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în . ultimii ani, datorită măsurilor luate de partid și guvern, au fost obținute succese însemnate în creșterea efectivelor de animale și a producției lor. Paralel cu măsurile luate pentru mărirea și îmbunătățirea șeptelului au fost întreprinse numeroase acțiuni în vederea asigurării unei baze furajere tot mai îndestulătoare. An de an au fost extinse suprafețele cultivate cu plante furajere 
F mai ales cu porumb pentru siloz, urmare, cantitatea totală de fu-... e însilozate a sporit de aproape cinci ori între anii 1958—1961. Numeroase gospodării de stat și gospodării colective, aplicînd' o furajare rațională în care porumbul siloz, completat cu alte furaje, a constituit, nutrețul de bază în timpul iernii, au obținut rezultate din cele mai bune. La G.A.S. Co- țușca, regiunea Suceavaj s-a obținut anul trecut o producție medie de 4 052 litri de lapte de la un efectiv de 218 vaci, la un preț de cost de 0,95 lei litrul. Rezultate bune au obținut și gospodăriile de stat Peștera, regiunea Dobrogea, Variaș, regiunea Banat, Sălard, regiunea Crișana, și altele. Și în multe gospodării colective, porumbul siloz a constituit în timpul iernii nutrețul de bază în hrana animalelor, ceea ce a dus la obținerea unor producții bune. Gospodăriile colective Palazu-Mare și Viile Noi, regiunea Dobrogea, au realizat anul trecut peste 3 000 litri de lapte de la fiecare vacă furajată.Rezultatele . obținute de. Institutul cercetări zootehnice, de Institu- de cercetări de la Fundulea și stațiunile experimentale 

cele mai bune realizări se obțin 
a-

tone _ fiecare 
oaie și scroafă de 
reproducție. De a- ceea este necesar să se însilozeze toate resursele furajere existente în gospodării, de acum și pînă la căderea zăpezii. Astfel, pe lîngă porumbul din cultură pură și cel cultivat în amestec cu leguminoase, se va însiloza porumbul din culturile duble, rogozuri, stuf etc. De asemenea, trebuie însi- lozate sorgul, otava de iarbă, de trifoi și lucerna, de iarbă de Sudan, samulastra, frunzele și capetele de sfeclă, dovlecii, pepenii și morcovii furajeri, cartofii mărunți, resturile din grădinile de legume, diferite ierburi și buruieni de pe marginea drumurilor, din livezi, borhoturile u- mede în amestec cu coceni de porumb etc.în ceea ce privește perioada de însilozare a porumbului se recomandă unităților să țină seama de faza de vegetație a fiecărei culturi. In general, porumbul trebuie să fie în- silozat în momentul cînd conține cantitățile maxime de unități nutritive și cînd are o umiditate (sucu- lență) de 65—75 la sută. Porumbul, 

în mod normal, trebuie să fie recol
tat în faza de lapte-ccară, pentru că 
în această fază conține circa 70 la 
sută apă și 20—25 
nutritive la 100 kg însă situații cînd tllaje nu se poate ga cantitate de porumb de coacere lapte-ceară. De 
este bine să se înceapă această lu
crare mai devreme pentru ca cea mai 
mare parte din porumb să fie însi- 
lczată în perioada optimă, cînd plan- arată . tele au suculenta necesară obținerii 
unui nutreț de bună calitate. La alegerea momentului de recoltare a plantelor pentru a fi însilozate, nu trebuie procedat șablon. Aceasta trebuie să ne-o spună ochiul, priceperea și simțul de gospodar.O altă problemă o constituie asigurarea spațiului necesar pentru însilozarea diferitelor nutrețuri. La alegerea tipurilor de silozuri trebuie ținut seama ca acestea să fie ieftine. ușor de folosit, să permită mecanizarea lucrărilor de încărcare, presare și scoatere a nutrețului. în afară de aceasta, silozurile trebuie să protejeze nutrețul împotriva pătrunderii aerului, apei, a înghețului și căldurilor maid.Silozurile care corespund mai mult condițiilor actuale -sînt cele amenajate direct la suprafața pămîntului, între doi pereți protectori, care pot fi confecționați din materiale diferite (piatră, cărămidă, beton armat, seîndură, baloți de paie presate etc.). Pereții trebuie să fie astfel făcuți îneît să reziste presiunii tractoarelor cu șenile cînd acestea îndeasă nutrețul. în acest scop, pereții se fac
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ta sută unități de nutreț. Sînt din lipsă de u- însiloza întrea- în faza aceea,

Corespondentul „Scînteii" pentru 
regiunea Iași a avut o convorbire 
cu tovarășul inginer Sergiu Moru- 
ga, vicepreședinte al Consiliului 
agricol raional Iași, despre mersul 
treierișului care a relatat următoa
rele :

Pentru reușita campaniei de strînge- 
re a recoltei în raionul nostru, comi
tetul raional de partid, sfatul popular 
și consiliul agricol raional au luat din 
timp măsuri asigurînd buna organiza
re a muncii, pregătirea mijloace
lor necesare fiecărei gospodării colec
tive în parte. De îndată ce lanurile 
de păioase au dat în pîrgă s-a trecut 
la lucru. Am reușit astfel ca în zi
lele de 30—31 iulie să secerăm ulti
mele supratefe din cele 21 720 ha ce 
le-am avut cu păioase.

Paralel cu secerișul am îndrumat pe 
colectiviști să efectueze și treierișul, 
să însămînfeze culturi duble și să 
transporte cerealele contractate la ba
zele de recepfie.

La treieriș s-au obfinut în multe locuri 
rezultate bune. La gospodăria colec
tivă Ungheni s-a terminat treierișul 
iar gospodăriile colective din Cosfu- 
leni, Golăeșfi, Bosia și Chișarăi, 
Schitu Duca și altele, au treierat între 
60—75 la sulă din recoltă. Nu aceeași 
situajie este însă în toate comunele. 
Mult rămase în urmă cu treierișul sînt 
gospodăriile agricole 
comunele Prisăcani, 
Horloșfi, Voineșfi 
se datorește în
faptului că se neglijează căratul sno
pilor pe arii și în multe locuri bato
zele n-au fost folosite cu întreaga 
capacitate. In ultimele zile, cînd combi
nele au terminat secerișul, acestea n-au

colective d:n 
Osoi, Dumeșfi, 

și altele. Aceasta 
cea mai mare parte

fost folosite imediat peste tot să treie
re din clăi.

Vom frage învă|ăminle ca în viitor 
să acordăm o mai mare atenfie felului 
cum se repară tractoarele și batozele, 
îndrumat de comitetul raional de 
partid consiliul agricol a luat mă
suri ca în fiecare S.M.T. să se or
ganizeze echipe de reparații formate 
dintre cei mai buni șefi de brigadă 
etc. Gospodăriile colective au tost 
îndrumate să organizeze mai bine 
transportul la arii și munca echipelor 
care deservesc batozele.

Făcînd un raid înfr-o serie de gos
podării colective s-a putut constata că 
măsurile preconizate de Consiliul a- 
gricol raional Iași înfîrzie să fie puse 
în aplicare. în cursul zilei de 31 iulie 
în comuna Dumeșfi a lucrat numai o 
singură batoză din cele 3 existente. 
La aria de la punctul Aldica, deși s-a 
cărat grîul de pe întreaga tarla de 10 
ha, batoza n-a început încă treierișul, 
iar la aria de la brigada Hoiseșfi deși 
grîul s-a cărat în întregime treierișul 
n-a început pentru că n-au sosif echi
pele de deservire. La Podul lloaiei era 
o situație asemănătoare.

Comileful raional de 
popular, consiliul agricol 
obligația să sprijine mai 
zafiile de bază și conducerile gospo
dăriilor 
surilor 
bească

partid, sfatul 
raional au 
mult organi-

colective pentru aplicarea mă- 
organizatorice menite să gră- 
freierișul în fiecare comună.

Printre brigăzile fruntașe în întrecere din secția pieptănat întreprinderii „Textlla-Giivlța“ din
Capitală se numără și brigada condusă de Marieta Boriceanu. în luna iulie brigada a produs peste plan 
761 kg de lînă pieptănată de calitatea I. în fotografie : (de la stingă la dreapta) Florica Toma, Marieta 
Boriceanu, Nlculina Gheorghe și Ioana Mang, membre ale acestei brigăzi. m, Andreescu)

lî n o ufabricaLa din Azuga a funcțiune un nou tor rotativ de șamotizare. Prin intrarea în funcțiune a acestui cuptor, capacitatea fabricii se dublează. Șamota refractară produsă aici va fi folosită la fabricarea cărămizilor si- lico-aluminoase necesare pentru căptușirea diferi-

șamotă dat încup-
agregattelcir agregate din industria siderurgică și din alte ramuri industriale.Tot aici a fost dată în exploatare și o instalație de desprăfuire, care împiedică răspîndirea prafului, asigurînd condiții bune de lucru pentru muncitori. (Agerpres)

Azi Începe difuzarea 
manualelor școlare
Astăzi, în librării și în unitățile de di

fuzare din sectorul cooperatist începe 
vînzarea cărților școlare . pentru .clasele 
VIII—XI. In Capitală difuzarea manuale
lor școlare se va face în peste 20 de 
librării. între 15 august—10 septembrie 
cooperativele comunale și școlile din 
orașe vor ridica manualele pentru clasele' 
I—VII, pe care elevii le primesc în mod 
gratuit odată cu deschiderea noului an 
de învăfămînt.

în taberele 
de vară

de tul de 
că 
prin însilozarea- porumbului în
mestec cü soia și alte plante legu
minoase.La Institutul de la Fundulea, prin folosirea porumbului siloz în amestec cu soia, producția medie de' lapte de fiecare vacă furajată a crescut intr-un singur an cu peste 1 000 de litri. La Stațiunea experimentală zootehnică Rușețu, regiunea Galați, în anul 1959, cînd s-au asigurat cîte 6 tone de furaje însilozate de fiecare vacă, s-a obținut o producție medie de 2 600 litri de lapte, în anul 1961, cînd s-au folosit în medie cîte 9 tone de furaje însilozate, producția medie de lapte de la fiecare vacă furajată a ajuns la 4 053 de litri. Cultura porumbului de siloz în amestec cu leguminoase s-a extins mult și în gospodăriile de stat și gospodăriile colective.Anul acesta, efectivul de animale în gospodăriile de stat și gospodăriile colective crește mult față de anul trecut. Pe lîngă mărirea efectivului pe baza reținerii prăsilei proprii, gospodăriile colective au cumpărat peste 100 000 de vaci — depășind cu 3 la sută prevederile a- nuale — precum și 172 000 de vițele, 340 000 de ovine etc. Creșterea în continuare a numărului de animale din toate speciile și a producției acestora. necesită o grijă deosebită pentru asigurarea furajelor. în acest scop s-a prevăzut ca anul acesta să se însilozeze 8 500 000 tone de furaje. în curînd va începe campania de însilozare a porumbului, principala plantă furajeră pentru siloz.în vederea asigurării cantităților necesare de furaje însilozate de bună calitate, pe baza cercetărilor întreprinse în stațiunile experimentale și a experienței gospodăriilor d" stat și gospodăriilor colective fi atașe, Institutul central de cerce ări agricole recomandă :

an fiecare G.A.S. și G.A.C. să se 
însilozeze în medie cîte 10 tone dc 
nutrețuri de fiecare vacă, 5 tone 
pentru tineretul taurin și cîte

Culturi dukl 

pe suprafețe cit mai mari

drepți, iar în partea exterioară
(Continuare în pag. III-a)

Treierișul să
TIMIȘOARA (coresp. 

„Scînteii”). — In re
giunea Banat s-a ter
minat secerișul griului. 
Multe gospodării agri
cole de stat și gospodă
rii colective au termi
nat și treierișul. 
acum, această 
se apropie 
în raionul
Mare, iar în raioanele 
Arad. Timișoara, Deta 
și Oravița s-a efec
tuat în proporție de 
peste 65 la sută.

In unele raioane însă,

PÎTltt 
lucrare 

de sfîrșit 
Sînnicolau

GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — Lucrătorii din gospodăriile agricole de stat din cadrul Trustului Gostat Galați acordă o atenție deosebită a- sigurării furajelor necesare animalelor în timpul iernii. De la terminarea campaniei de recoltare și pînă acum 12 gospodării, printre care cele din Vameș, Tecuci, Bărboși, Țigănești, au terminat de însămînțat culturile duble furajere pe suprafețele planificate. în multe alte gospodării, cum sînt cele din Moscu, Costa- che Negri, însămînțarea culturilor duble este aproape terminată. în gospodăriile agricole de stat din cadrul acestui trust au fost însămîn- țate cu plante furajere în cultură dublă peste 5 000 ha, reprezentînd peste 85 la sută din suprafața prevăzută.
«>♦

sc desfășoare

se
171

— Lugoj, Făget, Ca
ransebeș și Moldova 
Nouă — treierișul se 
desfășoară cu încetinea
lă. Nesatisfăcător 
prezintă situația
raionul Bozovici, unde 
deși s-a secerat 75 la 
sută din suprafața cul
tivată cu grîu, treieri
șul s-a făcut în pro
porție de mai puțin 
de 10 la sută. Chiar și în 
raionul Arad, unde se
ceratul s-a terminat cu 
multe zile în urmă, mai 
sînt încă unele gospo-

f

8
I

® '■

mai intens
ca cele 
Curtici, 

altele, 
început

dării colective, 
din Firiteaz, 
Călugăreni și 
unde nu s-a. 
treierișul.

Avînd în vedere im
portanța deosebită 
care o au culturile du
ble în sporirea produc
ției de furaje, conduce
rile gospodăriilor de 
stat și gospodăriilor co
lective respective tre
buie să grăbească însă
mînțarea acestor 
turi.

pe

La G.A.S. Oltanița, regiunea București, se.acordă.o atenție deosebită asigurării furajelor necesare 
pentru hrănirea animalelor. "Iată un aspect de lar recoltatul lucerrioi pentru însilozare.

