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Lucrările agricole de vară
LA TIMPUL OPTIM!

Să asigurăm cantități sporite
de nutrețuri însilozate!

în aceste zile oamenii muncii din 
agricultură muncesc de zor la recol
tatul cerealelor. Paralel cu această 
importantă lucrare, care trebuie să 
se execute la timp și fără pierderi, 
este necesar ca în fiecare gospodă
rie colectivă și de stat să se dea cea 
mai mare atenție asigurării unor 
cantități îndestulătoare de furaje și 
de cea mai bună calitate necesare 
sectorului zootehnic în plină dezvol
tare.

Măsurile recente luate în vederea 
sporirii cointeresării producătorilor 
în creșterea și îngrășarea animale
lor constituie un puternic îndemn 
pentru toți oamenii muncii din 
agricultură de a 
folosi toate posibi
litățile de asigu
rare a bazei fura
jere, astfel ca să 
poată crește și 
contracta cu statul 
un număr cît mai 
mare de animale, bine îngrășate.

Odată cu recoltarea fînețelor, 
trifolienelor și a altor culturi, cu se
mănatul culturilor duble, o mare 
atenție trebuie acordată însilozării 
furajelor.

Alături de fîn, nutrețurile însilo
zate constituie hrana de bază pentru 
bovine și ovine. De asemenea, ele 
sînt tot mai mult folosite și în hra
na porcilor și păsărilor. Nutrețul în- 
silozat îndeplinește iarna același rol 
bun pe care îl are nutrețul verde 
vara, asigurînd animalelor o hrană 
suculentă, bogată în vitamine și die
tetică. Prin calitățile sale, nutrețul 
însilozat stimulează producția și a- 
jută la menținerea sănătății anima
lelor. Pentru că nutrețul însilozat se 
asigură din plante de mare produc
tivitate și din surse ieftine cum sînt 
frunzele de sfeclă, resturi din gră
dinile de legume, ierburi de pe mar
gini de pădure, de ape și de dru
muri, folosirea lui în rații echili
brate constituie totodată un mijloc 
de reducere a prețului de cost la 
produsele zootehnice. Raportat la 
substanța uscată, pierderile prin în- 
sîlozare sînt mai reduse decît prin 
uscare. De asemenea, prin însilozare 
se distrug substanțele toxice din 
plante ca și mirosul sau gustul ne
plăcut, din care cauză în stare 
proaspătă plantele respective sînt 
refuzate de animale.

Tot mai numeroase sînt gospodă
riile agricole colective care au reu
șit să sporească numărul animalelor 
și producția acestora prin folosirea 
pe scară largă a furajelor însilozate.

Rezultatele obținute în ultimii ani 
la Institutul de cercetări pentru 
cultura cerealelor și plantelor tehni
ce de la Fundulea constituie un 
exemplu grăitor că porumbul însi
lozat folosit în rații echilibrate are 
o acțiune bună mai ales asupra pro
ducției de lapte. Astfel în anul 1962 
s-au obținut peste 4 600 litri de 
lapte de la fiecare din cele 200 vaci 
pe care se fac experiențe cu folosi
rea porumbului siloz în cantități 
mari.

în acest an sînt condiții să se asi
gure cantități sporite de nutrețuri 
însilozate. Ploile căzute cu regulari
tate și îndeosebi cele din vară au

contribuit la obținerea unei mase 
vegetative bogate. Trebuie să se fo
losească din plin aceste condiții în- 
silozînd, pe lingă plantele cultivate 
în acest scop, și cantități cît mai 
mari de iarbă, rogoz, lucernă, trifoi, 
vreji de mazăre, resturi de la grădi
nile de legume, frunze și colete de 
sfeclă de zahăr, iar toamna 
de porumb în 
O importantă 
care

Rccomandfirilc Institutului 
central de cercetări agricole

coceni 
amestec cu borhot, 
sursă de nutrețuri 

se pot însiloza o constituie 
plantele cultivate în miriște. Umidi
tatea suficientă care există în sol 
asigură o bună creștere și dezvoltare 
a porumbului. Porumbul semănat 
acuma în miriștea bine arată poate 

să ajungă pînă în 
toamnă să aibă 
știuleți cu boabe 
în lapte sau chiar 
lapte-ceară — toc
mai bun pentru 
însilozat. Iată de 
ce, gospodăriile 

colective și de stat trebuie să se 
preocupe în aceste zile de însămîn
țarea unor suprafețe cît mai mari 
cu culturi furajere în miriște.

Ce trebuie făcut pentru buna 
reușită a acțiunii de însilozare ?

Pregătirea silozurilor

în regiunea Ploiești 
s-a terminat secerișul

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Folosind din plin capacitatea de lu
cru a tractoarelor, combinelor și 
altor mijloace, colectiviștii, mecani
zatorii din G.A.S. și S.M.T. din re
giunea Ploiești au terminat seceri
șul păioaselor. Printre primele gos
podării colective care au terminat 
secerișul se numără cele din raioa
nele Mizil, Rm, Sărat și Ploiești, pre
cum și gospodăriile de stat din ca
drul trustului regional gostat.

în prezent se lucrează intens la 
treieriș. Pînă acum s-a treierat' re
colta de pe 73 la sută din supra
fața cultivată.

In regiunea București

Recoltatul se apropie de sfirșit

Pînă în seara zilei de 18 iu
lie, în regiunea București au lost 
recoltate 391 000 ha, adică 94 
la sută din suprafețele culti
vate cu păioase. Gospodăriile de 
stat din cadrul celor trei trusturi au 
terminat recoltatul și treieratul pe 
întreaga suprafață de aproape 
65 000 ha. Și gospodăriile colective 
din raioanele Fetești, Lehliu, Urzi- 
cenl, Drăgănești Vlașca, Zimnicea 
au terminat secerișul griului, iar cele 
din raionul Fetești și treierișul.

REALIZĂRILE PETROLIȘTILOR DIN RAFINĂRII
Petroliștii din rafinăriile țării au obtinut în prima ju

mătate a anului succese de seamă în îndeplinirea sar
cinilor de plan și mai buna valorificare a țițeiului pre
lucrat. Colectivele tuturor rafinăriilor și-au îndeplinit 
planul de producție, dînd peste prevederi diverse pro
duse petroliere a căror valoare depășește suma de 46 
milioane lei.

Rafinorii au acordat .o atenție deosebită sporirii și îm
bunătățirii calității produselor albe. Cifra octanică me
die la benzine a înregistrat o creștere de 2,6 la sută fată 
de aceeași perioadă a anului trecut, iar producția de hi
drocarburi aromate (benz?n, toluen, xileni) — materii 
prime de mare valoare pentru industria petrochimică 
s-a dublat. Valoarea produselor obținute dintr-o tonă 
țiței prelucrată în această perioadă a crescut cu circa 
la sută față de 1959.

Creșterea productivității muncii cu 2,8 la sută față
plan, valorificarea optimă a țițeiului și reducerea pierde
rilor de prelucrare au dat posibilitatea petroliștilor ca în 
primul semestru să obțină la prețul de cost economii 
peste plan a căror valoare depășește 32 milioane lei.

(Agerpres)
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22 000 000 manuale, 4608 salt de clasă noi !
în aceste zile, elevii sînt în vacan

ță. Pentru pregătirea noului an de 
învățămînt lucrează însă mii și mii de 
oameni : tipografii — la editarea noi
lor cărți, constructorii — la termina
rea noilor școli sau săli de clasă...

