această atitudine, de la Leopoldville a fost de puterile colonialiste — Anglia, Belgia și Franța — preo-
.dHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIHIIIIIIIHI!!!llii l.

Parada militară a trupelor Iui Chombe și intervențiile forțelor O.N.U. la Elisabethville, capitala provinciei Katanga, au readus pe primul plan una din problemele e- sențiale ale tinerei republici Congo — secesiunea celei mai bogate provincii a țării.Din fondurile pe care trustul „Union Minière du Haut-Katanga“ i le-a pus la dispoziție lui Chombe în doi ani, acesta și-a putut constitui una din cele mai bine echipate armate din Africa neagră. Pu- nînd să defileze 2 000 de mercenari la parada militară organizată cu prilejul celei de-a doua aniversări a secesiunii, în locul unei gărzi simbolice, așa cum ceruse O.N.U. — Chombe a vrut, de fapt, să arate că nici nu se gîndește să pună capăt separatismului și, totodată, pentru five înMai la această situație, tul O.N.U. în Congo tergiversînd, din februarie pînă în septembrie 1961, aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate prin care se hotăra folosirea forței pentru a se obține reunificarea Congoului, pu- nînd capăt în mod subit operațiunii militare începute în decembrie 1961 și propunînd, sub presiunea Statelor Unite, să se recurgă la negocieri cu Chombe, a permis de fapt clicii separatistului katanghez să-și consolideze armata și, odată cu aceasta, dictatura asupra acestei provincii.Pretîndu-se la comedia negocierilor, guvernul central congolez al lui Cyrille Adoula a contribuit, de fapt, și el la întărirea regimului lui Chombe. Pentru marioneta din Katanga negocierile cu Leopold-

luptători unitateaguvernul încurajat S.U.A.,
coresnondenia din Brune»

oricărei tenta-

ESCHJEAN-LOUIS

au contribuit Comandamen-

din nou Chombe

că se simte destul de tare a se opune acest sens.multi factori
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Un rasist alb din 
Little Rock—S.U.A. 
în plin exercițiu al 
funcțiunii do lin- 
șor. El urmărește 
pe un tînăr de cu
loare, care a în
cercat să protes
teze împotriva vio
lențelor comise de 
huligani albi asu
pra elevilor negri 
in momentul cind 
aceștia s-au pre
zentat la școala 
din localitate pen
tru a lua parte la 
cursuri.

cupate să-și asigure controlul a- supra întregii economii congoleze. Trecînd uneori pesté rivalitățile lor în ce privește Katanga, monopolurile imperialiste își dau mîna atunci cind este vorba să perpetueze în Congo o situație nesigură și nesănătoasă din punct de vedere politic, care le avantajea- cere intervenția ză în subjugarea deplină a întregii prin forță, pentru, a pune capăt e^, țări. Căci, fără Katanga, care ar trebui să-i procure jumătate din încasările fiscale, fără o independență totală, guvernul Congoului nu va fi în măsură să rezolve dificultățile financiare și economice și .va trebui să apeleze la „mărinimia' puterilor imperialiste. Ceea ce acestea de-abia așteaptă.Lipsa de sinceritate a lui Chombe în negocierile de la Leopoldville a dus, se pare, la o poziție oarecum mai dîrză a guvernului Adoula. Intr-o cuvîntare recentă, acesta și-a reafirmat voința de a pune capăt secesiunii ka- tangheze. Conversațiile pe care Bomboko, ministrul afacerilor externe, și Kamitatu, ministrul de in-

cesiunii Katangăi.Rămîne de văzut dacă reprezen- Ânț£i, O.N.U în Congo se vor mărgini, o dată mai mult, numai la jumătăți de măsuri, atît de avantajoase lui Chombe. care promite totul și nu se ține niciodată de cu- vînt, așa cum a arătat în special ceea ce s-a întîmplat cu pretinsele acofduri de la Kitona din decembrie 1961. Declarația reprezentantului O.N.U. în Katanga, după care „căștile albastre“ (forțele O.N.U.) n-au nici o intenție agresivă, pare să indice că e vorba de a-1 menaja pe
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