.Volumul construcțiilor de locuințe crește an de an în țara noastră. Pentru realizarea noilor locuințe la timp, la un cost mai redus și de bună calitate, este necesar ca pe fiecare șantier să se lucreze în ritm susținut, să se sporească necontenit productivitatea muncii. Directivele celui de-al III-lea Congres al partidului subliniază că prin introducerea metodelor industriale de execuție, a materialelor noi mai eficiente și tipizarea construcțiilor, productivitatea muncii va crește în anul 1965 cu circa 50 la sută față de anul 1959, iar durata de execuție a unui bloc mediu se va reduce la 4—5 luni.Unul din factorii hotărâtori care asigură sporirea productivității muncii pe șantierele de construcții de locuințe este creșterea gradului de industrializare a lucrărilor, mai ales prin folosirea panourilor mari pre
fabricate. Numărul blocurilor de locuințe construite din panouri mari crește an de an; bunăoară, în acest an se vor executa de peste 2 ori mai multe apartamente față de anul 1961. Folosirea panourilor mari și-a dovedit pe deplin eficacitatea în grăbirea ritmului lucrărilor, în sporirea productivității muncii.Pe șantierul „Steagul roșu" din Brașov al Trustului de construcții nr. 5 și pp cel din Roman al Trustului regional de construcții Bacău, timpul de execuție a scăzut cu circa 1 000 de ore pe apartament față de metodele tradiționale. S-a obținut astfel o productivitate cu 40 la. sută mai mare. Dacă socotim că pînă în 'anul 1965 volumul locuințelor executate din panouri mari va reprezenta aproape 50 la sută din totalul celor construite, rezultă că numai prin folosirea acestei mètode industriale de construcție productivitatea muncii pe șantiere va înregistra o creștere importantă. Un volum mare de lucrări, inclusiv cele de finisaj, se execută în fabrici în care se folosesc procedee industriale de lucru, pe șantiere făcîndu-se numai montarea panourilor prefabricate.Creșterea productivității muncii contribuie în mare măsură la grăbirea ritmului de execuție — cale importantă pentru darea la timp în folosință a noilor locuințe. Pe majori
tatea șantierelor unde s-au folosit 
panourile mari, durata de execuție 
a blocurilor de 40—60 apartamente 
n-a depășit 4 luni. Bune rezultate au

crărilor, pentru ca folosirea panourilor mari prefabricate să-și dovedească din plin eficacitatea în ce privește reducerea timpului de exe-> cuție.Din păcate, nu pe toate șantierele de construcții unde se folosesc panouri mari, munca este bine organizată și, ca atare, productivitatea și ritmul de lucru nu cresc pe măsura posibilităților. Așa au stat lucrurile cu unele blocuri executate pe Calea Griviței de întreprinderea nr. r 5 construcții din Capitală ; la. ridicarea acestor blocuri
Pentru o largă extindere 
a metodelor industriale 

în construcții

s-a consumat un număr de ore pe apartament (fabricație și montaj)- la fel ca în cazul cînd- ele s-ar fi.executat în sistem „fagure“. De asemenea, la Iași, la blocul nr. 4 de pe șantierul aflat pe malul drept al Bahluiului s-au folosit pe apartament cu circa 20 la sută mai multe ore decît la un bloc asemănător construit în cartierul „Steagul roșu“ din Brașov.Se pune întrebarea : de ce ritmul și productivitatea muncii diferă de la un șantier la altul, deși ele folosesc aceleași metode de construcție •— în cazul nostru panourile mari ? 'Această deosebire nu se datorește, desigur, metodei de lucru în sine, ci deficiențelor existente în activitatea unor șantiere. Nu peste tot •— așa cum este cazul șantierelor arătate mai sus — se acordă atenția cuvenită organizării temeinice a locurilor de muncă, respectării succesiunii fazelor de execuție a lucrărilor, folosirii complete a timpului de lucru; sînt și cazuri cînd, datorită slabului control pe faze, se execută greșit o serie de lucrări care apoi trebuie refăcute, ceea ce necesită timp și cheltuieli în plus.
O altă cale de creștere a produc

tivității muncii pe șantierele de lo
cuințe este executarea construcțiilor 
înalte cu ajutorul cofrajelor glisante. 
Aceasta duce la un ritm mai susți
nut al lucrărilor, la scurtarea dura
tei de execuție ; numărul de ore pe 

_ ______X.„T„______________.____ _____ apartament efectuate de muncitori 
'obținut .acele șantiere care au asi-șț .este; mai redus decît în cazurile apli- 
guhaț g organizare exemplară ș lur-r.cärüfaltor-soluții’de construcție. Prin

folosirea blocurile stanța,

Cadre sanitare
BACĂU (coresp. „Scînteii“). — An 

de an crește numărul cadrelor me- 
dico-sanifare care lucrează în satele 
și orașele regiunii. Anul trecut au fost 
repartizați un număr de 144 medici 
și numeroase cadre cu pregătire 
medie.

au plecat spre noile locuri de 
muncă încă 150 
absolvenji ai șco
lilor tehnice sa
nitare — asisten
te medicale de 
obstetrică, pedia
trie, igienă efc.

'"J 
. Constructorii de J 
( pe șantierul nr. 4 I 
(de pe Șoseaua! 
[ Giurgiului din Ca- j 

pitală realizează J 
o productivitate a J 
muncit ridicată la J 
execuția blocu-1 
rllor de locuințe ! 
din panouri marij 
prefabricate. Brl- J 
gada condusă de J 
tbv. Zipfel Fran- J 
cisc reușește să ! 
monteze zilnic, cu ! 

. 4 macarale, 9 a- j 
.parlamente. în fo- J 
tograiie : Monta- J 
rea panourilor J 
mari la un nou 

( bloc.
(Foto : -.

A. Cartojanu) j
i

cofrajelor glisante laridicate în orașul Con-, , timpul de execuție peapartament s-a redus cu aproape'400 de ore față de sistemul „fagure“. Măsurile luate încă de la început pentru organizarea lucrărilor au permis constructorilor de pe șantierul nr. 4 Floreasca din Capitală să lucreze cu o productivitate tot mai ridicată, să realizeze un ritm înalt de lucru; blocul cu 11 etaje, primul din cele șase care se vor construi aici, a fost ridicat în numai 13 zile și jumătate.' și-a spus șantier. Cu ajutorul macarale, fost aprovizionată ritmic cu beton.■ Nu tot..-așa au stat lucrurile pe unele șantiere din Cluj. La blocul turn din str. Cuza Vodă, construit tot cu ajutorul cofrajelor glisante, din pricina faptului că nu s-au organizat bine lucrările, s-a obținut o productivitate cu circa 30 la sută mai scăzută ;■ aici s-au folosit cu pește 1 000 de ore pe apartament mai mult decît la blocuri asemănătoare ridicate la Constanța. Trustul regional de construcții Cluj execută în acest an cu cofraje glisante un alt bloc în cartierul Abator. Ar trebui să se studieze mai temeinic experiența do- bîndită în alte regiuni și să se ia măsuri eficiente pentru ca la acest bloc să se obțină o productivitate mai ridicată, astfel ca noua metodă de construcție să-și dovedească și aici din plin eficacitatea.în construcțiile de locuințe capătă 
o folosire tot mai mare fîșiile prefa
bricate pentru planșee. Anul acesta vor fi utilizate cu 7 la sută mai multe fîșii prefabricate decît în 1961. Avantajele pe care le prezintă aceste prefabricate sînt evidente : timpul pentru executarea unui apartament se reduce cu 200 de ore, ceea ce înseamnă o productivitate a muncii mai ridicată pe șantiere. La construcția blocului din str. Horea nr. 47—49 din Cluj, unde, concomitent cu folosirea fîșiilor prefabricate s-au luat și o serie de măsuri teh- nico-organizatorice privind aprovizionarea ritmică cu materiale, buna eșalonare a lucrărilor etc., productivitatea muncii a crescut cu circa 10 la ’ șută, fiind mai mare decît cea

Ing. V. MANDI 
N. CUCUI

Mecanizarea lucrărilor din plin cuvîntul pe acest unei singure platforma de turnare a

ORADEA (coresp. 
„Scînteii"). — In 
tabăra- turistică de 

. la Moneasa, regiu
nea Crișana, a sosit 
o nouă serie de 200 
de elevi orădeni care 
vor- petrece aici o 
parte, a vacantei. Cu 
acest prilej, elevii 
vor 'tùnôaste locu
rile pitorești din îm
prejurimi, vor vizita 
obiective turistice 
ca Dealul Leuza, Iz- 

’.vorul Tinoasa, ’ Peș
tera Moneasa și al
tele. Programul . mai 
prevede vizitarea de 
către 'elevi a carie
relor de marmoră și 
a unor întreprinderi 
forestiere din raio
nul Gurahonț.

Pînă în prezent, 
tabăra turistică de 
la Moneasa a găz
duit în actuala va
cantă peste 1200 
de elevi din orașul 
Oradea si din raioa
nele Beiuș, Salonta, 
Simieu etc.

La parterul noilor blocuri

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii" ). 
La parterul noilor blocuri de 
locuințe construite în piața halelor 
clin Ploiești s-au descliis zilele 
acestea noi magazine care des
fac produse industriale și metalo- 
chimice, 
deservire 
șugărești : 
aparate de radio, televizoare, ate
lier de croitorie și altele.

Pentru petroliștii secției de' la 
Bana a schelei Moreni.s-a amenajat 
un magazin alimentar, iar în orașul 
Băicoi S-a construit un complex 
comercial în care vor funcționa 
mai multe unități de desfacere.

Noi magazine s-au dat în folo
sință în ultimul timp și la parterul 
blocurilor de locuințe construite în 
orașul Buzău.

precum și unități de 
ale cooperației mește- 

un atelier- de reparat 
televizoare, ate-

Cursuri
Ia Casa agronomului

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — în 
fof cursul anului, la Casa agronomului 
din Suceava se desfășoară o vie acti
vitate în ce privește școlarizarea cadre
lor din agricultură. în prezent are loc 
un curs de 7 zile la care participă 53 
vicepreședinfi de gospodării colective 
din raioanele Gura Humorului, Rădăuji și 
Fălticeni și din raza orașelor Suceava 
și Botoșani. Cursanjilor li se predau 
lecfii despre creșterea animalelor, 
organizarea bazei furajere și construc
ția de adăposturi ieftine.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, la Casa agronomului au fost 
școlarizate 2 290 cadre de conducere 
din gospodăriile colective, de mecani
zatori, 
male.

constructori, crescători de ani-

„Chile

Continuare în pag. Il-a)

JAMAICA, fostă colonie britanică, va ii declarată la 5 august stat independent.
CRIZA ÎNREGISTRATĂ ÎN TRA

TATIVELE DE LA BRUXELLES cu privire la aderarea Angliei la Piața comună a provocat reacții puternice la Londra. în cadrul ședinței de luni a Camerei Comunelor, guvernul britanic a fost atacat nu numai de reprezentanții opoziției laburiste, ci și de numeroși deputați conservatori.
ÎN CHILE se desfășoară „Săp- tămîna în sprijinul Cubei". Cu acest prilej, la Santiago a avut loc un miting Ia care au participat mai multe mii de oameni. Sala mitingului era pavoazată cu lozincile : „Plecați din Cuba, a- gresori americani 1", Iută Cuba eroică 1".
2400 DE DOCHER!

BOURNE (Australia)ieri o grevă de protest împotriva grelelor condiții de muncăxla operațiile de încărcare care.
DIN MEL- au declarat



„Cercetări filozofice“ nr. 3 — 1962

de partid

»i®
Lumini și Umbre pe litoral

A apărut revista

între cercetare și producție

baza dezvoltării întregii e-
o colaborare activă“

ARAD. Comitetul de partid de la Uzinele textile „S0 Decembrie” folosește cu bune rezultate activul de partid în rezolvarea unor probleme strlns legate de producție. A«ul acesta, în uzină au Sosit noi războaie automate, mașini de filat și două linii automate de batal. Comitetul de partid a alcătuit tin colectiv cuprinzînd tovarăși din activul de partid, printre care inginerul Gh. Spiței, maistrul Simion Lipovan, țesătoarea Maria Todea, care a ajutat là găsirea celei mai bune soluții dé amplasare a acestor mașini în vederea folosirii cît mai raționale a suprafețelor de producție. Tot cu sprijinul acestui colectiv, in Uzină au fost organizate cursuri de ridicare a calificării pentru muncitorii care lucrează la noile mașini. Un alt colectiv, alcătuit de asemenea din membri al activului de partid, se ocupă de îmbunătățirea calității produselor sprijinind acțiunile de într-ajutora- re la locul de muncă, de organizare a schimburilor de experiență între țesători și filatori etc. Toate acestea, împreună cu celelalte măsuri organizatorice și politice carè au foèt luate, au contribuit la realizarea în primul semestru al acestui ăn a 48,5 la . sută țesături de calitate extra, 50 la sută țesături de calitatea întîia și numai 1 la sută de calitatea a doua.FÄUREI. Intre noii membri și candidați de partid primiți a- 
hul acesta de organizația de partid 
de la. G.A.C. din comuna Băile, ra_ 
ionul Fătirei, sînt multe colectivis
te fruntașe, Oare se bucură de sțțir 
mă și autoritate la locul de mun
că și în sat : Aurelia Balașu, Veta 
Băcanu, Ioana Tudorache, Zinica 
Mia,din, Onița Băcanu și altele. Ți- 
nînd seama de dorința a numeroa-

(Urmare din pag. I-a)

metoda „fagure“, numărul pe apartamentul

se colectiviste de a fi primite în 
rînăurile partidului, biroul organi
zației de bază a atras în activul 
fără partid 20 de femei. în fața 
acestora a fost prelucrată Hotărî- 
rea plenarei din aprilie a C.C. al 
P.M.R. cu privire la întărirea rin- 
durilor partidului. Ele iau parte la 
expunerile care se țin în adunările 
generale deschise ale organizației 
de bază, la convorbiri despre drep
turile și îndatoririle membrilor și 
candidațilot de partid. (De la Petru Verigă, instructor de partid).TG. JIU. Pentru organizarea în bune condiții a noului an de învă- țămînt de partid, comitetul de partid din cadrul Complexului de industrializare a lemnului Tg. Jiu a întocmit un plan de măsuri. Pe baza discuțiilor cu membrii și candidații de partid, s-a stabilit ce formă de învățămînt va studia fiecare, s-a organizat un punct de consultații etc. S-äu luat, de asemenea, măsuri pentru organizarea propagandei prin conferințe în rîn- durile salariaților complexului. (De la Zamfir Podăriță, coresp. voluntar).

GALAȚI (coresp, „Scînleii"). — 
Gazeta Uzinei de ufifaj greu din 
Brăila, îiidrurnătă îndeaproape de co
mitetul de partid al uzinei, își aduce 
contribufia la activitatea pe care o 
desfășoară mefalurgiștii pentru înde
plinirea planului de producție, pen
tru realizarea. de produse de cali
tate superioară și reducerea prețu
lui de cost. ReCenf, Comitetul regio
nal de partid Galați a organizat un 
schimb de experiență între această 
gazeta și cea care se editează la 
Șantierul naval Galați. Activitatea ce
lor două gazete' de uzină a fost ana
lizată în prezența secretarilor ți a al
tor membri ai comitetelor de partid 
de la aceste Uzine, precum și a re
dactorilor lot responsabili. Comitetul 
de partid de la șantierul naval, care 
în ultima vreme s-a ocupat sporadic 
de îndrumarea gazetei de uzină „Șan
tierul roșu", a avut de învățat din 
experiența comitetului de parfid de 
la Uzinele de utilaj greu.