Știți cîte manuale școlare se vor di
fuza anul acesta ? 22 milioane. Din
tre acestea, ca și în alți ani, prin gri
ja statului se vor distribui gratuit ele
vilor din clasele 1—VII 17 600 000 de

cărți. Pînă acum, din numărul total 
al manualelor școlare a și intrat în 
bazele de desfacere 87 la sută. Anul 
acesta aproape jumătate din numărul 
manualelor tipărite vor avea coperte 
de vinilin sau cartonate.

Mulți dintre elevi vor învăța în 
școli noi. In prima zi de școală se 
vor da în folosință 4 608 săli de cla
să, construite în acest an.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
La Tg. Mureș, in stațiunile de odihnă, 
precum și în numeroase alte localități 
din regiune au fost organizate, în ul
timul timp, expoziții de grafică pre
zentând lucrări ale unor artiști plas
tici contemporani din țară și de peste 
hotare. Astfel, după ce a fost vizitată 
de oamenii muncii din întreprinderi 
ale orașului Tg. Mureș, în prezent ex
poziția de grafică „Din lupta și rea
lizările poporului nostru“ este prezen
tată succesiv în satele raionului Re
ghin. O altă expoziție : „Grafica con
temporană din R. P. Romînă’ a fost 
vizitată de un număr mare de colec
tiviști din satele Ditrău și Joseni — 
raionul Gheorghieni. Deschisă mai în- 

tîi la Sovata, ex
poziția de repro
duceri „Käthe 
Kollwitz" a fost 
amenajată recent 
la Bor sec.

La rampa de control de la întreprinderea „Electroteh
nica“ din Capitală. Controlorul tehnic de calitate Ștefan 
Ilasievici verifică o nouă serie de aparate tur dentar de 
perete.

Casete moderne pentru aparate de radio

Drumuri forestiere
în bazinele forestiere Tîrlișiua, A- 

și altele din regiunea Cluj au 
date în folosință noi drumuri. 

Pînă acum, numai în pădurile în
treprinderii forestiere din Bistrița au 
fost terminate peste 30 de km. 
drumuri auto-forestiere, iar pînă la 
sfîrșitul anului vor fi gata încă 24 de 
km. în ultimii cinci ani, în bazinele 
forestiere din regiune au fost con
struite peste 300 de km de drumuri. 
Pînă la sfîrșitul acestui an, în pădu
rile acestei regiuni se vor mai con
strui încă 100 km de drumuri auto- 
forestiere.

Fabrică de var 
intrată în funcțiune

La Cîmpulung-Mușcel a intrat în 
funcțiune fabrica de var „Mateiașul“. 
Ea este înzestrată cu un cuptor circu
lar. Capacitatea anuală de produc
ție este de 18 000 tone var. Cup
torul are 14 canale subterane racor
date la un coș prin intermediul unui 
alt canal colector și este prevăzut cu 
ventile pentru dirijarea focului în 
vederea arderii calcarului. Prin preîn- 
călzirea și încălzirea stratului de cal
car se asigură o producție permanen
tă de var. (De la Spiridon Pan, direc
torul întreprinderii de industrie lo
cală — Cîmpulung-Mușcel).

Pentru îmbunătățirea calității și 
aspectului exterior al aparatelor 
de radio și televizoare, cercetătorii 
de la Institutul de cercetări fores
tiere (I.N.C.E.F.) au realizat în ul
timul timp mai multe modele de 
noi casete. La construcția lor au 
fost adoptate soluții tehnice care 
urmăresc realizarea unei linii mo
derne, precum și extinderea mate
rialelor plastice și a metalului. 
Prin aplicarea furnirelor stratifi-

cate și mulate, calitățile acustice 
la noile modele s-au îmbunătățit, 
iar consumul de lemn s-a micșorat 
cu circa 30—40 la sută.

Pînă în prezent, realizatorii de 
aici au executat 18 modele noi. li
nele dintre acestea, printre care 
cele pentru aparatele de radio 
Dardée, Miorița și Select au fost 
introduse în fabricație de serie la 
I.P.R.O.F.I.L. București.

(Agerpres)

SCRISORI DIN

Asigurarea spațiilor de însilozare. 
se rezolvă prin pregătirea silozuri
lor existente și construirea altora 
noi în scopul măririi capacității de 
însilozare la nivelul cerințelor ac
tuale.

Pregătirea silozurilor existente se 
realizează diferențiat după tipul de 
silozuri. La silozurile săpate în pă- 
mînt sub formă de tranșee necăp
tușite, pereții se îndreaptă prin ta- 
luzare pînă la pămîntul sănătos, 
resturile organice împreună cu pă
mîntul desprins se îndepărtează și 
silozul se dezinfectează cu o soluție 
de 1,5 la sută lapte de var stins 
proaspăt. Silozurile îngropate, se- 
miîngropate sau aeriene cu pereți 
construiți din lemn, zidărie sau be
ton se curăță de resturile organice 
și alte impurități, se astupă fisurile 
și găurile din pereți și apoi se de
zinfectează ca și în cazul precedent. 
Aceste lucrări, deși simple, au mare 
importanță pentru că feresc nutre
țul proaspăt de a veni în contact cu 
focare de infecții cum sînt bacte
riile de putrefacție și alți agenți 
care au influență dăunătoare asu
pra nutrețului.

Pentru lărgirea spațiilor de însi
lozare trebuie ca unitățile agricole 
socialiste să se orienteze către ti
purile de silozuri mai economice 
care să poată fi construite din ma
teriale ieftine, să permită mecaniza
rea totală a lucrărilor de încărcare, 
presare și scoatere a nutrețului. Si
lozurile care corespund mai bine a- 
cestor cerințe sînt : silozurile săpate 
în pămînt sub formă de tranșee. A- 
cestea este bine să aibă următoarele 
dimensiuni : 5 m lățimea la bază, 
6,5 m lățimea la partea da sus ; 
2,5—3 m înălțime și 25—30 m lun
gime. Silozurile construite sau ame
najate la suprafața pămîntului, de

(Continuare în pag. Il-a)

Ritm mai intens la insănrințarea 
culturilor duble

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii"). — în aceste 
rile colectiviștii și me
canizatorii din raionul 
Deta, regiunea Banat, 
recoltează ultimele su
prafețe cultivate cu 
grîu. în multe gospodă
rii colective se lucrează 
de zor la treierat, strîn- 
sul paielor, efectuarea 
de arături adinei de va
ră și la însămînțarea 
culturilor duble. La gos
podăria 
Tormac 
și făcut

colectivă din 
tractoriștii au 

arături de vară

pe aproape 200 ha, în- 
sămînțînd, cu culturi du
ble suprafețe însemnate, 
în ritm intens lucrează 
și colectiviștii din Cia- 
cova, Gătaia, Liebling și 
alte comune, la semă
natul culturilor fura
jere.