BALȘ. Colectiviștii din raionul Balș își intensifică eforturile pentru a strînge la timp recolta din a- cest ah. La propunerea comitetului raional de partid, Consiliul a- gricol raional Balș editează săptă- mînal o foaie volantă care este trimisă în toate comunele raionului. Fiecare foaie Volantă cuprinde cîte un articol care indică lucrările agricole ce trebuie executate în săptămîna respectivă, recomandări cu privire la felul cum să se facă arăturile. Foaia volantă atrage în același timp atenția asupra lucrărilor care sînt rămase în urmă. Totodată, este prezentată situația la recoltat și treierat din fiecare comună. în momentul în care foile volante ajung în comune, ele sînt afișate în locuri vizibile, iar agitatorii organizează convorbiri pe marginea lor.
PITEȘTI (coresp. „Scînteii”). — La 

Pitești a avut loc recent deschiderea 
cursurilor de pregătire a propagandiș
tilor organizate de Comitetul regional 
de partid Argeș pentru o perioadă de 
15 zile. La cursuri participă 400 de 
propagandiști de la sale, A lost expu
să prima lecfie : „Industrializarea so
cialistă 
conomii nationale ți a ridicării nivelu
lui de trai”. Programul de pregătire a 
propagandiștilor prevede și vizite în 
întreprinderi și în unităfi agricole, la 
muzee, vizionări de lilme documentare.

NĂDRAG. Organizația de partid de la Uzinele „Ciocanul”-Nădrag acordă o atenție sporită educării noilor membri și candidați de partid. Pentru perioada de vară, cînd nu se desfășoară învățămîntul de partid, comitetul de partid a organizat un ciclu de expuneri. Cităm dintre temele acestor expuneri : „Drepturile și îndatoririle membrilor și candidaților de partid”, „Modificările aduse Statutului de Congresul al III-lea al P.M.R. și de plenara C.C. al P.M.R. din 23—25 a- prilie 1962”, „Situația internațională actuală”. Se organizează, de asemenea, convorbiri pe teme educative între candidați și secretari ai organizațiilor de bază, membri ai comitetului de partid, activiști de partid.
=♦♦♦
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Numărul 3, pe anul 1962, al revistei „Cercetări filozofice“ se deschide cu articolul : „Victoria definitivă a socialismului în Republica Populară Romînă“. în continuare, la rubrica „Studiind documentele Congresului al XXII-lea al P.C.U.S.“, este publicat articolul : „Direcțiile principale ale progresului tehnic în construcția desfășurată a comunismului“ de D. DUMITRESCU. Revista mai publică articolele : „Despre metodologia și orientarea cercetării în chimie“ de C. D. NENIȚESCU, „Dezvoltarea formelor obștești de realizare a funcției cconomice-orga- nizatorice a statului în perioada de- săvîrșirii construcției socialiste“ de AL. TÄNASE, „Idealul estetic și confuzionismul esteticii burgheze contemporane“ de MARCEL BREA- ZU, „Formarea idealului estetic socialist" de L. GRÜNBERG și I. PAS- CADI.Tot în acest număr sînt cuprinse comunicările: „Dimensiunile cosmice ale omului“ de CĂLIN POPOVICI, „Corelația dintre structură și însușire (cu aplicații la chimie)“ de ELENA BELLU, „în legătură cu problema unei singure determinări calitative a obiectelor și fenomenelor“ de ELENA GOLU și RODICA TOPOR, „Observații critice asupra

metodologiei în sociologia neopoziti- vistă burgheză contemporană STELA CERNEA.Revista mai publică articole la rubricile „Discuții“, „Activitatea practică și unele probleme ale dezvoltării conștiinței socialiste“, „Fa- ginl din istoria gîndirii progresiste din Romînia“, precum și lecții și consultații, articole de critică și bliografie, note. bi-
0'Noi descoperiri speologice ulti-

De ce productivitate și ritmuri diferite ?văzut de graficul de execuție. în zilele premergătoare dării blocurilor în folosință, pe șantier a fost repartizat un mare număr de muncitori, céea ce a influențat negativ atît pro- muncii, cît și costul

Interiorul noii librării de pe b-dul 
Ilie Pintilie din Capitală.

(Foto : M. Andreescu) a

Expoziție de fotografii

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
Récent, là Constanța a fost deschisă 
o expoziție dè stampe și fotografii 
intitulată „București de-a lungul 
veacurilor". în expoziție se află 
imagini din viața Capitalei în- 
cepînd din șecolul XV pînă în zi
lele noastre. Un loc de seamă îl o- 
cupă imaginile din istoria mișcării 
muncitorești din București, precum 
și fotografii înfățișînd construcții 
noi în Capitală, realizări social-cul- 
turale etc.
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LISTA CÎȘTIGURI
fe dépunêrllê .pe obligațiuni C.E.C. 

ciștiguri 
TRAGEREA DE BAZA

DIN 31 IULIE 1962

cu
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um
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Oblig, 
ctștigătoare

Valoarea 
cîçtigtirilof

Seria Nr. Parțială Totală

1 36.569 02 75.000 75.000
1 49.128 48 50.000 50.000
1 26.786 23 25.000 25.000
1 06.741 09 10.000 10.000
1 01.148 50 ft.000
1 12.955 28 ft.000
1 20.926 40 5.000
1 24.027 45 5.000
1 25.242 14 5.000
1 42.223 23 5.000
1 46.785 30 5.000
1 5ê.i48 15 6.000 40.000

Terrai-
nätia 
«eriéi

60 367 10 2.000
6Ö 554 37 2.000
60 734 12 2.000 360.000

600 38 18 800
600 62 10 800

1.440.000600 87 07 800

1.9Ö2 TOTAL : 2.000.000

ÖHtlgüfflS revin Întregi obligațiunilor 
de 200 iei: Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 5J iei primesc '/,, ■/< respectiv ‘/t din 
cîștigurile de maf sus, în care este 
cuprinsă șl valoarea nominală a obllga- 
ügpii ctștigătoare.

preconizată inițial pentru acest sistem de lucru.Mari rezerve de creștere a productivității muncii pe șantiere, de gră- ductivitatea ...........  ... ,bire a ritmului lucrărilor pot fi puse construcției. Iată de ce e nevoie ca în valoare și prin extinderea altor pe fiecare șantier să se asigure un metode avansate ’ de construcție. In ritm cohtinuu, fără întreruperi, evi- București, majoritatea construcții- tîndu-se lucrul j,în asalt“.lor se execută prin metoda „fagure”, . Concomitent cu extinderea meto- folosindu-se pentru turnarea pere- .delor industriale moderne de con- ților cofraje de inventar. Practica strucție. o mare însemnătate pentru de pe multe șantiere — din Șos. obținerea’ unui ritm înalt de lucru Ștefan cel Mare, B-dul Dinicu Go- pe șantiere are buna organizare a lescu ș.a. — a arătat că prin apli- lucrărilor. Orice deficiențe organi- carea acestei metode se obține o creștere a productivității muncii cu circa 11 la sută față de metoda de construcție în cadre de beton armat ; ca urmare, multe blocuri construite pe aceste șantiere și pe altele din Capitală au fost terminate într-un timp mai scurt. In alte locuri ca, de pildă, la blocurile. date recent în folosință la Podul Grand de întreprinderea nr. 5, deși s-a folosit orelor consumate mediu este același ca și cînd s-ar fi folosit metoda tradițională. Dè ce ? Pentru că în unele perioade pe șantier s-a lucrat „în asalt“ în loc să se lucreze în ritmul pre-

zatorice, neaprovizionarea ritmică a locurilor de muncă cu materiale, refacerea lucrărilor prost executate — cauzate îndeosebi de lipsa de coordonare pe același șantier a muncii constructorilor și instalatorilor — împiedică să se lucreze cu un randament sporit. Pentru lucrările de bază— săpături, zidărie, finisare etc. — numărul’orelor consumate pe un apartament mediu la unele blocuri din Rîmnicu-Vîlcea a fost depășit cu 12—25 la sută. Dacă la aceste blocuri munca ar fi fost temeinic organizată și s-ar fi urmărit cum se execută fiecare lucrare în parte, dacă experiența pozitivă a unor e- chipe ar fi fost larg extinsă, puteau

fl puse îri valoare însemnate rezerve de creștere a productivității muncii, de scurtare a duratei de execuție.
★an, experiența con- locuințe s-a îmbogă- mai bine organizată,Cu fiecare structorilor de țit, munca este se utilizează mai larg metodele industriale de construcție. Ca urmare, pe multe șantiere s-au obținut rezultate însemnate în grăbirea ritmului de execuție, în scurtarea termenelor de dare în folosință. Tinînd -seama de amploarea construcțiilor de locuințe din tara noastră, este necesar ca avantajele metodelor înaintate de construcție să fie puse deplin în valoare pe șantiere, ca experiența bună existentă în acest domeniu să fie larg extinsă. Acest lucru trebuie să stea în atenția conducerilor trusturilor regionale de construcții, a organelor de partid și consiliilor sindicale locale. Cu cît metodele industriale vor căpăta o largă folosire pe șantiere și se va asigura o bună desfășurare a lucrărilor, îndeosebi în regiunile unde sînt rămîneri în urmă, cu atît durată de execuție va fi mai mică, iar realizările constructorilor în domeniul creșterii productivității muncii vor fi mai mari.

Speologii romîni au făcut în mul timp noi descoperiri interesante. Recent, un colectiv de cercetători a ajuns la capătul celei mai lungi peșteri din țara noastră : peștera Topolniței (raionul Baia de Aramă), care măsoară peste 7 kilometri. Au fost descoperite noi săli și galerii cu podoabe de calcar de o rară frumusețe, s-a colectat faună cavernicolă, care urmează să fie studiată.Rezultate interesante a dat și cercetarea peșlerei Bulba, din vecinătatea orașului Baia de Aramă, care are o lungime de 3 200 de metri. După direcția galeriei principale a peșterei, speologii consideră că ea reprezintă sistemul de ieșire a apelor lacului Zăton, aflat la o depărtare de cîțiva km. care la un moment dat sînt absorbite în subteran.Săpăturile în cunoscuta peșteră „La Adam' din Dobrogea, începute în anul 1956, au ajuns în prezent la o adîncime de 9 metri. S-au descoperit pînă acum 65 saecii de mamifere cuaternare, care dau prețioase indicații cu privire la fauna existentă în țara noastră în urmă cu zeci de mii de ani. Deosebit de importantă este descoperirea unui craniu de rinocer, păstrat în cele mai bune condiții, o piesă unică pentru țara noastră.Tot îh peșterile Dobrogei s-au obținut rezultate originale în studiul unor asociații între vegetale și animale, fenomen prezent în mai toate, peșterile, dar încă puțin cercetat de speolqgi. In peșterile explorate speologii au descoperit, de asemenea, genuri și specii noi de nevertebrate cavernicole.Pe baza cercetărilor făcute, oamenii de știință de la Institutul de speologie „Emil Racoviță" din București. elaborează acum o serie de lucrări de sinteză, ca: „Repertoriul peșterilor din R. P. Romînă", „Catalogul faunei cavernicole din R. P. Romînă' etc. (Agerpres)

După apariția artico
lului cu titlul de mai 
sui („Scinteia" nr. 5 530), 
conducerea Institutului 
de cercetări foraj-ex- 
tracție din Cîmpina a 
trimis redacției o scri
soare de răspuns în care 
arată că materialul a 
fost analizat împreună 
cu cercetătorii care se 
ocupă de problema ex
ploatării zăcămintelor 
de țiței din cadrul sche
lei Boldești, precum și cu cercetătorii din sec
torul de extracție a ți
țeiului și automatizare.

Recuperarea. secun
dară constituie preo
cuparea de bază a ac
tivității institutului —• se arată, in scrisoare. 
S-a prevăzut ca proce
sele de recuperare secun
dară să fie extinse în 
blocul A al schelei Bol
dești, în funcție de re
zultatele Ce Se vor ob
ține de către schelă în

blöcul B în urma unor 
lucrări care se află în 
curs de aplicare.

Colectivul nostru 
propus să studieze 
schelă, împreună 
petroliștii, 
îmbunătățirii

și-a 
in 
cu 

problema 
exploată

rii sondelor cu diame
tru mic. în ce privește 
producția de pompe 
realizate la Uzina me
canică din Cîmpina, 
ne vom preocupa în
deaproape de îmbună
tățirea calității aces
tora pentru ca schelele 
să primească utilaje 
cît mai perfecționate. 
De asemenea, în cu- 
rînd, una dintre insta
lațiile de automatizare 
existente la Boldești se 
va omologa pentru a fi 
extinsă și la sonde din 
alte schele.

,în răspunsul trimis 
redacției de conducerea 
Institutului de proiectări 
de aparataj electroteh-

nie și instalații de auto
matizare se arată, intre 
altele, că de la un timp 
a apărut un paralelism 
între lucrările de elabo
rare a aparaturii de au
tomatizare și cercetări, 
în special in ce privește 
realizarea aparaturii de 
telemecanică și elabo
rarea seriei unitare de 
blocuri cu comutație sta
tică. Din această, cauză 
unele cadre de cercetă
tori și proiectanți au fost 
folosite nerațional, iar 
introducerea instalațiilor 
în producție a întîrziat. 
Considerăm, se arată in 
continuare în răspuns, 
că soluția utilă este uni
ficarea colectivelor de 
cercetători și proiectanți 
în cadrul unei singure 
unități.

Referitor la articolul 
sus-amintit, a răspuns și 
conducerea Institutului 
de cercetări electroteh
nice.„Prin farmacii și puncte farmaceutice“

Referindu-se la arti
colul publicat sùb acest titlu în „Scinteia” nr, 
5 574, Direcția generală 
a industriei de medica
mente din Ministerul 
Industriei Petrolului și 
Chimiei , 
dacției că 
făcute în legătură, 
lărgirea 
de medicamente pentru 
copii sînt judicioase.

Pentru administrarea 
mai lesnicioasă a medi
camentelor la copii — 
se arată în continuare 
în răspuns — Institutul 
de cercetări chimico- 
farmaceutice a efectuat 
unele cercetări care au

a răspuns re- 
propunerile 

cu 
sortimentelor

Mări posibilități pentru creșterea

de lupte
Gospodăriile agricole colective din raionul Ciuc au toate posibilitățile pentru a dezvolta creșterea animalelor. Printre munții Harghita, la Tarcău și în Valea Ghimeșului se găsesc pășuni și fînețe naturale întinse, cu producții mereu în creștere. Marea majoritate a gospodăriilor colective au acumulat o experiență bogată în privința selecționării, îngrijirii și furajării animalelor. Bălțata romînească, rasă de bază din care se compune efectivul de taurine al raionului, este recunoscută ca bună producătoare de carne și lapte.Pornind de la aceste condiții deosebit de favorabile, gospodăriile colective, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, au .elaborat planuri de un an și de perspectivă în care sînt stabilite sarcini cu privire la dezvoltarea sectorului zootehnic. Ca urmare a măsurilor luate de consiliile de conducere ale gospodăriilor colective, efectivul de taurine, proprietate obștească, a crescut numai în acest an cu peste 10 000 de capete. Concomitent cu sporirea rapidă a efectivului de vaci — în special în noile gospodării colective — au fost luate măsuri pentru sporirea producției animalelor. Principala atenție o acordăm asigurării furajelor și adăposturilor necesare. O sarcină de căpetenie a consiliului agricol raional este generalizarea experienței gospodăriilor agricole colective mai vechi, ca cele din Vrabia, Dănești și altele, cu o ramură zootehnică dezvoltată și cu producțiile cele mai mari de lapte din raion. De această problemă se preocupă îndeaproape membrii consiliului agricol.în cursul acestui an au fost școlarizați 76 îngrijitori și mulgători,

li s-au pus la dispoziție cărți și broșuri de specialitate. Gospodăriilor colective li s-au dat îndrumări cu privire la introducerea evidenței furajării, a producției de lapte, a sporului de greutate la viței etc. Consiliul agricol raional urmărește în permanență rezolvarea problemelor legate de sporirea producției animale. Este vorba în primul rîhd de introducerea furajării individuale sau în grup în funcție de producția vacilor, extinderea metodei de alăptare artificială a vițeilor etc.In urma acestor măsuri, în mai multe gospodării colective din raionul nostru s-au obținut producții mulțumitoare. G.A.C. din satul Ce- tățuia, comuna Sînsimion, deși înființată în acest an, dispune în prezent de 254 bovine, din care 127 vaci, revenind la suta de hectare teren agricol 23 capete bovine. Aici, producția de lapte pe cap de vacă furajată în primul semestru al anului a fost de 1 751 litri.Prin ce fel de măsuri s-au obținut aceste rezultate ? Consiliul de conducere, îndrumat de organizația de bază, a dat o mare atenție creșterii producției de lapte. în gospodărie s-a organizat o brigadă zootehnică în care au fost aleși ca îngrijitori și mulgători cei mai prlcepuți colectiviști cum sînt : Borș Tudor, György Andrei și alții. Brigadierul, împreună cil inginerul gospodăriei au repartizat vacile pe îngrijitori. S-a introdus retribuirea muncii în funcție de rezultatele obținute, mărin- du-se astfel cointeresarea îngrijitorilor în ce privește creșterea producției de lapte.îngrijitorii au fost instruiți în privința furajării raționale și îngrijirii cbfes^Urizătdăre à animalelor repartizate. La G.A.C. din Cetățuia

sînt create toate condițiile nêcésare ca pînă la sfîrșitul anului să sé obțină 3 400—3 500 litri lapte de fiecare vacă furajată.Rezultate bune în sporirea producției de lapte s-au obținut și la G.A.C. din Tușnad-sat. Această gospodărie dispune în prezent de peste 300 bovine, din care aproape 200 vaci. Brigadierul zootehnic Molnăr Emeric a introdus furajarea individuală a vacilor. în scurt timp, producția de lapte pe cap de vacă furajată s-a dublat. Aplicînd metoda alăptării vițeilor la biberoane, la un număr de 64 viței s-au economisit în acest an 19 200 litri lapte integral. Pînă la sfîrșitul anului, la cei 95 viței, prin alăptarea lor artificială, se va economisi o cantitate de 28 500 litri lapte. Aplicînd măsurile recomandate de consiliul agricol raional în privința furajării, îngrijirii animalelor, rezultate bune în sporirea producției de lapte au obținut și gospodăriile colective din Leliceni, Sîntimbru și altele.în unele gospodării însă nu se folosesc posibilitățile existente pentru creșterea producției de lapte. I gospodăria colectivă din satul Ban- cu, comuna Ciucsîngiorgiu, sînt vaci bune de lapte, există pășuni șl fî- nețe întinse. Dar aceste posibilități nu sînt folosite nici pe departe.Posibilități nefolosite în creșterea vacilor sînt șl la gospodăriile colective din Plăieșii de Jos, Mihăileni, Armășeni etc. Pe baza situației producției de lapte din primul semestru al anului, consiliul agricol raional a luat numeroase măsuri menite să contribuie la sporirea producției. S-ati inițiat extinderea pe scară largă a pășuriâtulul sistăm

matic și furajarea suplimentară a vacilor de lapte șunatului. Pentru furajări raționale gate în proteine, fiecare varea măzărichii de toamnă în amestec cu secară. Experiența G.A.C. Vrabia demonstrează că și în condițiile raionului Ciuc se pot introduce culturile duble cu bune rezultate.Majoritatea gospodăriilor agricole colective, în special cele situate în lunca Oltului, produc uri fîn de fca- litate inferioară, datorită faptului că pe finețe predomină plantele mai puțin valoroase. Pînă la efectuarea lucrărilor de îmbunătățire a acestora este necesar ca rogozurile să fie însilozate cînd sînt încă fragede, în amestec cu alte furaje. în această privință sînt concludente realizările obținute la G.A.C. din Dănești unde s-au însilozat peste 200 de tone de rogozuri în amestec cu trifoi.O mare atenție acordăm creșterii în bune condiții a animalelor tinere și urmărim să extindem metoda alăptării artificiale a Vițeilor. Prin aplicarea acestei metode se pot folosi cantități mari de lapte smîn- tînit în hrana vițeilor. Totodată se economisesc la fiecare vițel circa 210 litri de lapte integral, ceea ce înseamnă că numai pe această cale s-ar putea economisi în cursul a- cestui an circa 2 400 hectolitri lapte- marfă. Pentru mărirea producției de lapte vom trece la selecția vacilor La prin introducerea evidențelor zoo- selecționa vițele pro- cele mai bune vaci, o îngrijire și furajare

în perioada pă- asigurarea unei cu nutrețuri bo- vom introduce în gospodărie colectivă culti- măzărichii

tehnice. Vom venite de la asigurîndu-le rațională.Aplicarea acestor măsuri, îmbu- îătățirea muncii îngrijitorilor vor duce la mărirea producției de lapte astfel ca gospodăriile colective din raionul Ciuc să poată ajunge în anul 1963 la o producție de 2 800— 3 000 litri lapte de fiecare vacă furajată.
Ing. GYÖRGY ANTON 

președintele Consiliului agricol 
raional Ciuc

In răspunsul său, O- 
ficiul farmaceutic re
gional Banat apreciază 
ca întemeiate criticile 
aduse în articol și ne 
informează asupra mă
surilor luate. Pentru a 
veni în sprijinul popu
lației din Valea Bistrei

avut ca rezultat realiza
rea unor medicamen
te care au gust neplă
cut (Tetraciclină — si
rop. „Cloramfenicol” — 
sirop), sub formă de si
ropuri 
mentul 
tinuare lărgit. în pri
vința ' ambalajelor din în ce privește aprovi- 
material plastic, s-au 
luat măsuri ca ma
joritatea medicamente
lor prezentate sub for
mă de tablete și dra- 
jeuri să fie ambalate în 
flacoane și cutii din po- 
listiren. Sînt în studiu 
noi ambalaje de calitate 
superioară pentru medi
camente.

dulci. Sorti
ra fi în con-

zionarea cu medicamen
te, va fi înființat încă 
un punct farmaceutic 
de gradul I în comuna 
Glimboca. Farmacia din 
Oțelul Roșu va fi mu
tată într-un local co
respunzător, în noile 
blocuri ce se vor con
strui în localitate.

o»o

FESTIVALUL DE FOLCLOR AL ȚA
RILOR BALCANICE ȘI DIN ZONA 
MĂRII ADRIATICE — Grădina Boema : 
ANSAMBLUL FOLCLORIC „II" DIN 
R.P. ROMÎNĂ și ANSAMBLUL FOLCLO
RIC DIN GRECIA — (orele 20). Teatrul 
de vară din „Parcul Herăstrău" : AN
SAMBLUL „UNIUNEA ASOCIAȚIILOR 
FOLCLORIȘTILOR DIN R.P'.F. IUGO
SLAVIA — (orele 20).

TEATRUL DE VÂRĂ „23 AUGUST" : 
Concert dat de Luis Alberto del Pa
rana din Paraguay și cvartetul său 
de muzică ușoară „LOS PARAGUAYOS" 
— (orele 20).

CIRCUL DE STAT : O SEARA CU 
COMICUL ȚĂNDĂRICĂ - (orele 20).

CINEMATOGRAFE. MONGOLII — ci
nemascop : Patria (9,30; 11,45; 14; 
19; 21,15), Elena Pavel (8; 10,15; 
14,45; 17,15; 19,45: 22; grădină — 
23 August (8; 10,15; 12,35; 14,35; 17; 19,45; 
22), Stadionul Dinamo (20,30), Stadionul 
Republicii (20,30), Grădina Progresul 
(20,30). UN PUMN DE NOTE — cine
mascop : Sala Palatului R. p. Romine 
(20), Republica (9,30; 11,45; 14; 16,45;
19; 21,15). Gh. Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), G. Coșbuc (19; 12; 15: 17; 19; 
21), Arenele Libertății (20,15). FIUL HAI
DUCULUI : rulează la cinematograful I. 
C. Frimu (10; 12; 15; 17; 19; 21). ACADE
MICIANUL DIN ASKANIA : rulează la ci
nematografele Magheru (10,15; 12; 15; IS
IS; 21), Lumina (de la 10 la 14 in conti
nuare ; 16; 18; 20,30), Drumul Serii (16; 18; 
20). SENTINȚA SE VA DA JOI : Bucu
rești (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21). FAN
TOMELE DIN SPESSART : rulea
ză la cinematografele V. Alecsandrl 
( 0,15; 12,30; 16; 18,15; 20,30), Tineretului

Â2;,.I4: 16; IR’,5; 20’30>' Alex- Ra'ba 
(10; 12; 14; 16,30; 18,45! 21; grădină — 20,15). 
Volga (11; 14,46! 17; 19,05! 21,05), Grădina 
13 Septembrie (20,15). PLĂCERILE ORA
ȘULUI : Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Grădina I. c. Frimu (20,30), înfrăți
rea intre popoare (10.30: 16; 18; 20), Vasile 
Roaită (10; 12: 16; 18; 20; grădină - 20,30). 
™ra,Î2,rU1 Glule?tt (21). TEROARE ÎN 
MUNȚI - cinemascop : 1 Mai (10;
J2,15; 16; 18,15; 20,30). FOCURI IN MUNȚI- 
??„™„eCembrie (16; 18; 2°)- URME TĂ
CUTE : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16.30; 
18,30; 20 30), Unirea (16; 18,15; grădină - 
20,30). PROGRAM PENTRU COPII • 13
Septembrie (10; 11,30). CIELITO LINDO • 
i3rrJAeptembrle (13: 16’30; 18,30; 20.30)1
TUNA ȘI TRUȚUNA - DINCOLO DE 
H™EA NOASTRĂ - VREAU SA ȘTIU 
TOT, nr. 20 - ACOLO UNDE FUGE RE
NUL - IN CUIB STRĂIN - SECRE
TUL PANTOFIORILOR DE AUR ; Tim
puri Noi (rulează tn continuare de la 
orele 10 la 21). POST-RESTANT : rulea
ză la cinematograful Maxim Gorki (16; 
18; 20). ÎNVIEREA — ambele serii ; Cul
tural (15,45; 19.30), Munca (16; 20). ALBA 
CA ZĂPADA :• rulează la cinematogra
ful Alex. Popov de la orele 9,30 la 21 
în continuare. AL NOUĂLEA CERC ! 8 
Martie (15; 17; 19; grădină — 20,30). Li
bertății (10; 12; 16; 18; 20; grădină - 20,30). 
CÎND VINE DRAGOSTEA : Grivlța (15; 
171 19; 21). COMEDIANȚII ! ruléâzâ la 
cinematograful C. David (15,30; 18; 20,30).

16,30; 
12,30; 

21,15),

DUELUL N-A AVUT LOC : Flacăra (16; 
18,15; 20,30). LUNGA NOAPTE A LUI '43 : 
Tudor Vladimiréscu (16; 18; 20; grădină 
— 20,15). M-AM SĂTURAT DE CĂS
NICIE : Miorița (10; 12; 16,30; 18,45; 21), 
Arta (16; 18; grădină — 20,15), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). CÎND COMEDIA ERA 
REGE : Popular (10,30; 15; 17; 19; 21), 
I. Pintilie (15; 17; 19; grădină - 20,15), 
Luceafărul (15; 17; 19; grădină - 20,30), 
OMUL AMFIBIE ; Moșilor (16 ; 18 ;,Vțră- 
dină - 20,15). NUMAI O GLUMA riftuăză 
la cinematografele Donca Simo (15; -20; 
19,15 ; grădină — 20,30), 8 Mal (15 7 ;
10; 21). DOUA REPRIZE ÎN IAD : 1 re. 
bruarie (16; 13; 20). UN. OM Ti CE 
PRIN ZID ; rulează la clnematoé. îful 
M. Eminescu (15; 17; 19; 21). PObÎPIE- 
RUL ATOMIC : rulează ia cinematogra
ful G. Bacovia (15; 17; 19; 21). SCRI
SOARE DE LA O NECUNOSCUTA : ru
lează la cinematograful Olga Banele 
(15,30; 18; grădină — 20,30). BĂTRÎNUL 
ȘI MAREA : rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (16; 18,15; 20,30). AVENTU
RILE LUI KROȘ : rulează la cinemato
graful B. Delavrancea (16; 18; 20). DIS
CIPOLUL DIAVOLULUI : rulează la ci
nematograful 30 Decembrie (10; 12). AR
TICOLUL 420 — ambele serii : Grădina 
cinematografului 23 August (20.15).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : • Telejurnalul 
săptăminii. • Extinderea mecanizării șl 
automatizării producției la Uzinele Rul- 
mentul"-Brașqv. • Oameni obișhulțl. • ..u_,------------ - e ^uzl_

formație
ciPWM 
ieta, liha-

Dicționar tehnico-economic. 
că distractivă. C'întă o 
instrumentală condusă de Jedb îo- 
nescu. Soliști ; Livia Brätulescu.’^Äca 
Alexlu, Alin Noreanu si George?» tiha- 
lache. 19,00 — EMISIUNEA PF cru 
SATE. Din cuprins : • Cronică sä’ “,că. 
• Reportajul filmat „Din realizărÂ^nor 
gospodării agricole de stat în cWtfe-ea 
animalelor". • Noutăți din institutele de 
cercetări agricole. • Muzică populară 
romînească. Cîntă formația Instrumen
tală condusă de Constantin Busuioc So
liști : Rodica Gheorghiu și Artemiza Bejan.

ronică sî 
reălizărffifer, 
:at în

CUM E VREMEA
ieri tn țară : vremea a fost instabilă 

?L,,°I?,asâ. cu.,îerul mai mult noros. 
Ploi locale însoțite de descărcări elec- 
ritrn ales în Eudul Ü râ«â-
3 «„/VA111 re§ unea muntoasă, vtntul

dln, .sectorul nord-estic. Temperatura aerului la ora 14 era 
Gravul J"«1® gr3de ’a Rădăuțl șl 
Oravița șl 28 grade la Medgidia.