Nu peste tot însă se 
lucrează în această 
campanie cu toate for
țele. Datorită slabei or
ganizări a muncii, unele 
gospodării colective ca 
cele din Banloc, Giera, 
Tolvădia și altele,

mult rămase în urmă la 
arăturile adinei de vară 
și însămînțările de cul
turi duble. Pînă acum 
au fost însămînțate cul
turi duble pe abia 16 
la sută din suprafața 
prevăzută. Este ne
cesar ca în cel mai 
scurt timp comitetul ra
ional de partid și consi
liul agricol raional Deta 
să ia măsuri pentru 
grăbirea arăturilor și a 
însămînțării culturilor 
duble pe suprafețele 
prevăzute.

Complexul de locuințe pe locul fostei gări din Constanța (Foto : M. Andreescu)

Există două Hunedoare. Prima 
este acea bine cunoscută „cetate 
de ioc“, oraș al siderurgiștilor, al 
oțelarilor și laminoriștilor; a doua 
este Hunedoara constructorilor. Pe 
stradă, la fiecare al patrulea om 
întîlnești un constructor, la o inter
secție aștepți să treacă basculan
tele constructorilor, iar dacă ridici 
privirea spre cer te surprinde ima
ginea elanului și a îndrăznelii con
structorilor, materializată în fîlfîi- 
rea unui steag roșu. într-adevăr, 
în ultimele săptămîni Hunedoara a 
atins o nouă altitudine prin coșul 
fabricii de aglomerare înălțat la 
140 m.

Dar, alături de construcții, au
torii lor — betoniști, zidari, mon
tai, instalatori, au ajuns ei înșiși 
la altitudini și ritmuri necunoscu
te, au urcat schelele, mai dificile 
și mai complicate ale unei profe- 
siuni, au avut de depășit, unii din-

Combine recoitînd ultima parcelă de grîu la G.A.C. Voința din Corabia, regiunea Oltenia
(Foto : Agerpres)

în localitățile 
gurile Dunării se 
noi construcții de locu
ințe și social-culturale, 
se îmbunătățesc conti
nuu condițiile de viață 
ale oamenilor. Iată, pe 
scurt, noutăți de prin 
aceste locuri.

de la 
ridică

lungul 
devine

falezei. Tulcea 
un oraș modern.

Școli pentru fiii
pescarilor

La Tulcea — 
in inima Delte!
Tulcea,

spune, 
Deltei.
schimbat mult. în acest 
an s-au dat în folo
sința oamenilor muncii 
144 de apartamente ; 
alte 3 blocuri cu 120 de 
apartamente sînt pe 
terminate. Peste puțin 
timp va fi gata o casă 
de cultură care va dis
pune de o sală de spec
tacole cu 800 de 
săli de repetiție, 
tecă etc. Pe 
Isaccea sînt în 
două complexe comer
ciale moderne. în pla
nul de sistematizare a 
orașului este prevăzută 
construirea unor clă
diri cu mai multe etaje; 
centrul va fi moderni
zat, se vor amenaja noi 
străzi și se vor lărgi 
cele existente. Trebuie 
amintite și alte lucrări 
edilitare : extinderea
canalizării, pavări de 
străzi, amenajarea de 
noi zone și spații verzi 
între blocuri și de-a

s-ar putea 
este „inima“ 
Orașul s-a

locuri, 
biblio- 
strada 
lucru

Zilele trecute, la Ca- 
talchioi s-a terminat 
construirea unei școli 
de 8 ani. începînd din 
toamnă, fiii pescarilor 
vor învăța în noua clă
dire ; ea are 4 săli de 
clasă, laborator etc. 
Școli asemănătoare s-au 
construit și în comu
nele C. A. Rosetti, Chi
lia și Sfiștofca. în afară 
de acestea, școlilor e- 
xistente în satele Del
tei li se vor adăuga în
că

DELTĂ
zitatori. De la 15 iunie 
și pînă în prezent, nu
mai prin excursiile or
ganizate de O.N.T. 
„Carpați" au venit aici 
peste 6000 de oameni 
ai muncii din diferite 
regiuni ale țării, in 
afara celor veniți cu 
prilejul excursiilor or
ganizate de întreprin
deri, școli și instituții ; 
numărul turiștilor ve
niți de peste hotare 
trece de 2 000.

Pregătiri
pentru recoltatul

stufului

30 noi săli de clasă.

Noi unități 
comerciale

în localitățile Crișan, 
Gorgova, Partizanii și 
la secția piscicolă de la 
mila 23-sat s-au dat de 
curînd în folosință noi 
magazine, o secție de 
produse alimentare și 
una de textile. Un alt 
magazin se află în 
stadiu de finisare la 
Caraorman. La parte
rul noului hotel din 
Maliuc se va deschide 
peste cîtva timp un 
complex comercial.

Mii de vizitatori

de amelio- 
valorificare a 
se pregătesc 

în cele 4 mari 
mecanice se

Peisajul, flora șl 
fauna deosebit de inte
resante din Deltă atrag 
un mare număr de vi-

în curînd va începe 
recoltatul stufului. În
treprinderile din cadrul 
Trustului 
rări și 
stufului 
intens, 
ateliere
repară tractoarele, re- 
coltoarele, remorcile și 
celelalte utilaje stufi- 
cole. Sînt asigurați și 
muncitorii care vor lu
cra pe mașini. Au ter
minat cursurile de pre
gătire prima serie de 90 
de mecanizatori pentru 
tractoare ușoare ; în 
prezent, acest curs este 
urmat de alți 80 de 
mecanizatori. De ase
menea, în cadrul școlii 
de meserii de la Tulcea 
funcționează o secție 
care pregătește me
canici pentru utilajul 
stuficol.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii“

Oameni și construcții la Hunedoara
tre ei, slăbiciuni și concepții îna
poiate, străbătînd 
altul drumul către 
omului de azi.

Cine i-a ajutat 
jină în continuare?

de la un an la 
profilul moral al

și cine îi spri-

Primii educatori...
— Primul educator este munca, 

al doilea, colectivul — ne spune 
secretarul organizației de partid a 
Șantierului 2 construcții și vorbele 
sale se adaugă ca o concluzie fi
rească după numeroase exemple, 
sînt încărcate de fapte, întîmplări 
și mai ales de nume și chipuri de 
oameni. Unul din aceștia ar putea 
fi Mihal Ștefaniuc, sosit la Hune
doara în 1950. De atunci biografia 
lui se confundă cu biografia tînă- 
ră a Hunedoarei.

Pe șantierele Hunedoarei a de
venit maistru principal, tot aici a 
fost primit în rîndurile partidu
lui; în acest oraș s-a căsătorit și 
i s-a născut primul copil.

„Primul educator este munca“ — 
spunea secretarul. Mihai Ștefaniuc 
a descoperit prin propria sa ex
periență acest adevăr:

— Cînd stau de vorbă cu oame
nii — sînt și agitator — le vorbesc 
în primul rînd despre importanța 
lucrării și despre 
noastră în producție. Am avut un 
caz... Acum doi ani a venit aici 
un tînăr. Pînă atunci fusese vînză- 
tor ambulant prin trenuri. Neobiș
nuit cu munca, unde-1 căutai nu-1 
găseai. Și totuși l-am pus acolo 
unde era mai greu... Acum 
nist calificat, fruntaș.

„Al doilea educator este 
vul". Mai ales atunci cînd 
vul intervine prompt și hotărît, ca 
un părinte grijuliu. Așa s-a întîm- 
plat în cazul lui Ștefan Popescu, 
un băiat de prin părțile Argeșului

comportarea

e beto-

colecti- 
colecti-

sosit pe șantier la începutul aces
tui an. După mai multe pahare, 
cîțiva „prieteni“ l-au atras într-un 
rămășag nechibzuit, îm.pingîndu-1 
apoi la un gest reprobabil.