Timpul probabil pentru zilele de 2,3 
și 4 august : vremea în general frumoasă 
cu cerul variabil mai mult senin noaptea 
și dimineața Averse locale dé ploaie 
vor cădea In cursul după-amiezii în ' 
sudul țării șl regiunea dé munte. Vînt 
potrivit din séctôfül êStic. Tèftipèfâtura 
in creștere. Minimele vor fi cuprinse în- 
trê 12 și 22 grad'e iâr rriaximele între 
22 șl- 32 gradé mal ridicată' la sfîrșitul 
intervalului.
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La întreprinderea „Horticola 1 Mai" din Capitală se produc florile 
necesare înfrumusețării parcurilor și atrașilor din oraș. In acest an, 
întreprinderea a livrat 5 milioane de flori. în fotografie : se pregătesc 
răsadurile de petunii.

—————0*0------------

întrecerile sportive ale Festivalului
de la HelsinkiHELSINKI 31 (Prin telefon de la trimișii Agerpres). — în ziua a doua a Festivalului Mondial al Tineretului, amatorii de sport din Helsinki au avut prilejul să urmărească un bogat și interesant program cuprin- zînd întreceri de atletism, volei, na- tație, baschet și alte discipline. Desigur in centrul atenției s-a situat concursul internațional de atletism care ca și în prima zi a atras în tribunele stadionului Olimpic un mare număr de spectatori. Aceștia au făcut o calda manifestație de simpatie „rachetei cosmice a atletismului sovietic”, Valeri Brumei, care și-a etalat~ din nou excepționalele sale calități trecînd cu ușurință peste ștacheta înălțată la 2.22 m. O remarcabilă victorie a adus culorilor noastre sportive Florica Greces- cu învingătoare in proba de 800 m plat’cu timpul de 2T0”3/10. Proba de 5 000 m plat s-a încheiat cu victoria

m c î ie va rîndurl
Campionatele internationale de tenis 

de cimp ale R.P. Romîne au continuat 
marți pe terenurile din parcul clubului 
sportiv Progresul. Cristea (R.P.R.) l-a în
vins cu 6—1; 6—1 pe jucătorul bulgar 
Raaghelov. Campionul polonez Gasiorek 
a cîștigat cu 6—3; 11—9 meciul cu Mita 
(R.P.R.) iar Tiriac (R.P.R.) l-a învins cu 
6—2; 6—3 pe Cruceanu (R.P.R.). Alte 
rezultate : masculin : Ciuparov (R.P.B.)— 
Georgescu (R.P.R.) 6—1; 6—2; Kaloghe- 
ropulos (Grecia)—RakOSi (R.P.R.) 6—0;
feminin : Bârulay (Turcia)—Dobosiu
(R.P.R.) 1—6; 6—2; 6—3; Skorkowha 
(R.P. Polonă)—Cigolea (R.P.R.) 6—4; 
6—2. Astăzi întrecerile continuă.

/ ★
Atletii noștri se pregătesc intens în 

vederea viitoarelor competiții internatio
nale (campionatele europene, iocurile 
balcanice, Campionatele internationale

Să asigurăm cantități îndestulătoare 
de furaje însilozate

(Urmare din pag. I-a)trebuie să fie prevăzuți cu contraforturi.Pereții protectori la silozurile de suprafață pot fi făcuți și din scîn- dură groasă (lăturoaie) sau din baloți de paie, după posibilitățile fiecărei gospodării. Și în aceste cazuri pereții trebuie să fié sprijiniți la exterior prin contraforturi, în ceea ce privește dimensiunile se recomandă ca silozurile de suprafață să aibă lățimea de la 8—12 m, iar lungimea de la 25 la 50 m sau și mai mult, după necesitate. înălțimea pereților protectori poate să fie de la 1,80 m pînă la 2,50 rm Silozurile de la suprafața pă- mîntului trebuie amenajate în locuri mai ridicate, să aibă fundul pavat și înclinat spre unul din ca- pété. pentru ca apele de scurgere să sé poată aduna într-un puț absorbant. Cînd silozurile au lungimi mai mari, éste necesar ca înclinația fundului să sê facă de la mijloc către celé două capete.Rezultate bune se obțin și prin însilozarea porumbului în tranșee săpate în pămînt, cu dimensiunile de 5 m la bază, 6,5 m la partea de sus, 2—2,5 m înălțimea și circa 30 m lungimea. Capetele trahșeei se fac înclinate, pentru a permite intrarea și ieșirea tractoarelor cu remorci.Silozurile săpate în formă de tranșee cu dimensiuni mari creează posibilitatea mecanizării operațiilor de încărcare, presare și scoatere a nutrețului. Dacă pămîntul este cOMpăct. de pildă cel argilos, tran- șeea poate fi lăsată necăptușită ; în pămînt virile nisipoase tranșeele se căptușesc cu diferite materiale, dintre care rezultate mai bune se obțin folosindu-se cărămida așezată pe lat. 

lui Bolotnikov (U.R.S.S.) cronometrat în 13’50”6/10. Reprezentantul nostru Vamoș, care a participat pentru prima oară la proba de 5 000 m plat, s-a clasat pe locul doi cu 14’10”6/10.Atleții romîni care au evoluat în concursul pentru medalii s-au comportat din nou remarcabil. Tînăra sprinteră Ana Beșuan a cîștigat medalia de aur în proba de 100 m plat cu rezultatul de 12”4/10. Medalii de argint au cucerit Olimpia Cataramă— 48,10m la disc, Olga Borangic — 5,89 m la lungime, Eugen Ducu — 2,00 m la înălțime și C. Grecescu— 14’27”9/10 în cursa de 5 000 m plat.în turneul feminin de volei echipa de tineret a R. P. Romîne a obținut cea de-a doua victorie consecutivă întrecînd cu 3—1 (9—15; 15—4; 15—12; 15—10) echipa R. P. Polone.
ale R. P. Romîne). Cu prilejul unui Con
curs desfășurat pe stadionul Tractorul 
dig Brașov, Andrei Barabaș a parcurs 
distanța de 3 000 m în S’08”6/10 (nou 
record republican). Un nou record 
republican a stabilit în proba de 
I 000 m plat tinărul atlet Stefan Bereg- 
szaszi cu timpul de 2’22”6/10. La 500 m 
fete Geörgeta Dumitrescu a stabilit un 
nou record al tării cu l’14”2/10.

*
Astăzi la Brașov, în cadrul turneului 

balcanic intercluburi la fotbal, sè va des
fășura meciul retur dintre echipele Stea
gul Roșu si Ôlimpiakôs-Pirèu. în primul 
joc, desfășurat la Pirèu, fotbaliștii greci 
au repurtat Victoria cu scorul de 1—0.

După meciul de la Brașov echipa Olim- 
piakos va pleca în turneu in U.R.S.S.

(Agerpres)

Pentru însilozarea amestecurilor de nutrețuri destinate porcilor și păsărilor, cum ar fi Știuleții cte porumb în amestec cu morcovi, făină de fîn de lucernă etc., se pot folosi silozuri semiîngropate, cu pereți de beton sau de zid de cărămidă, sclivisiți. cu ciment. Este bine ca aceste silozuri să aibă o capacitate mai mică (3—5 vagoane) și să fie prevăzute cu acoperiș.
O mare însemnătate are respec

tarea regulilor tehnice dé însilozare, 
și îndeosebi cele privind toca,rea, 
presarea, umplerea și acoperirea si
lozurilor. Tocarea esté obligatorie pentru aproape toate plantele, excepție făcînd ierburile tinere, mărunte, care se pot însiloza și netocate. Cu cît tocaréa se va face mai biné și mai mărunt, se va obține un furaj mai bun déoaréce acest lucru permite să se facă o presare corespunzătoare și evacuarea aerului, evitîndu-se fermentațiile. De altfel, calitatea nutrețului însilôzat depinde în foarte mare măsură de presarea acestuia. Se recomandă ca așezarea nutrețului în siloz să se facă uniform, iar presarea să se execute la fiecare strat de nutreț cu ajutorul animalelor sau al tractoarelor cu șenile. O atenție deosebită trebuie dată presării nutrețului la marginea silozului cu ajutorul malurilor, pentru a nu rămîne goluri de aer, care s-ar transforma în focare de putrezire și mucegăire.în timpul însilozării suprafața furajului trebuie să fie boltită la mijloc, deoarece prin presiunea proprie a masei de nutreț și prin presiunea acoperămîntului se realizează o îndesare și mai puternică spre pereți. După 1—2 zile de la umplere și vîrfuire, nutrețul se presează din nou, cîteva zile la rînd, timp de 1—2 ore.Pentru a se evita încălzirea masei însilozate și pe cît posibil pierderile

Festivalul internațional 
de folclorLa Circul de Stat s-a desfășurat marți seara parada costumelor populare prezentate de delegațiile participante la Festivalul de folclor al țărilor balcanice și din zona Mării Adriatice. Parada a fost deschisă de tineri și tinere în frumoase costume naționale purtînd steagurile țărilor participante. în acordurile muzicii populare specifice fiecărei țări, și-au făcut apoi apariția, rînd pe rînd, grupurile folclorice prezente la București. A urmat parada cînteculul și jocului popular, cuprin- zînd selecțiuni din spectacolele formațiilor participante.

(Agerpres)

La Ambasada R. P. ChinezeCu prilejul aniversării a 35 de ani de la înființarea Armatei Populare Chineze de eliberare, atașatul militar al R. P. Chineze la București, locotenent-colonel Sia-fei, a oferit marți seara un cocteil la sediul ambasadei. Au luat parte general-colonel I. Tutoveanu, adjunct al ministrului Forțelor armate, generali și ofițeri, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
Depunerea unei coroane fle flori 
la monumentul Eroilor PatrieiMarți dimineața, Semsettin Arif Mardin, ambasadorul Republicii Turcia în R. P. Romînă, a depus O coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare.La solemnitate au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Foițelor Armate și ai Sfatului popular al Capitalei. (Agerpres)

Consfruc(ii de școliGALAȚI (coiesp. „Scînteii"). — An de an satele regiunii Galați se îmbogățesc cu noi edificii școlare. în ultima lună, bunăoară, au fost terminate școli noi în comunele Vă- deni, Baldovinești, Muncelu, Găgești și altele. Prin folosirea resurselor de materiale locale și contribuția cetățenilor la efectuarea unor. lucrări prețul de cost al construcțiilor a fost redus simțitor.In satele regiunii se lucrează Ia alte 55 de școli noi. Constructorii s-au angajat să le dea în folosință odată cu începerea noului an școlar.
INFORMAȚII

© Marți 31 iulie la Casa raională de 
Cultură „1 Mai", a avut loc primul spec
tacol dat de ansamblul folcloric „Sîna- 
gruppe" din Zurich, care se află în țara 
noastră la invitația Institutului rômîn 
pentru relațiile culturale cu străinătatea. 
Formația elvețiană va prezenta mai multe 
spectacole pe Valea Prahovei și pe li
toral.

(Agerpres)

9 La tragerea de amortizare a asigu
rărilor mixte de persoane ADAS din 31 
iulie 1962, au ieșit următoarele opt com
binații de litere :

1) Y.M.C.; 2) I.M.Y.; 3) Z.A.B.; 4)
Y.M.P.; 5) É.T.Z.; 6) Y.H.F.; 7) X.H.F.; 
8) A.M.F.

de substanțe nutritive și vitamine, umplerea sildzurilor trebuie să fie făcută fără întrerupere și să dureze cît mai puțin (1—2 zile). La toate silozurile, afară dé cele în formă de turn, umplerea se consideră terminată cînd nutrețul, bine presat și vîrfuit, depășește în sus cu 1—1,5 metri marginile silozului. Se recomandă ca silozurile să fie acoperite cu un strat de lut umed gros de 5—10 cm sau, dacă e posibil, cu carton gudronat, cu tăiței de sfeclă de zahăr in strat de 30—40 Cm, baloți dé paie etc.Există condiții ca unitățile agricole să asigure cantități sporite de nutrețuri însilozate pentru furajarea animalelor. Ele trebuie însă folosite cu mult spirit gospodăresc. De aceea este necesar ca Consiliile agricole regionale și raionale să îndrume permanent unitățile agricole să ia imediat măsuri pentru punerea în stare de funcționare a mijloacelor ce vdr fi folosite la recoltarea, tocarea, transportarea și presarea nutrețurilor în silozuri. în cel mai scurt timp să se revizuiască și să se pregătească silozurile existente, să se amenajeze noi spații de însilozare potrivit necesităților fiecărei gospodării.Pentru cunoașterea experienței înaintate, îndeosebi de către gospodăriile colective tinere, se recomandă să se organizeze în stațiunile experimentale agricole, în G.A.S. și G.A.C. fruntașe, demonstrații cu privire la organizarea muncii, amenajarea silozurilor, aplicarea metodelor de însilozare a porumbului și a altor nutrețuri.Asigurînd cantități cît mai mari de nutrețuri însilozate de bună calitate, G.A.S. și G.A.C. vor avea posibilitatea să aplice o furajare rațională a efectivelor de animale în continuă creștere și să obțină producții sporite de carne, lapte, Îînă.