Merita desigur să fii de față la 
ședința care a avut loc în sala de 
cultură a șantierului. Aproape 
douăzeci de oameni au luat cuvîn- 
tul. întrucît Ștefan Popescu era an. 
gajat de puțină vreme, mulți nici 
nu-1 cunoșteau, însă asta nu i-a 
împiedicat să-1 judece cu aspri
me dar și cu încredere. Unii s-au

Așadar, primul educator este 
munca, al doilea — colectivul.

Dar timpul liber ? • 1

MUNCA CULTURAL EDUCATIVA 
PE ȘANTIERE

angajat să-1 îndrume zi de zf, să 
se ocupe de calificarea și de edu
carea lui. Și tînărul care nici nu 
împlinise optsprezece ani și-a gă
sit pe șantier o a doua familie. Un 
maistru a mers cu el la cinema
tograf, un șef de brigadă l-a invi
tat într-altă zi la bibliotecă și i-a 
recomandat cîteva cărți...

Am stat de vorbă ou Ștefan Po
pescu. E un tînăr ager, se simte 
bine pe șantier, colectivul, fără să-1 
dădăcească, i-a insuflat încredere 
în munca și în perspectivele sale. 
Urmează școala de calificare, cîș- 
tigă bine, strînge bani la C.E.C., 
iar după sfatul celor din jur se va 
înscrie la toamnă la școala sera
lă. Colectivul de muncă, agitato
rii, maiștrii și-au spus cuvîntul și 
în alte situații asemănătoare. Ca 
urmare, cazurile de indisciplină 
s-au rărit și s-a micșorat numărul 
absențelor nemotivate.

auditori. Ase- 
sînt așteptate 
doresc o mai 

și varietate în

La sala de cultură aflată în in
cinta taberei Bluming se desfă
șoară o bună parte din activita
tea cultural-educativă a șantie
rului.

Menite să satisfacă dorința con
structorilor de a fi la curent cu ac
tualitatea politică internă și inter
națională, o serie de informări și 
expuneri au fost urmărite cu inte
res. „Aspecte noi în lupta de eli
berare și independență națională 
a popoarelor din colonii“ —• iată 
una din conferințele care au atras 
un mare număr de 
menea maniiestări 
de muncitori, care 
mare operativitate
prezentarea evenimentelor la ordi
nea zilei. Printre cursuri de ridicare 
a calificării și conferințe de spe
cialitate am întîlnit aici și o for
mă de propagandă tehnică iniția
tă pe șantierele hunedorene : 
miercurea tehnicii noi. în progra
mul sălii de cultură au fost prevă
zute Și joi ale tineretului, seri cul
turale, prezentări de cărți, un con
curs „Cine știe meserie, cîștigă“. 
Brigada artistică de agitație a pre
zentat mai multe spectacole în ta
berele Bluming și Bîrcea, iar la un 
concurs între șantiere s-a clasat 
pe primul loc.

Cît privește celelalte activități 
timpul liber, tinerii construc- 
au amenajat un teren de fot- 
iar echipa lor a obținut locul 
întrecerea dintre șantierele In.

din 
tori 
bal, 
I în 
treprinderif de construcții siderur
gice. Cîteva excursii au fost orga
nizate în cele mai frumoase locuri 
din împrejurimile Hunedoarei. Dar, 
stînd de vorbă cu muncitori, cu

maiștri și tehnicieni, am ajuns la 
concluzia că sala de cultură nu 
satisface încă pe deplin setea de 
cunoștințe profesionale și cultu
rale ale constructorilor, nu asigură 
întotdeauna o odihnă plăcută și 
instructivă. în tot acest an, ne re
latează inginerul Lucian Popescu, 
nu au avut loc decît șapte mani
festări la rubrica „miercurea tehni
cii noi“, unde, în majoritatea ca
zurilor, s-au prelucrat și discutat 
niște normative obișnuite, deși a- 
ceastă formă de propagandă teh
nică ar putea constitui o tribună 
de popularizare a metodelor și 
procedeelor înaintate în con
strucții.

La joile tineretului au fost ex
puse conferințe educative, și, une
ori, brigada artistică de agitație a 
prezentat spectacole. Am citit ul
timul program al brigăzii și în a- 
fară de cîteva nume de eviden
tial în întrecere, ceea ce nu este 
rău, nu am întîlnit nici o imagine 
concretă, nici o problemă speci
fică ridicată de munca și viața 
constructorilor. Oare pe întregul 
șantier nu se găseau subiecte pen
tru programul brigăzii ? Dimpo
trivă, alături de colective care 
muncesc intens și dau lucrări de 
înaltă calitate, se mai întîlnesc pe 
șantier oameni certați cu disci
plina.

Am poposit pentru cîtva timp în 
tabăra Bîrcea, aflată la cîțiva ki
lometri de șantier, și ni s-a părut 
lăudabilă preocuparea celor de 
aici de 
proiecții 
tură. Pe lîngă cinematograf, o bi
bliotecă ’ ‘ _____
șah stau la dispoziția constructo
rilor. foia tineretului se organizea
ză și aici, dar foarte rar, de obicei 
atunci 
că de 
tierele

a asigura aproape zilnic 
de filme la sala de cul-

mobilă și cîteva mese de

cînd vine o brigadă artisti- 
agitație de la unul din șan- 
întreprinderii. Cu eforturi

PAUL DIACONESCU

(Continuare în pag. lila)
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am vă- 
cu car-

epuizat, 
această 
voi. I.,

Dumitru

Gospodarii orașului
Ce este nou la Cîmpina? 

Despre aceasta s-a vorbit 
pe larg în cadrul întîlnirilor 
recente între deputați si 
alegători în circumscripții
le electorale din oraș. S-a 
amintit de construcțiile 
de pe strada V. I. Lenin 
— unde, nu peste mult 
timp, vor fi date în folo
sință peste 200 de aparta
mente, de noul complex 
alimentar de pe strada 
23 August, de clădirea 
centralei telefonice intra
tă parțial în funcțiune luna 
trecută, de lucrările 
canalizare și 
conductei de 
lă. Cîmpinenii 
de pe acum
teatru, care va fi 
gurat în scurtă vreme.

Deputății, împreună cu 
cetățenii orașului, se stră
duiesc zi de zi să dea un

de 
extindere a 
apă potabi- 
se mîndresc 
cu noul lor 

inau-

aspect cît mai frumos 
cartierelor. Pe diferite 
străzi au lost sădiți ar
bori ornamentali. Numai 
în cartierul Cîmpinița ce
tățenii au efectuat peste 
17 000 ore de muncă pa
triotică. In fruntea acțiu
nilor obștești s-au situat 
circumscripțiile electorale 
in care-și desfășoară ac
tivitatea deputății Năstase 
Georgescu, Reveica But- 
naru, Petre Silvestri, Ion 
Dacian.

In atenția sfatului popu
lar stă acum realizarea 
altor obiective : amenaja
rea unor terenuri de sport 
în circumscripția 67, pa- 
varea mai multor străzi, 
extinderea rețelei de con
ducte de apă.

DUMITRU OLARU 
coresp. voluntar

Sate cinefîcate

MANUALE PENTRU CONSTRUCTORI. Mulți 
constructori, precum și muncitori calificați în dife
rite meserii, maiștri și tehnicieni, au deseori nevoie 
în munca lor, cît și pentru sporirea cunoștințelor 
lor teoretice, de „Formularul tehnic-matematic". 
Scurt timp însă după apariție, acesta s-a 
Ar fi bine ca Editura tehnică să reediteze 
lucrare, precum și „Manualul inginerului“ 
care de asemenea nu se mai găsește (De la 
Filimon, maistru constructor).

W
AMBALAJE PENTRU P1INE. Nu o dată 

zut în sacoșele gospodinelor pîinea laolaltă 
tofii sau legumele. M-am gîndit că ar fi util și igie
nic în același timp ca la centrele de pîine să se 
găsească săculețe din material plastic în care cum
părătorii să-și poată pune pîinea, ferind-o în felul 
acesta de praf. (De la H. Alecu, gospodină).

★

UN LABORATOR DENTAR. Constructorii Com
binatului siderurgic de la Galați au la îndemînă, 
pentru a-și îngriji sănătatea, o policlinică bine ame
najată. Printre alte cabinete funcționează aici și 
unul de stomatologie, dotat cu aparatura necesară. 
Pentru ca lucrările dentare să fie executate mai 
repede ar fi foarte necesar să se înființeze și un 

laborator dentar. (De la D. Tiron, 
--------- muncitor). Produse

Cum se probează confecțiile !
Publicul a primit cu interes măsu

rile luate atît de industrie cît și de 
comerț pentru crearea unei îm- 
brăcăminți frumoase, moderne, pen
tru aprovizionarea magazinelor cu un 
sortiment bogat. Au fost bine apre
ciate, după părerea mea și a altora, 
numeroasele modele noi de confecții 
de vară, care continuă să atragă în 
magazine un mare număr de cumpă
rători.

în legătură cu vînzarea acestor con
fecții se ridică însă o problemă destul 
de importantă, care n-a fost încă re
zolvată mulțumitor; cum, în ce con
diții, probezi haina, rochia sau bluza 
pe care vrei s-o cumperi ? Există, e 
drept, cabine de probă. Că în cele 
mai multe locuri ele sînt incomode, 
vădind improvizația, n-ar fi nimic. 
Mai neplăcut este faptul că în multe 
din magazinele de specialitate clien
tul este lăsat să probeze fără a fi în-

soțit de vînzător. Și atunci se întîmplă 
așa : dacă rochia sau bluza nu ți se 
potrivește din prima dată, te îmbraci 
din nou și o pornești singur la raft 
să ceri alta. Se înțelege că în ase
menea condiții alegerea unui obiect 
de îmbrăcăminte devine mai anevo
ioasă.

Cred că în marile noastre magazine 
de specialitate, organizarea mai bună 
a probei este o chestiune importantă, 
care nu mai poate fi neglijată.

Și, în aceeași ordine de idei, încă o 
observație : la magazinele de confec
ții pentru copii se obișnuiește proba 
chiar la raion. Oricît de mici ar fi 
copiii, acest procedeu mi se pare 
nepotrivit. Socotesc că s-ar putea or
ganiza mai bine lucrurile și în această 
privință.

OLGA MOLNAR
gospodină

La Băile Herculana

CONSTANȚA (corosp. „Scînieii"). 
De curînd, colectiviștii din Ciucu- 
rova, Beibugeac, Vulturu Gîrlița, 
regiunea Dobrogea. au asistat la 
primele spectacole prezentate la ci
nematografele înființate în comuna 
lor. De la începutul anului au fost 
date în folosință în regiune 9 cine
matografe sătești noi.

în prezent, raioanele Negru Vodă 
și Medgidia sînt complet cineficate. 
în satele din această parte a tă
rii funcționează 174 unități cinema
tografice.

S-au împlinit nu de mult 30 de 
ani de la moartea pictorului Ștefan 
Dimitrescu, artist legat puternic de 
realități, creator al unor lucrări ins
pirate din viața oamenilor simpli, 
al unor remarcabile portrete și pei
saje. Expoziția retrospectivă deschi
să acum la Iași constituie un nime
rit omagiu adus acestui

Reproducem alăturat 
lucrările lui Ștefan 
„Tătăroaică bătrînă" 
portret".

artist.
două dintre 
Dimitrescu : 
și „Auto-

★

ORAR POTRIVIT LA AGEN
ȚIA C.E.C.
reasca
Schitu Golești funcționează o a- 
genție 
zile în
ne obișnuisem și care ne conve
nea (7—15) a fost însă modificat. 
Agenția este închisă tocmai în
tre orele 12—16, cînd minerii in
tră sau ies din schimb și ar putea 
să ridice sau să depună banii e- 
conomisiți. Ar fi bine să se revi
nă la vechiul program sau să se 
fixeze altul mai convenabil. (De 
la Ion Răducu, miner).

In comuna Pescă- 
din bazinul carbonifer

C.E.C. Cu vreo lună de 
urmă, programul cu care

noi din porțelan
La fabrica „Porțelanul" din Cluj 

au fast proiectate și executate în a- 
cest an 3 benzi de descărcare a cup
toarelor și o bandă de decorare, care 
au făcut ca productivitatea muncii la 
aceste operații să crească în medie 
cu 20 la sută. Creatorii de modele din 
întreprindere au realizat în ultimele 
6 luni 41 de sortimente cu modele și 
decoruri noi, printre care vaze de 
flori, figurine, servicii de cafea, ser
vicii pentru copii, platouri ș.a. Noile 
produse sînt 
la Ministerul 
vor intra în 
cursul anului

în curs de omologare 
Industriei Ușoare. Ele 
fabricația de serie în 
viitor.

CRONICA JUDICIARĂ
Conflictul 
burlanului 

și al flanelei
Amîndouă sînt gos

podine. Amîndouă, fe
mei mai în vîrstă. Lo
cuiesc pe aceeași stra
dă, la același număr. 
Era de așteptat să tră
iască în bună înțelege
re. Ca între vecini. Ia- 
tă-le însă în fața tri
bunalului. Ca „părți“ 
în proces. Una e recla
mantă, alta inculpată. 
Insulte, lovire, amenin
țări. Reclamanta spăla 
rufe, 
nisip 
unui 
dărit
se putea rezolva prin 
bună înțelegere. Nu era 
mare lucru. în defini
tiv, cine nu e interesat 
să trăiască în bune re
lații cu vecinul său ? 
A urmat întîi un schimb 
de epitete, de cuvinte 
„bine simțite“. Care, se 
vede, n-au fost sufi
ciente. S-a trecut la 
argumente mai serioa
se. O vecină a pus mîna 
pe un burlan. Cealaltă

Inculpata cernea 
pentru căptușirea 
cuptor. S-au mur- 
cîteva rute. Totul

pe o flanelă. Forțele 
angajate în luptă erau 
neegale. Dar nu conta. 
Principalul era să nu se 
lase nici una „mai pre
jos". Și nu s-au lăsat. 
Drept care, cele două 
vecine au ajuns în fața 
comisiei de împăciuire. 
Și de aici în fața tri
bunalului. Timp pierdut 
cu alergături, treburi 
gospodărești lăsate bal
tă, nervi, martori între
rupt! de la ocupațiile — spunea el. Din 
lor și aduși în instanță 
— tot ce urmează cînd 
oameni în toată firea 
nu caută să se deprin
dă cu respectarea nor
melor cetățenești de 
conviețuire.