S C î N T E I A Paç. 3

Kwame Nkrumah despre perspectivele GhaneiACCRA 31 (Agerpres). — TASS.— La cel de-al XI-lea Congres al Partidului popular al Convenției care a avut loc la Kumasi, în ziua de 29 iulie, Kwame Nkrumah, secretarul general al partidului, a prezentat un raport. Arătînd că numărul membrilor acestui partid se ridică acum la 2 milioane, fără a-i pune la socoteală pe simpatizanți, Nkrumah a spus că este necesar să se intensifice munca politică în toate domeniile. Prejudiciile aduse de colonialism și imperialism, a declarat el; sînt atît de mari încît ar putea fi reparate numai printr-o muncă politică justă.Kwame Nkrumah a subliniat că partidul și guvernul pun accentul pe industrializarea și electrificarea
o ©o

După Impasul tratativelor de la Bruxelles

Guvernul britanic aspru criticat 
în Camera ComunelorLONDRA 31 (Agerpres). — Impasul la care s-a ajuns la Bruxelles în tratativele pentru aderarea Angliei la Piața comună ă dus la intensificarea criticilor formulate de diferite cercuri politice și economice britanice la adresa politicii pe care o duce guvernul Macmillan în acest domeniu. Luni seara a avut loc o 

ședință agitată a Camerei Comune
lor, în cadrul căreia guvernul a fost

Àmasfcecul S. U. Â. 
împiedică stabilirea păcii 

în Asia de sud-estDELHI 31 (Agerpres). — TASS : Revista „Economic Week“, organ al cercurilor de afaceri indiene, scrie într-un articol redacțional că țările Asiei încătușate de blocurile militare ale puterilor occidentale s-au transformat „într-o arenă a războiului rece“.„Prezența forțelor armate americane în unele țări mici din Asia, tratatele militare americane și livrarea de armament, arată revista, au împiedicat stabilirea păcii în Asia de sud-est cu toate că libertatea politică din această regiune a globului pămîntesc s-a dobîndit cu mult mai devreme decît în Africa“.S.U.A., se arată în continuare în articol, continuă imixtiunea în Vietnamul de sud, Tailanda, Laos și Cambodgia.„Ce se poate spune despre statele aflate în sfera de influență a Occidentului ?“ — se întreabă revista. „în Ciuda ajutorului primit, ele devin mai puțin viabile în ceea ce privește econdmia și mai instabile din punct de vedere politic.Pactele militare și ajutorul acordat în armament, subliniază „Economic Week“, nu au contribuit la neutralitatea și nici la dezvoltarea economică a Filipinélor, care sînt strangulate de inflație. Președintele Ngd Dinh Diem și membrii familiei sale guvernează în Vietnamul de sud ca pe o moșie personală”.
O declarație 

a președintelui BrațilieiRIO DE JANEIRO 31 (Agerpres). „A venit timpul să lichidăm latifundiile“, a declarat Joao Goulart, președintele Braziliei, într-o cuvîn- tare rostită la congresul Ligilor țărănești care se ține în capitala statului Faraiba. „Nu voi da înapoi cu nici un centimetru în lupta pentru reforma agrară în Brâziliâ, pentru a se pune capăt privilegiilor celor puțini și suferințelor majorității", a spus el.Luînd cuvîntul în aceeași zi în orașul Campina Grande din același stat, Goulart. a declarat Că sînt necesare și alte reforme, îndeosebi a- doptarea unei legi care să limiteze exportul în străinătate al profiturilor uriașe realizate de societățile străine, care privează astfel Brazilia de roadele muncii și eforturile poporului brazilian.
>. ,.n ------- -------

„SCĂDERILE STOCURILOR DE AUR lN S. II. A. PUN lN PERICOL 

POZIȚIA INTERNAȚIONALĂ A DOLARULUI“
Un raport al Camerei de comerț a S. U. A.

WASHINGTON 31 (Agerpres). — „Scă
derea stocurilor de 
aur ale Statelor Uni
te nu se poate pre
lungi fără a pune în 
pericol poziția inter
națională a dolarului”, se spune într-un raport al Camerei de comerț a S.U.A. alcătuit la cererea președintelui Kennedy și dat publicității de Casa Albă.Reducerea rezervelor de aur ale S.U.A., care în săptămîna încheiată la 25 iulie au suferit o nouă scădere de 25 milioane dolari, este rezultatul u- riașelor cheltuieli militare și al diferitelor programe de „ajutor’ 

pentru străinătate. Potrivit datelor statistice, în cëi patru ani încheiați în 1961 deficitul balanței de plăți a S.U.A. s-a ridicat la 13 miliarde dolari și la pierderea unei cantități de aur în valoare de circa 6 miliarde dolari. Poziția șubredă a dolarului provoacă profunda îngrijorare a administrației KennedyToate acestea au făcut ca în cercurile financiare din Europa occidentală să circule tot mai des versiuni despre o creștere a prețului aurului și o devalorizare a dolarului... Robert Roosa, subsecretar de stat la

rapidă a țării. Pășim în perioada industrializării și mecanizării intense, în perioada trecerii la o agricultură cu multe ramuri. Vom avea nevoie de toate brațele de muncă existente în țară. întregul popor trebuie să muncească în comun, deoarece interesele noastre sînt unice și indivizibile și avem în față același destin.Referindu-se în continuare la planul de 10 ani de electrificare, Nkrumah a declarat că este necesar să se obțină un asemenea grad de electrificare încît în toate colțurile țării oamenii să poată folosi electricitatea la un preț redus. Guvernul procedează de asemenea la înfăptuirea unui plan septenal de dezvoltare economică.

atacat nu numai de reprezentanții 
opoziției laburiste, ci ți de numeroși 
deputați conservatori. Explicațiile date de ministrul însărcinat cu tratativele de la Bruxelles, Edward Heath, au fost apreciate ca nesătis- făcătoare, și adversarii guvernului in această problemă au anunțat că vor cere miercuri organizarea unor noi dezbateri în această privință. Observatorii politici de la Londra scot în evidență faptul că se așteaptă o „rebeliune“ a deputaților conservatori care reprezintă cercurile economice interesate în relațiile comerciale cu Commonwealthul. Pînă acum această „rebeliune“ s-a manifestat prin critici destul de severe la adresa guvernului. Marți, agenția Associated Press relata că, în noaptea precedentă, a avut loc o îndelungată reuniune la care au participat aproape 40 de deputați conservatori nemulțumiți' de politica guvernului.Oglindind neliniștea cercurilor economice britanice la 30 și 31 iulie, 
bursa din Londra a înregistrat scă
deri substanțiale ale cursurilor prin
cipalelor acțiuni. Agenția France 
Presse subliniază că această depre
siune se datorează crizei înregistrate 
în tratativele de la Bruxelles cu pri
vire la aderarea Marii Britanii la 
Piața comună.

-------- o*o--------

Mersul tratativelor în problema 
Irianului de vestDJAKARTA 31 (Agerpres). —La 30 iulie președintele Sukarno a ascultat raportul generalului Hidajat înapoiat de la Washington, unde, împreună cu Su’oandrio, ministrul afacerilor externe al Indoneziei, a participat la tratativele preliminare cu delegația Olandeză in scopul studierii posibilităților de retrocedare în cursul anului acesta a Irianuluî de vest către Indonezia.După examinarea raportului lui Hidajat, Djuanda, ministrul prim al
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PUTERNIC CUTREMUR

BE PĂMlNT ÎN COLUMBIABOGOTA 31 (Agerpres). — După cum rélatéâza agéntiiîé dé presă, în după-amiaza ziléi de 30 iulie, pe o suprafață de circa 400 000 mile pătrate, acoperind aproape întrég teritoriul Columbiei, de la gfanițâ cu Venezuela pînă la frontiera cu Ecuadorul și de la Oceanul Pacific pînă la junglele din Brazilia s-a înregistrat cèl mai puternic cutremur care s-a produs în ultimii zece ani în Columbia. în decurs de trei ore s-au produs trei cutremure. în orașul Pereira s-a prăbușit o fabrică de cămăși, provocînd moartea a 40 dé muncitoare și rănirea altor 150 câre lucrau în ateliere. La Manizales s-a prăbușit ceà mai mare și frumoasă catedrală din Columbia, Cu care prilej și-au găsit moartea poetul côlum-

Ministerul Finanțelor al S.U.A., într-o declarație făcută la 10 iulie îh cadrul unei conferințe de presă, a recunoscut că aceste zvonuri au devenit „a- proape stridente".„Wall Street Journal’ relata în legătură cu aceasta că ofi
cialitățile americane 
consideră o devalori
zare a dolarului drept 
„o calamitate căreia 
trebuie să i se rezis
te cu toate mijloace
le", dar că „chiar și 
cei mai dîrji apărători 
ai valorii prezente a 
dolarului recunosc că 
continuarea agravării 
împrejurărilor nefa
vorabile ar putea face 
o devalorizare aproa
pe inevitabilă".

Muncitorii tipografi din Italia 
hotdrîți sa continue lupta 

Pentru sfirșitd săptămimi a fost anunțată o grevă generală de 24 de oreROMA 31 (Agerpres). — După cum relatează agenția Reuter, sindicatele tipografilor din Italia au anunțat că, începînd de la data de 31 iulie, personalul care deservește tipografiile diferitelor ziare din Italia va organiza, fără avertisment prealabil, greve de scurtă durată. Asemenea acțiuni se vor încadra în lupta de mai bine de șase luni dusă de sindicate pentru majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
...... î ■ o«o î.... ■—

în Franța se intensifică mișcările țărăneștiPARIS 31 (Agerpres). —în Franța se intensifică mișcarea țăranilor împotriva noii legi complimentare agricole aprobată zilele trecute de Adunarea Națională Franceză.Agenția France Presse relatează că la 30 iulie sute de țărani din regiunea Hennebont (Bretagne) au ieșit pe străzile orașului amenințînd cu bararea drumurilor și cu asedierea magazinelor comerciale din oraș în cazul cînd nu vor fi anulate o serie de prevederi ale noii legi.îh sud-vestul țării se desfășoară intense pregătiri pentru organizarea unor manifestații de felul celor care au avut loc anul trecut.Ziarul „l’Humanité” arată că ma
o ©o

O manifestația a personalului sa
nitar de la spitalele din Paris, care 
cere îmbunătățirea condițiilor de 
viață.

Indoneziei, a declarat corespondenților că există încă speranțe de rezolvare pașnică a problemei Irianului de vëst. Djuanda a subliniat că Indonezia preferă calea pașnică de rezolvare '-a acestei probleme. El a adăugat că pînă în prezent nu a fost adoptată nici o hotărîre cu privire la tratativele oficiale cu Olanda, deoarece este necesar ca mai întîi să fie ascultat raportul lui Subandrio.Se crede că Subandrio se va înapoia la Djakarta la 2 august.
bian Guillermo Gonzales Ospina și soția lui. Orașul a rămas fără apă, lumină electrică și comunicații telefonice. S-au mai înregistrat avarii grave și victime omenești în orașele Cali, Medellin Și Peculvania.Numărul exact al victimelor și am. ploarea pagubelor tiu au putut fi încă stabilite. Agenția Reuter a- nunță că cutremurul a fost resimțit și îri Ecuador.

FOȘTII NAZIȘTI
SĂ FIE ÎNDEPĂRTAȚI BIN FUNCȚIIBONN 31 (Agerpres). — H. Nan- nen, redactor șef al revistei vest- germahe „Der Stérn“,. semnează un articol în ultimul număr al revistei în care cëre ca foștii naziști și criminali hitleriști să fie îndepărtați din viața politică și publică a R.F.G. Nu sînt de acord ca trecutul să fié dat uitării, scrie Nannen.Nannen citează numele unor foști funcționari ai justiției criminale hit- leriste care ocupă actualmente posturi oficiale în aparatul justiției R.F.G. Aceștia sînt judecătorii Tide, Schlodtmann, Tirolf, Prinz, Meller. Ebers, Damman și procurorul Lelke.
CAZURI DE PARALIZIE PROVO

CATE DE FĂINĂ AMERICANĂ
In indiaDupă cum relatează agenția France Presse, direcțiile sănătății din Bengal și Assam au ajuns, în urma unei anchete, la concluzia că făina de grîu importată din S.U.A. constituie cauza paraliziilor de care suferă mai multe sute de persoane din anumite regiuni ale celor două state indiene.Victimele — printre care peste 160 de școlari din regiunea Darrang — au avut partea inferioară a corpului paralizată după ce au mîncat pîine a cărei făină provenea de la o agenție catolică americană de „ajutorare“ a Indiei.Autoritățile au confiscat stocurile de făină existente încă pe piață.

PENETRAȚIA CAPITALULUI

AMERICAN IN ANGLIALONDRA 31 (Agerpres). — Presa engleză publică tot mai multe

Această hotărîre a fost luată în urma eșuării tratativelor dintre sindicate și patroni, tratative în cadrul cărora patronii au adoptat, potrivit unui anunț al sindicatelor „o atitudine de intimidare și sfidare”. 
Sindicatele au anunțat, de aseme
nea, declararea unei greve generale 
de 24 de ore care va opri apariția 
ziarelor de după-amiază din «îmbă
ta viitoare, precum și a celor de 
duminică dimineața.

rea nemulțumire pe care o manifestă țărănimea franceză este provocată de prevederile noii legi elaborate conform indicațiilor Pieței comune. Potrivit acestor indicații, Franța va trebui în viitorul apropiat să-și „restructureze” producția agricolă, astfel încît numai marile gospodării, considerate „viabile” se vor putea bucura de credite și de alte ajutoare din partea statului. Celelalte gospodării țărănești mici nu vor putea beneficia de nici un fel de ajutor.Potrivit acestui procedeu, în viitor numărul gospodăriilor mici, care urmează să dispară, se va ridica la aproximativ 800 000.

Succes electoral 
a I P. C. Francez
PARIS 31 (Agerpres). — Rezultatele 

alegerilor suplimentare pentru Consi
liul municipal al orașului Coulouniex- 
Chamier (departamentul Dordogne) 
denotă creșterea influenței Partidului 
Comunist Francez, In urma celui de-al 
doilea tur de scrutin, doi candidați ai 
^partidului comunist, care au întrunit 
peste 60 la sută- din voturi, au fost 
aleși membri ai consiliului municipal.

între primele două fururi de scru
tin, organizațiile locale ale P.C. Fran
cez și Partidului socialist au convenit 
să voteze pentru candidații comuniști.