Pînă la urmă, dacă 
faci bine socoteala, de 
cîștigat n-a cîștigat, în 
fond, nici una 
„părți“. S-au ales 
mai cu necazuri de 
felul.

P. S. înadins 
dăm numele celor 
cauză. Poate, cine știe, 
se împacă și înțeleg că 
e mai bine să nu alerge 
pe la tribunale, să se 
dispenseze de serviciile 
burlanelor și flanelelor 
în micile neînțelegeri

care se pot ivi cîteoda- 
tă între vecini.

Economii — dar 
ale cui?

Aranjate gospodăreș
te în cîteva lăzi, în 
pivnița lui Gheorghe 
Mihai, de la I.D.G.B.. 
s-au găsit tot felul 
de materiale de 
stalații. Economiile

in- 
lui 
ce 
se

dintre 
nu- 
tot

nu
în

surse? După cum 
știe, la executarea unor 
lucrări făcute cu mate
rialele întreprinderii, se 
întîmplă să rămînă 
garnituri, bucăți de 
țeavă etc. Un om co
rect le restituie. Ele pot 
fi folosite mai departe 
pe alte șantiere. Sînt 
economii ale întreprin
derii. Dar Gh. Mihai și-a 
trecut „economiile“ pe 
numele lui. Le-a sortat 
și depozitat cu anii, 
creîndu-și un izvor de 
venituri suplimentare.

Materialele găsite au 
fost restituite la I.D.G.B. 
Amatorul de „economii“ 
pe seama întreprinderii 
a primit sancțiunea pe
nală cuvenită.

V. SEBASTIAN

Să asigurăm cantități sporite
de nutrețuri însiiozate!

(Urmare din pag. I-a)

forma unei platforme, se recoman
dă să aibă lățimea de 6, 8, 10 sau 
12 m ; lungimea de 30—50 m și să 
fie străjuite pe laturi de doi pereți 
înalți de 2—2,5 m. Pereții se con
fecționează după posibilități din 
beton, zidărie, seîndură groasă (lă- 
tunoaie) sau baloți de paie. Pentru 
a rezista presiunii nutrețului presat 
cu tractoarele, pereții trebuie spri
jiniți la exterior prin contraforturi. 
Silozurile de suprafață se fac pe te
renuri uscate, cu fundul pavat și 
înclinat de la mijloc către cele două 
capete pentru a se asigura scurgerea 
sucului din nutreț în puțurile co
lectoare.

Aceste două tipuri de siloz per
mit intrarea și trecerea prin ele a 
remorcilor, descărcarea acestora 
prin basculare și presarea nutrețu
lui cu ajutorul tractoarelor cu șe
nile, ceea ce mărește simțitor volu
mul de nutrețuri ce pot fi însiio
zate în 24 de ore și ușurează mult 
munca omului.

Pentru însilozarea nutrețurilor 
destinate porcilor și păsărilor cum 
sînt amestecuri de morcovi roșii cu 
făină de fîn de lucernă sau altele 
se folosesc silozuri semiîngropate, în 
formă de celule cu pereții din zi
dărie și cu o capacitate mai mică 
(3—5 vagoane).

Cînd și cum trebuie 
făcută însilozarea

Epoca optimă de recoltare a plan
telor destinate însilozării este a- 
tunci cînd acestea au suculența ce
rută pentru a putea fi însiiozate și să 
asigure în același timp cantitatea 
maximă de unități nutritive la hec
tar. Pentru porumb, epoca optimă 
de recoltare este faza de bob în 
lapte-ceară. Se poate începe recol
tatul porumbului de siloz mai tim
puriu adică în faza de lapte, cînd 
gospodăriile nu dispun de mijloace 
suficiente de recoltat și transport 
sau atunci cînd nu se poate aștep
ta faza de lapte-ceară din cauza ar
șițelor de vară sau din cauza bru
melor timpurii.

Unele plante cum sînt porumbul

La cursurile de perfecționare 
a profesorilor de „Agricultură“

O propunere

In prezent, în toate regiunile țării, se desfășoară cursurile de perfecționare a ce
lor aproape 7 000 de cadre didactice care predau „Agricultura“ în școlile de 8 ani de 
la sate. Aceste cursuri urmăresc să ajute pe profesorii de agricultură să-și îmbogățească 
cunoștințele de specialitate și de metodică. Participanții la cursurile de perfecționare 
din aceste săptămîni își vor desăvîrși pregătirea în domeniul zootehniei. Ei iau parte la 
expuneri, lucrări practice și seminarii conduse de cadre didactice cu experiență din 
învățămîntul agricol superior și specialiști din agricultură.

Publicăm mai jos scrisori primite din partea unor profesori care audiază aceste 
cursuri.

Lecții la un înalt nivel științific
împreună cu circa 600 de colegi din re

giunea București, frecventăm de aproxima
tiv două săptămîni cursurile de perfecționa
re organizate la Institutul agronomic „N. 
Bălcescu“ din Capitală, Dintre numeroasele 
activități deosebit de utile pentru noi, la 
care participăm, ne vom referi în rîndurile 
de față la lecțiile teoretice ce ne-au fost pre
date pînă acum.

Caracteristic pentru cursul la care asis
tăm este înaltul nivel teoretic, legătura lui 
strînsă cu problemele actuale ale creșterii 
animalelor. De exemplu, cu prilejul lecției 
introductive la zootehnia generală, s-a evi
dențiat importanța crescîndă a creșterii a- 
nimalelor pentru economia noastră naționa
lă, subliniindu-se totodată că Directivele ce
lui de-al III-lea Congres al partidului pre
văd mărirea numărului și a productivității 
bovinelor, ovinelor, porcinelor, ridicarea 
producției de carne, ouă, produse lactate 
etc., faptul că odată cu încheierea colectivi
zării agriculturii s-au creat condițiile pen
tru dezvoltarea într-un ritm susținut și a 
producției animaliere. Instructivă pentru 
noi, cu un conținut informativ larg, a fost 
și lecția în care s-a tratat problema ra
selor de animale, deoarece pe lîngă cu
noștințele privitoare la definirea și ca
racteristicile acestora, ni s-au prezentat 
factorii care acționează asupra îmbunătăți
rii și aclimatizării raselor de animale ș.a. 
Noile cunoștințe pe care ni le-am însușit în 
timpul prelegerii ne vor fi de mare folos în 
pregătirea viitorilor colectiviști, în explica
rea, în cadrul lecțiilor pe care le vom preda, 
a cerinței ca fiecare unitate socialistă agri
colă să țină seama de necesitatea alegerii 
pentru producție a acelor animale care se

pot adapta cel mai bine la condițiile locale 
și asigură astfel o producție mare.