știri despre penetrația capitalului american în Anglia. Numai in Wales există acum 36 de societăți americane, se spune în raportul corporației pentru dezvoltarea Wales-u- lui, dat publicității la Londra. Multe societăți americane dețin chiar mai multe întreprinderi în această regiune a Angliei.După cum reiese din raport, cazul Wales-ului este foarte semnificativ pentru ofensiva capitalului american în toate țările Europei occidentale. în perioada 1950—1960 totalul investițiilor de capital particular a- merlcan în Europa occidentală a crescut de la 2 la 6 miliarde de dolari.
NAVA „VITEAZ“ S

A SOSIT IN AUSTRALIA< La 31 iulie a intrat în portul < ? Freemantle din vestul Australiei ?> nava sovietică de cercetări știin- > 5 țifice „Viteaz“. La bordul navei > s „Viteaz“ se află oameni de știin- s< ță din Uniunea Sovietică, Rornî- ( ? nia, India, Indonezia, Ceylon care (> fac de timp îndelungat cercetări > 5 océanôgraficé în oceanele Pacific j ? și Indian. La Fréemàntlé li se ? ) vor alătura oameni de știință din ?> Australia și S.U.A. ?? Timp de cinci zile oamenii de < ? știință aflați la bordul navei so- ș< vietice vor desfășura ö activitate s? științifică pe coasta de vest a s ) continentului australian. $
EXPLOZIE LA SEDIUL AGENȚIEI

U.P.I. DIN LIMAîn noaptea spre 31 iulie la sediul agenției americane de presă „United Press International” din Lima a explodat o bombă rănind un funcționat* al agenției și provocînd pagube.Trei bombe ău explodat duminică în apropierea instituției unoe avea loc o reuniune a membrilor guvernului Peruvian. După cum relatează ăgenția France Presse, ele nu au făcut decît puține pagube.
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Intimi prieteneștiLA HELSINKI

PENTRU DEZARMARE GENERALĂ SI PACEPARIS 31 (Agerpres). — Luptătorii pentru pace din Franța își consacră forțele, pentru a traduce în viață hotărîrile Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace și a zădărnici acțiunile ațîță- torilor la un nou război. în diferite regiuni ale țării au loc mitinguri și adunări, la care membrii delegației franceze la congres prezintă dări de seamă cu privire la activitatea acestuia. Asemenea mitinguri și adunări au avut loc pînă în prezent într-o serie de localități din departamentul Sena, în arondismen- 
tul 17 al capitalei, în departamen-

tele Isère, Calvados, Gironde și altele.în orașele și satele din Franța se difuzează Mesajul către popoarele lumii, adoptat în unanimitate de delegații la congresul de la Moscova și editat într-un tiraj de 600 000 exemplare de Consiliul național al păcii din Franța.
★

TOKIO. Adunarea municipală 
orașului japonez Aoiama, din pre
fectura Mie, a proclamat Aoiama „oraș 
al păcii". Această hotărîre a fost adop
tată la o ședință ordinară a membri
lor adunării municipale care a avut 
loc recent.

-------------- O® O---------------

Poziția S.U.A. în problema experiențelor nucleare

I

în vorbe—-intenții pașnice, in fapte 
intensificarea cursei înarmărilor• NEW YORK 31 TASS : La 30 iulie, Kennedy a conferit la înalți demnitari ai Departamentului de Stat și ai Congresului. Potrivit relatărilor corespondentului ziarului „New York Times", Finney, la conferința de la Casa Albă „s-a făcut o largă analiză a factorilor diplomatici, militari și psihologici legați de tratativele de la Geneva cu privire la dezarmare, precum și de programul experiențelor nucleare efectuate în prezent de Statele Unite".După conferință, care a durat o oră și 45 de minute, secretarul Casei Albe pentru problemele presei a declarat că n-au fost luate hotărîri definitive și că convorbirile vor continua.După cum se știe, poziția S.U.A. în problema interzicerii, experiențelor nucleare a fost criticată cu hotărîre la Geneva nu numai de către reprezentanții țărilor socialiste, dar și de către reprezentanții unei serii întregi de state neutre. Actualmente presa americană încearcă să creeze impresia că S.U.A. caută să urnească din punctul mort tratativele cu experiențelor nu se știe cu ce instrucțiuni va pleca la Geneva știri apărute în presă nu . conțin nimic încurajator.• „New York Times“ remarcă în treacăt că S.U.A. va reduce probabil numărul grupelor de inspecție la fața locului asupra cărora insistă țările occidentale. De aici rezultă că S.U.A. nu intenționează să renunțe la cererea lor cu totul inadmisibilă privitoare la inspecție, adică nu vor să lichideze principala piedică ce stă în calea încheierii unui acord cu privire la interzicerea experiențelor nucleare.Finney scrie în continuare că. o altă problemă care, • după cum se crede, a fost discutată, este dacă Statele Unite trebuie să continue actuala serie de experiențe atomice în atmosferă în regiunea Oceanului Pacific. Ziarele amintesc că potrivit declarațiilor inițiale ale președintelui Kennedy, actuala serie de experiențe nucleare americane urma să se încheie săptămîna trecută. Dar trei din cele patru încer-

(Agerpres). — președintele Casa Albă cu Pentagonului,

privire la interzicerea nucleare. DeocamdatăArthur Dean. Primele
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La 5 august Jamaaca
va fa declarată stat independentKINGSTON 31 (Agerpres). — La 5 august a. c. colonia britanică Jamaica va fi declarată stat independent. După cum informează agenția americană Associated Press, cere-

1^:,,

ri f

cări de a efectua explozii nucleare la mare altitudine au eșuat. Ultimul insucces a avut loc la 26 iulie, cînd racheta „Thor" cu încărcătură atomică a explodat și a ars pe rampa de decolare. De aceea, „problema care stă în fața președintelui, scrie corespondentul ziarului „New York Herald Tribune“ este dacă experiențele trebuie să se încheie după acest insucces sau să fie continuate“.Pentagonul cere continuarea exploziilor. Potrivit ney, actuala serie cleare americane lie, s-ar putea să gust, și probabil,Știrile apărute în presa americană dovedesc că’ sub vălul declarațiilor privitoare la intențiile pașnice ale S.U.A. la Washington sînt elaborate planuri pentru continuarea și intensificarea cursei înarmărilor nucleare.

monia declarării independenței avea loc pe marele stadion de lingă Kingston, capitala noului stat.
★

Jamaica este o insulă așezată în 
Arhipelagul Antilelor Mari din Ma
rea Caraibilor, in vecinătatea Cubei 
și Haiti-ului. Cu o suprafață de 
11 424 km p și o populație de 1 556 600 
de locuitori, majoritatea negri și 
mulatri, Jamaica a făcut parte, pînă 
nu de mult, din Federația Indiilor 
de vest. Ca urmare a intensificării 
luptei populației pentru indepen
dență, Conferința de la Londra din 
februarie a.c. a hotărît acordarea la 
5 august, după 306 ani de jug colo
nial, a independenței totale.

La 5 august — scrie agenția A. P. 
— „după ce a fluturat timp de 306 
ani deasupra acestui teritoriu, stea
gul britanic va fi coborît, iar în lo
cul său va fi înălțat steagul noului 
stat independent”.

O rezolufie a Asociafiei scriitorilor 
din Ceylon

Ui

spuselor lui Finde experiențe nu- începută în apri- continue în au- în. septembrie.

COLOMBO 31 (Agerpres). — într-o rezoluție adoptată de conferința anuală a Asociației scriitorilor din Ceylon se spune că „asociația condamnă cu hotărîre persecutarea, torturarea și asasinarea scriitorilor și ziariștilor din țările unde clicile militare fasciste au venit la putere împotriva voinței poporului".Asociația, în rezoluție, cările de a cu ajutorul timidărilor. Ea cheamă pe toți scriitorii să lupte împotriva colonialismului, imperialismului și fascismului în domeniul politic, cultural și literar. Asociația cere să se pună capăt

se spune în continuare condamnă toate încer- ațîța flacăra războiului agresiunii fățișe și in-

imediat persecutării sariito.rilor patrioți care exprimă năzuințele popoarelor lor și să fie eliberați neîn- tîrziat scriitorii aruncați în închisori în țările militariste și fasciste cum sînt Coreea de sud, Vietnamul de 6ud, Germania și Venezuela.

î 
f
f HELSINKI. — Orașul care găz- j 
f duiește cel de-al VHI-Iea Festi-j 
( val Mondial al Tineretului și Stu- J 

donților cunoaște o vie animație. j 
j Străzile orașului festivalului sînt j 
( împînzite de tineri și tinere care J 
} string autografe, semnături, adre- j 
j se, fac schimburi de insigne, ste- j 
( gulețe și baticuri cu inscripțiile J 
( festivalului. Pretutindeni au loc j 
f manifestări de pace și prietenie, j 
I în această atmosferă de entu- J 
( ziasm tineresc „Perinița" își gă- j 
f sește numeroși admiratori,

(Telefoto : Agerpres) •!

a/e delegației tineretului romîn
HELSINKI 31. — Trimișii speciali 

ai Agerpres C. Oprică și M. Ionescu 
transmit : Locuitorilor orașului 
Helsinki le-a- fost greu marți să 
aleagă din mulțimea manifestărilor 
organizate cu prilejul Festivalului 
Mondial al tineretului și studenți
lor.

Teatrele în aer liber și sălile de 
spectacole din Helsinki, care au găz
duit în această zi aproape 30 de 
programe artistice cu concursul di
feritelor țări, au fost pline pînă la 
refuz. Romînia a fost prezentă pe 
trei din aceste scene cu .orchestre 
de muzică populară și ușoară și co-

o-ccidentală, Grecia

31 iulie au părăsit
O® OAdversarii dezarmării și manevrele lor

CAIRO. LaCairo, plecînd în patrie pe calea aerului, P. A. Satiukov, redactor șef al ziarului ,,Pravda”, și A. I. Adjubei, redactor șef al ziarului „Izvestia“, care au participat la festivitățile cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a revoluției din 1952.
LONDRA. Ca urmare a grevei declarate de 170 de muncitori la uzina de automobile Ford din Dagenham producția a încetat cu desăvîrșire.

DELHI 31 (Agerpres).'
— TASS: Comentînd 
poziția S.U.A. față de 
un acord cu privire la 
interzicerea experiențe
lor nucleare și privitor 
la dezarmarea generală, 
săptămânalul „Link“ 
(India) scrie : „Domnul 
Dean Rusk preferă să 
afirme că „mijloacele” 
pentru detectarea ex
ploziilor nu ar fi încă 
absolut sigure și
pînă la asigurarea pentru lichidarea cursei 
eficacității lor guvernul 
S.U.A. trebuie să insis
te în continuare asupra 
„controlului", „inspec
țiilor la fața locului” 
etc. Insistența america
nă în această problemă, 
precum și refuzul în 
problema lichidării ba-

Comentariul 
unui săptămînal 

indian

lor 18 state pentru de
zarmare cele opt state 
neutre au propus o for
mulă pe deplin con
structivă, S.U.A. nu a 
găsit în ea „nimic con
structiv”.

Conferința de la Ge
neva a atins un aseme
nea stadiu îneît în cazul

.capitala Argentinei nu a în afară de „Democracia“, alt ziar. Acest lucru se da- lock-out-ului (concediere în care au recurs patroniizelor militare din țările 
străine și a interzicerii 
mijloacelor de trans
portare a armei nuclea
re la țintă contravin
declarațiilor președin-. . eșecului ei total nu se 
telui Kennedy privitoa- va putea organiza nimic 
re la „încercarea con- similar timp îndelungat, 

că : structivă de a găsi căi Probabil că pentru acei 
oameni obișnuiți să gîn- 
dească potrivit politicii 
balansării în pragul 
războiului aceasta nu va 
constitui un 
grav”. In multe 
conchide „Link” 
meroși oameni 
cu ardoare izbăvirea de 
războiul rece”.

înarmărilor".
Nici un om lucid, nu 

va putea nega că la baza 
chemării sincere a lui 
Hrușciov la 
generală și 
află multe 
structive.

dezarmare 
totală se 

idei con-

factor 
țări —• 
— nu- 
doresc

Cină la conferința ce-evenimentelor internationale
Tratativele de la GenevaDe la reluarea tratativelor de dezarmare a trecut o jumătate de lună. Ca și în trecut, țările socialiste depun în continuare eforturi neobosite pentru a face să progreseze lucrările, aduc propuneri noi, constructive, caută căi de apropiere între poziții. Chiar la reluarea lucrărilor șeful delegației U.R.S.S. a anunțat că în proiectul sovietic de tratat au fost introduse o serie de comple- țin sea- ale Occi- măsura în în contra-

țări și precizări care ma de anumite doleanțe dentului — bineînțeles în care acest lucru nu vine diejie cu principiile de bază și cu sarcinile esențiale ale dezarmării. A fost astfel acceptată propunerea S.U.A. privind procedura reducerii armamentelor clasice, s-a arătat că ar putea fi adoptate unele propuneri americane în domeniul micșorării primejdiei izbucnirii unui război, iar cîteva zile mai tîrziu A. A. Gromîko a arătat că U.R.S.S. este dispusă să meargă în întîmpinaiea puterilor occidentale și în problema termenului final al procesului de dezarmare, (nu în patru, ci în cinci ani), precum și în problema nivelului de reducere a forțelor armate în prima etapă.Această nouă contribuție constructivă la progresul tratativelor a foșt ( bine apreciată de către majoritatea delegațiilor din Comitetul celor 18, ca și de opinia publică internațională Și totuși, puterile occidentale nu au venit în întîmpinarea poziției statelor socialiste, nu au făcut nimic pentru a înlesni mersul tratativelor.Pe bună dreptate, comentatorii occidentali constată că reprezentantul 
S.U.A., A. Dean, nu s-a îndepărtat pînă acum nici cu un milimetru de faimoasa „schiță a prevederilor de bază ale tratatului', prezentată de S.U.A. Or, această „schiță' cuprinde ca Idee centrală vechea concepție, despre care se știe bine că 
este inacceptabilă pentru țările socialiste — și anume nu dezarmare însoțită de control, ci controlul a-

supra armamentelor, adică spionajul militar.Aceeași tendință de a goli de conținut programul dezarmării se vădește din partea puterilor occidentale în cursul examinării măsurilor privitoare la prima etapă de dezarmare. Respingînd propunerea din proiectul sovietic care prevede distrugerea încă din această etapă a tuturor mijloacelor de transportare la țintă a armelor nucleare, puterile occidentale propun în schimb doar... o reducere a lor cu 30 la sută. Ceea ce ar însemna o „dezarmare' care ar menține și perpetua în decursul anilor primejdia unei catastrofe atomice. Mai mult, puterile apusene, încercînd să-și asigure avantaje militare unilaterale, se opun desființării în prima etapă a bazelor militare de pe teritorii străine și retragerii trupelor străine de pe aceste teritorii.Țările socialiste nu pot privi cu indiferență încercările de a se tărăgăna la nesfîrșit tratativele. Pronun- țîndu-se pentru înfăptuirea dezarmării, ele se îngrijesc necontenit de asigurarea securității lor. Hotărîrea guvernului U.R.S.S. privind efectuarea de experiențe cu cele mai noi tipuri de arme nucleare sovietice ca răspuns la șirul exploziilor nucleare americane, a fost apreciată în cercurile largi ale opiniei publice internaționale ca o hotărîre pe deplin corespunzătoare de pace ale ta sărbătorire ritime Militare
Berlinul occidental

intereselor popoarelor. Recen- a Zilei Flotei Ma- a U.R.S.S. a de-

monstrat că și în acest domeniu, în care pînă nu de mult puterile occidentale își atribuiau o superioritate militară, considerîndu-se „stăpîne ale oceanelor", lucrurile s-au schimbat : ea a ilustrat marile succese dobîndite de U.R.S.S. în făurirea vaselor celor mai moderne, purtătoare de rachete, a submarinelor atomice și altor nave înzestrate cu o puternică tehnică de luptă.Pătrunse de grijă finele omenirii, țările depus și vor depune eforturi neabătute pentru a asigura înfăptuirea dezarmării generale și totale.La aceste strădanii, țara noastră își aduce întreaga contribuție par- ticipînd activ la tratativele de la Geneva, sprijinind inițiativele constructive menite să asigure progresul tratativelor. „Sentimentul și știința marii responsabilități ne-a fost încredințată — a tat reprezentantul romîn G. covescu — trebuie asupra spiritului cramponării poziții care exclud acordul ților... Delegația romînă va dia cu atenție propunerile cute și va susține pe cele structive, acționînd cu calm cu hotărîre nestrămutată, pentru a se obține în cadrul lucrărilor acestui comitet rezultatele așteptate de către toate popoarele lumii : rea tratatului de dezarmare lă și totală".Asigurarea unei păci prin înfăptuirea dezarmării le și totale este o necesitate obiec-a

față de des- socialiste au și pe viitor

con- ce ară- Ma-să prevaleze de păr- stu- fă- con-?i
încheie- genera-trainice genera-tivă a zilelor noastre, o cerință tuturor popoarelor.

și realitățile vremiiNumeroase comentarii ale presei internaționale sînt consacrate în a- ceste zile problemei germane și, mai ales, convorbirilor sovieto-americane care au avut loc la Geneva cu prilejul contactelor legate de conferința privind Laosul.Opinia publică salută asemenea convorbiri și tratative, așteptînd ca ele să ducă la un acord privind lichidarea rămășițelor celui de-al doi-

lea război moÂilal și încheierea tratatului de pace cu Germania, la eliminarea surselor de fricțiuni șl încordare create prin rolul atribuit Berlinului occidental ca bază militară șl oraș-garnizoană de trupe N.A.T.O.După cum relatează însă presa internațională, acum, ca și în trecut, S.U.A. încearcă să ocolească tocmai aspectul esențial al proble-

BUENOS AIRES. La 30 iulie, pentru a doua oară în decurs de 24 d'e ore, în apărut, nici un toreazămasă) la ziarelor, ca măsură de represiune împotriva grevei .tipografilor de la ziarul „darin“.
BERLIN. După cum relatează a- genția A.D.N., Seebohm, ministrul transporturilor din R.F.G., luînd cuvîntul în cadrul unei adunări a revanșarzilor din Augsburg, a. formulat din față de R.
PARIS.Toulouse a închisoare pe Lebrun, zilele îngrijorătoare ale puciurilor fasciste s-a pronunțat cu hotărîre împotriva O.A.S., în apărarea republicii.

BERLIN. In ultima vreme la bursa de valori din Berlinul occidental s-au înregistrat în repetate rînduri scăderi ale cursului acțiunilor. In numărul său din 31 iulie ziarul „Die Welt“ precizează că, în ajun, cursul acțiunilor coborîse la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani. Printre altele, în cursul zilei de luni, cursul acțiunilor uzinelor „Volkswagen“ a scăzut cu 8 puncte.

KABUL. Șahul Iranului, care a sosit la Kabul cu o misiune de mediere pentru reglementarea relațiilor dintre Afganistan și Pakistan, a plecat pe neașteptate la 31 iulie la Rawalpindi, pe calea aerului, fără să fi încheiat programul vizitei. Șahul se va consulta cu Ayub Khan, președintele Pakistanului. După cum se arată la Kabul, condițiile formulate de Pakistan pentru restabilirea relațiilor), afgano-pakistaneze s-au dovedit inacceptabile pentru Afganistan,

rul ansamblului Uniunii Tineretului 
Muncitor.

In afară de aceste programe inter
naționale, în diferite săli de concer
te au continuat concursurile artistice 
la care iau parte reprezentanți din 
aproape 30 de țări.

Artiștii romîni au 
localității Riihimaki, 
al industriei de sticlă 
nod de cale ferată, unde li s-a făcut 
o caldă primire.

★

Marți dimineața delegația tinere
tului romîn a primit vizita unor ti
neri din delegația americană. După ce 
tov. Virgil Trofin, prim-secretar al 
Comitetului Central al U.T.M., a urat 
oaspeților bun venit, arătînd că ti
neretul din R. P. Romînă este dornic 
de pace și prietenie, el a oferit în 
dar oaspeților un vas de porțelan și 
un fanion cu stema U.T.M. Din 
partea tinerilor americani a răspuns 
la salut Michaiel Myerson, pre
ședintele Comitetului național ame
rican pentru pregătirea cehii de-al 
VlII-lea Festival. După ce și-a ex
primat speranța că un viitor Festi
val mondial va putea, avea loc în
tr-un oraș american, Myerson 
a vorbit despre posibilitatea unei 
mai bune înțelegeri între cele două 
popoare. După aceea tinerii romîni 
și americani au stat de vorbă, 
schimbat daruri, au făcut 
buri de vederi, au cîntat și 
împreună".

fost oaspeții 
vestit centru 
și important

au 
s'chim- 
dansat

o«o

nou cereri anexioniste S. Cehoslovacă.Tribunalul militar din condamnat la patru luni soldatul Jean-Pierre „vinovat“ de faptul că în

WASHINGTON. Prințul Suvanna Fumma. primul ministru al guvernului de cpaliție națională al Lao- sului, și-a încheiat la 30 iulie vizita la Washington. Suvanna Fumma s-a întîlnit cu președintele S.U.A., John Kennedy,: Secretarul de Stat, Dean Rusk, precum și cu alte oficialități a- mericane cu care a avut un schimb de păreri în legătură cu probleme interesînd' cele două țări. De la Washington prințul Suvanna Fumma a plecat la New York unde a avut o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., U Thant.

PARIS 31 (Agerpres). — După cum relatează agențiile de presă, Mohammed Khider, membru al Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională, colaborator apropiat al lui Ben Bella, își continuă misiunea de mediere penti’u a obține o apropiere între cele două grupuri din conducerea Algeriei. în seara zilei de 30 iulie, Khider a sosit din nou la Alger pentru noi întrevederi cu Ben Khedda și cu membrii guvernului. După cum se știe, el a mai avut asemenea întrevederi cu Ben Khedda și grupul acestuia și zilele trecute.

Alser

mei — retragerea trupelor occiden- ternie cu eforturile U.R.S.S. și celorlalte ț~rj sociaiiste pentîu reglementarea pașnică, de comun acord, a problemei germane. In acest spirit a fost făcută propunerea cu privire la înlocuirea trupelor S.U.A., Angliei și Franței din Berlinul occidental cu trupe aflate sub egida O.N.U. și furnizate de Norvegia și Danemarca sau de Belgia și Olanda, precum, și de Polonia și Cehoslovacia. In același sens acționează guvernul R. D. Germane care, prin reprezentanții săi, a subliniat zilele trecute că si- . tuația Berlinului occidental ar putea fi reglementată în spiritul acordului cu privire la Laos.Nu odată a fost reafirmată cu claritate poziția țărilor socialiste în problema germană : trebuie lichi-
O pădure uriașă în care izbucnesc incendii

tale din Berlinul apusean. „S.U.A. — a scris ziarul american „Daily News' — rămîn intratabile în chestiunea prezenței trupelor americane, gleze și franceze la Berlin".Or, evenimentele de zi cu zi fac decît să demonstreze cit de perios necesară este lichidarea a- cestui regim de ocupație pentru normalizarea situației din Berlinul occidental.După cum ne comunică corespondentul „Scînteii" la Berlin, ieri a a- vut loc în capitala R.D.G. o conferință de presă în cadrul căreia a fost prezentată cartea „Fapte despre Berlinul occidental". Lucrarea dezvăluie numeroase fapte privind transformarea Berlinului occidental într-o bază de spionaj și divetsi- une, într-un centru al organizațiilor revanșiste și militariste. Totodată, de pe teritoriul Berlinului occidental sînt întreprinse acțiuni de subminare a economiei R.D.G., este dusă o vastă propagandă de defăimare a construcției pașnice în țările socialiste.Toate acestea se întîmplă sub o- crotirea trupelor occidentale de ocupație, care, la rîndul lor efectuează în mod frecvent exerciții și manevre militare ce nu pot decît să învenineze și mai mult atmosfera.Necesitatea tot mai urgentă a încheierii unui tratat de pace german nu rezultă numai din situația creată în Berlinul occidental. In R. F. Germană militarismul continuă să cîș- tige teren. Potrivit declarațiilor ministrului de război Strauss, efectivul pe care-1 va atinge Bundeswehrul □nul viitor va ajunge la 40 la sută din totalul trupelor N.A.T.O. Totodată, militariștii vest-germani adresează cereri tot mai insistente S.U.A. pentru înzestrarea Bundeswehrului cu arma atomică. Multe ziare occidentale pun în legătură cu aceste cereri recenta demisie a generalului american Norstad din funcția de comandant suprem al forțelor N.A.T.O. ; din relatările acestora, ca șl din declarațiile cercurilor oficiale din S.U.A. rezultă că noua conducere militară a N.A.T.O. nu se va opune înzestrării Europei vestice (respectiv R.F.G.) cu arma atomică, ci doar o prevede pentru o etapă mal îndepărtată decît preconizase Norstad. Toate acestea nu pot duce decît la o nouă sporire a încordării internaționale.Faptele amintite contrastează pu-

en-nu im-
date rămășițele celui de-al doilea război mondial, prin încheierea unui tratat de pace' cu Germania, încetarea pe această bază a regimului de ocupație din Berlinul occidental și transformarea acestuia într-un o- raș liber, demilitarizat. Așa cum s-a subliniat la ședința din iunie a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, dacă se va dovedi că prin tratative puterile occidentale urmăresc să tărăgăneze la nesfîrșit reglementarea problemei germane, nimeni și nimic nu va putea opri țările socialiste să semneze tratatul de pace cu R. D. Germană, în interesul întăririi păcii în Europa și în lume.

Observatorii politici din consideră că aceste întrevederi au creat pînă acum premise pentru a- planarea conflictului izbucnit între conducătorii algerieni. în acest sens se citează declarațiile făcute zilele acestea și, în special, o declarație a lui Khider reprodusă marți de a- genția France Presse, în care acesta anunță că Biroul Politic al Frontului de Eliberare Națională se va instala la Alger în cursul zilei de 2 august.La Alger se subliniază că își continuă activitatea unele elemente care urmăresc menținerea încordării și împiedicarea lichidării divergențelor. Astfel, zilele trecute a fost răpit din orașul său natal Mohammed Boudiaf, vicepreședinte al guvernului provizoriu al Republicii Algeria care a fost menținut în captivitate timp de peste 24 de ore. Bou- diaf a fost pus în libertate în cursul zilei de marți.

Evenimentele din Peru, legate de lovitura de stat militară înfăptuită la 18 iulie, se înserează pe aceeași linie cu ultimele Americă tîmplat „Epoca' decît un astăzi nu numai într-o singură țară, ci aproape în toate țările Americii Latine. Este o criză a structurii...'.Cauza frămîntărilor este pretutindeni aceeași : popoarele Americii Latine sînt profund nemulțumite de regimurile dictatoriale care le oprimă și le împing în mizerie, asigu- rînd în schimb profituri uriașe unul grup de potentați locali și marilor monopoluri nord-americane. Pretutindeni se ridică valul luptei impetuoase a acestor popoare pentru scuturarea jugului monopolurilor, pentru libertate șl progres.Reacțiunea încearcă prin toate mijloacele să înăbușe lupta maselor. Intr-o primă etapă, în Peru s-a încercat aplicarea unei rețete experimentate anterior în Venezuela șl Ecuador. In locul sîngerosulul dictator Prado urma să fie Instaurat la putere Haya della Torre, renegat al mișcării muncitorești, în speranța că acesta ar fi putut da populației iluzia unor schimbări de- mocratloe. O altă parte a reacțlunil nu a fost însă de acord cu această formulă și a preferat să recurgă la lovitura de stat militară.Față de turnura luată de evenimentele din Peru, Washingtonul a

evenimentele petrecute în luni într-un șir de țări ale Latine. „Ceea ce s-a în- în Peru — a scris ziarul din Uruguay — nu este act din drama care are loc

afectat la început o „virtuoasă indignare" — după o expresie a presei occidentale. La Departamentul de stat era preferată prima variantă. Aceasta ar fi permis diplomaților americani să mizeze în continuare pe falsa carte a „schimbărilor democratice". După lovitura întreprinsă de militari, Departamentul de stat a mers pînă acolo îneît a anunțat mai întîi măsuri de „sancționare" față de noul regim... dar „supărarea" nu a ținut mult. „înalte oficialități americane recunosc acum, arată agenția „Associated Press", că în cele din urmă va fi necesară o soluție de compromis care ar putea fi recunoașterea diplomatică a regimului din Peru'.între timp marile manifestații de protest ale peruvienilor împotriva uzurpării puterii de către militari arată încă o dată că vechea metodă, a instaurării de junte militare este tot mai falimentară.Adversarii libertății popoarelor la- tino-americane mal pot încălca flagrant principiile democrației, mai pot măslui alegeri, mai pot aduce la putere junte militare, dar lupta hotărîtă a acestor popoare nu poate fi înăbușită. Datorită acestei lupte țările Americii Latine au căpătat un aspect nou, pe care ziarul vest-german „Süddeutsche Zeitung" îl compară pe bună dreptate cu acela al unei păduri uriașe în care izbucnesc incendii în toate colțurile.

Populația din Republica Sud-africană 
înfierează legea fascistă prin intermediul 
căreia este promovată cea mai cruntă 
discriminare rasială. In fotografie : o de
monstrație de protest a populației din 
Iolianesburg.

După demonstrația antifascistă 

de ia Manchester

A. CERNEA 
L. RODESCU

LONDRA. La 30 iulie, la Manchester a avut loc procesul a 38 de particlpanți la marea demonstrație antifascistă de duminică, cărora li s-a adus acuzația de „tulburare a orâ'inei publice" și „nerespectare. dispozițiilor poliției”. Tribunalul t condamnat 30 de participant^ la demonstrația antifascistă la diferite a- menzi. Totodată, el a amînat procesul a opt antifasciști și al singurului fascist arestat.
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