Am apreciat și lecțiile despre alimentația 
animalelor, care ne-au oferit multe cunoș
tințe noi începînd cu domeniul gamei ex
trem de variate a nutrețurilor pînă la pro
cesele intime ale digestiei și metabolismu
lui. A fost foarte folositor că după lec
ție am cercetat în laborator valoarea nu
tritivă a diferitelor nutrețuri și am făcut 
exerciții pentru a calcula echivalentul din
tre ele. Am înțeles și mai bine că, în 
condițiile agriculturii noastre socialiste, 
hrănirea animalelor pe baza unor metode 
științifice, care indică cele mai bune căi și 
procedee de alimentație, este de însemnă
tate hotărîtoare pentru realizarea sarcinilor 
trasate de partid și guvern în domeniul 
sporirii producției animaliere.

Cursul este în plină desfășurare. Sîntem 
convinși că și lecțiile care ni se vor preda 
de acum înainte vor fi tot atît de utile pen
tru activitatea noastră didactică și peda
gogică. Folosindu-ne de biblioteca institu
tului, care ne stă la dispoziție, de literatura 
de specialitate care o putem procura la 
standul de cărți existent, de sprijinul per
manent pe care-1 primim din partea tova
rășilor care conduc cursul, ne străduim să 
ne însușim temeinic un volum cît mai mare 
de cunoștințe teoretice și practice.

Prof. MARIA GRAMA 
Școala de 8 ani din comuna 

Alexeni, raionul Urziceni ;
STAN BÎRSAN 

învățător la Școala de 8 ani 
din comuna Măgura, 

raionul Alexandria

Particip pentru a doua oară la 
cursurile de perfecționare a profe
sorilor care predau obiectul „Agri
cultura“. încă de anul trecut mi-am 
putut da seama că pentru desăvîr- 
șirea cunoștințelor de agricultură, 
buna organizare a demonstrațiilor 
practice are o deosebită însemnă
tate. De aceea eu, ca și toți 
cursanții, acordăm o mare atenție 
orelor consacrate aplicațiilor, or
ganizate după lecțiile teoretice la 
fermele de animale. Consider bine 
venit că în programul cursului s-a 
prevăzut și deplasarea noastră la 
stațiunea Institutului de cercetări 
zootehnice din Sîngiorgiul de Mu
reș, la centrul de incubație din Tg. 
Mureș ș.a.

Aceste aplicații sînt necesare în
sușirii unor cunoștințe temeinice 
de către cadrele didactice care pre
dau agricultura. Bineînțeles, ele se 
desfășoară Ia un nivel științific ri
dicat, avîndu-se în vedere, cum e șl 
firesc, că se adresează unor oameni 
cu pregătire de specialitate. Aceas
ta este foarte bine. Numai că, după 
părerea mea, ar trebui urmărit în 
mai mare măsură și un alt ecop, a- 
nume acela de a se da modele de 
organizare a lucrărilor practice ale 
elevilor. De aceea, cred că ar fi 
de mate folos pentru noi dacă ca
drele didactice, specialiștii care 
conduc aplicațiile practice, gene- 
ralizînd experiența celor mai buni 
profesori de agricultură, ne-ar 
atrage atenția în mai mare măsură 
asupra modului concret în care va 
trebui, în cursul anului școlar, să 
organizăm cu elevii diferitele lu
crări practice prevăzute , în pro
gramă.

Prof. ALEXANDRU N. SOARE 
Școala de 8 ani din comuna Cozma, 

raionul Reghin

Eficiența lecțiilor de 
agricultură în școlile de 
8 ani depinde în mare 
măsură de valoarea lor 
pedagogică. De aceea, în 
cadrul cursurilor de per
fecționare la care parti
cipăm acum, un loc im
portant îl ocupă desă- 
vîrșirea cunoștințelor de 
metodică a obiectului.

La cursul organizat 
pentru cadrele didactice 
din regiunea Ploiești ni 
s-au explicat principale
le forme didactice ale 
predării cunoștințelor de 
agricultură : lecția, apli
cația practică săptămî- 
nală și practica continuă 
în producție. O atenție 
deosebită s-a acordat 
problemelor specifice ale 
predării agriculturii și 
mai ales indicațiilor cu 
privire la adaptarea lec
țiilor din manuale la 
condițiile locale din fie
care gospodărie agricolă 
socialistă. Apreciem 
țiativa lectorilor 
înainte de predarea 
cărei lecții teoretice
arată cum a fost întocmit 
planul lecției, momente
le organizatorice și veri
gile prin care trebuie să 
treacă predarea temei 
respective.

La demonstrațiile prac
tice ni se face mai întîi 
un instructaj preliminar 
în care se prezintă mate
rialele și uneltele necesa
re tehnicii lucrărilor, mo
dalitatea executării dife
ritelor operații, proble
mele de protecția muncii.

a 7-a privind

ini- 
care 
fie- 
ne

Lucrările prevăzute la 
fiecare temă practică 
sînt executate nu numai 
de lectori, ci și de fie
care dintre noi.

In perioada următoa
re, în analiza pro
gramei școlare pentru 
clasa
cursul „Creșterea anima
lelor 
studia : planificarea ma
teriei la această clasă, 
determinarea raportului 
între lecțiile teoretice și 
diferitele aplicații prac
tice, precum și diferite 
tipuri de lecții cum sînt 
cele de comunicare, de 
fixare a cunoștințelor, de 
verificare și control și de 
recapitulare. In conti
nuare, vom face un larg 
schimb de experiență 
privitor la modul în care 
trebuie să se pregătească 
profesorul pentru lecție, 
la alegerea celor mai 
potrivite forme de pre
dare pentru atingerea 
scopului lecției respec
tive etc. Vom primi tot
odată noi cunoștințe des
pre confecționarea mate
rialului didactic care ușu
rează însușirea lecțiilor 
de către elevi, despre 
specificul și formele de 
organizare a practicii în 
fermele zootehnice, etc.

domestice“ vom

Prof. TINCUȚA ISTRÄ- 
TESCU, Școala de 8 ani 
din com. Runcu; ELISA- 
BETA MARICA, învăță, 
toare la Școala de 8 ani 
din comuna Gheboieni, 

regiunea Ploiești

și celelalte graminee, frunzele și co- 
letele de sfeclă, sfecla, morcovii, 
cartofii, bostănoasele, varza, floa- 
rea-soarelui și chiar mazărea se în- 
silozează fără vreo intervenție spe
cială, decît respectarea regulilor de 
însilozare și anume: conținutul în apă 
să fie de 65—75 la sută, nutrețul 
să fie tocat mărunt și să se preseze 
puternic concomitent cu introduce
rea lui în siloz, începînd cu primul 
strat. Alte plante cum sînt lucerna, 
trifoiul, iarba tînără, stuful, vrejii 
de cartofi, vrejii de tomate, tufele 
de ardei, cocenii de porumb, nu pot 
fi însiiozate decît prin 
numite de lucru.

Lucerna și trifoiul se 
în stare pălită sau în 
10—12 Ia sută pleavă sau paie to
cate pentru a le reduce umiditatea 
de la 78—80 la sută la 65—75 la 
sută ; de asemenea, se amestecă cît 
mai uniform cu 1,5 părți plante bo
gate în zaharuri cum sînt po
rumbul, ovăzul sau orzul verde ; 
în amestec cu grăunțe de cereale 
măcinate (porumb, orz) adăugate în 
cantitate de 2—3 la sută (pentru 
porci), cu adaus de 2 la sută melasă 
subțiată cu două părți apă atît cît 
este necesar să poată fi repartizată 
uniform pentru fiecare strat de lu- 
cernă ; și cu acid formic în con
centrație de 5 la sută adăugat în 
cantități de 0,5 la sută sau alte pre
parate chimice. în toate variantele 
amintite se pot obține rezultate mai 
bune dacă se adaugă culturi de 
bacterii lactice 2—3 doze (sticle de 
1/2 kg) la 10 tone de nutreț.

Iarba și otava, rapița furajeră, 
stuful și diferite buruieni se pot în
siloza în amestec cu 2 la sută me
lasă și 3 doze (la 10 tone) bacterii 
lactice. Plantele tocate mărunt se 
introduc 
sau de 
ternie.

Vrejii 
alte leguminoase ca și cocenii 
porumb se pot însiloza prin tocare 
măruntă și în amestec cu plante su
culente, bogate în zahăr (porumb 
verde, frunze și colete de sfeclă, 
bostănoase, varză, resturi din gră
dinile de legume etc.) adăugate în 
cantități de 30—50 la sută din to
talul amestecului, astfel îneît umi
ditatea acestuia să fie ridicată la 
60—70 la sută. Se mai adaugă 
culturi de bacterii lactice 3 doze la 
10 tone, se amestecă și se presează 
puternic.

Vrejii de cartofi, vrejii de tomate 
și tufele de ardei se pot însiloza în 
stare tocată mărunt în amestec cu 
1,5—2 părți plante bogate în gluci
de, sau cu 2—3 1 melasă diluată cu 
3—4 părți apă și cu adăugarea în 
ambele cazuri a 3 doze culturi de 
bacterii lactice la 10 tone nutreț. A- 
mestecul bine omogenizat se pre
sează foarte puternic.

Silozurile încărcate vîrfuit se

protejează de acțiunea agenților at
mosferici prin acoperirea după po
sibilități cu carton asfaltat sau ma
terial plastic fixate prin cîteva 
rînduri de baloți de paie așezate 
transversal pe lungimea silozului ; 
cu o grămadă de paie în formă de 
șiră așezată peste siloz, cu baloți 
de paie așezați în 3 rînduri supra
puse în formă de șiră. Gospodăriile 
din apropierea fabricilor de zahăr 
pot acoperi silozurile cu un strat 
borhot de sfeclă în grosime 
30—35 cm.

de 
de

procedee a-

pot însiloza 
amestec cu

în siloz zvîntate de rouă 
ploaie și se presează pu-

de mazăre, de fasole și de 
de

TEATRE : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău) : Cezar șl Cleopatra — (orele 
20). Teatrul pentru tineret și copil (Tea
trul de vară ,,N. Bălcescu"): O felie de 
lună — (orele 20). Teatrul Evreiesc de 
Stat (Grădina din str. Mlrcea Vodă nr. 
5); Cu cîntec spre stele — (orele 20,15). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase'" (gră
dina Boema) ; Ca la revistă — (orele 
20,15). O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. 
Romine) : Concert de muzică ușoară — 
orchestra „Electrecord". Dirijor : Imre 
Alexandru. Soliști ; Rosella Risl (Italia), 
Gigi Marga, Aurelian Andreescu — (orele
20) . Circul de Stat : Revista pe gheață din 
Budapesta „Paprikacoktell“ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Elena din Trola
— cinemascop : Patria (9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,15; 23,30), Elena Pavel (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30 — grădină 20; 22,15), 1 Mal 
(9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,46; 21,15), Gh.
Doja (8; 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20; 22,30), 
Stadionul Dinamo (20,15), Grădina 13 
Septembrie (20,45; 23), Stadionul Gluleștl 
(20,30). Concertul mult visat : Republica 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), București : (9,45; 
11,45; 13,45; 17; 19; 21), Grivlța (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). Podul rupt — cinemascop : 
rulează la cinematograful Magheru (10; 
12; 15; 17; 19; 21). O perlă de mamă : ru
lează la cinematografele I. C. Frimu (10; 
12; 14; 16,15; 18,45; 21 — grădină 20,30),
Luceafărul (15; 17; 19 — grădină 20,30) 
Grădina Progresul (20,30). Misterele Pa
risului — cinemascop ; rulează la cine
matografele V. Alecsandri (11; 13; 15,15: 
17,30; 20), Victoria (10; 12; 14,15; 16,30: 
18,45; 21), înfrățirea între popoare (10; 16; 
18,15; 20,30), V. Roaită (9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30; 22 — grădină 21,30). Tăunul : Tine
retului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). Pe urmele bandei : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), I. Pintilie 
(16; 18; 20 — grădină 20,30), Volga (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Clubul cavalerilor
— cinemascop : Lumina (de la orele 10 
la orele 14 în continuare; 16; 18,15; 20,30) 
Ștefan cel Mare (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) . Program pentru copii : 13 Septem
brie (orele 10). Noaptea pe autostradă : 
13 Septembrie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). Balada husarilor : Timpuri Noi (de 
la orele 10 la orele 21 în continuare),

Organizarea muncii
seNu întotdeauna gospodăriile 

pot încadra cu însilozarea în terme
nele optime de recoltare a plante
lor, care la porumb durează 10—12 
zile. Din această cauză, gospodăriile 
sînt nevoite să înceapă însilozatul 
mai înainte de epoca optimă, și să 
prelungească însilozarea. Pentru a 
evita unele neajunsuri cauzate de 
întîrzierea însilozatului este necesa
ră o bună organizare a muncii la 
lucrările de recoltare, transport și 
însilozare. Este important ca în pe
rioadele de vîrf ale însilozării porum
bului, să se repartizeze pentru aces
te lucrări un tractor cu șenile care 
are misiunea să tragă remorcile în
cărcate și să preseze nutrețul 
fără întrerupere, un număr sufi
cient de combine de recoltat și de 
mijloace de transport. Executarea 
lucrărilor de recoltat, transport și 
însilozat în flux continuu, fără timpi 
morți provocați de lipsa unora sau 
altora din mijloacele amintite, face 
posibilă scurtarea perioadei de în
silozare a porumbului de la 3—5 
săptămîni la numai 10—12 zile și 
umplerea unui siloz în 3—4 zile în 
loc de cîteva săptămîni. Cînd nu
trețul se transportă întreg și toca- 
rea se face la siloz este necesar să 
se pună de acord capacitatea de lu
cru a tocătorilor cu capacitatea 
loacelor de recoltat și transport, 
a se evita încingerea în grămezi a 
nutrețului transportat la siloz sau, 
invers, oprirea tocătorilor din lucru 
neavînd cu ce să fie alimentate.

Prin aplicarea "în practică a aces
tor indicații se pot valorifica can
titățile însemnate de masă verde 
rezultate din producția plantelor 
cultivate și din ierburile ce cresc 
spontan favorizate de ploile căzute 
în această perioadă și se pot asi
gura nutrețuri însiiozate în cantități 
medii de cîte : 10 tone pentru fie
care vacă, 5 tone pentru tineretul 
taurin și cîte 0,5 
oaie și scroafă de reproducție. Tot
odată se pot face și rezerve pentru 
vara și iarna anului următor.

Asigurarea nutrețurilor însiiozate 
în cantități tot mai mari reprezintă 
un mijloc important de sporire a 
bazei furajere necesare creșterii 
continue a șeptelului și producției 
animalelor.

mij-
spre

tone de fiecare

cl- , 
19;

_ _ 12» 
14; 16; 18,15; 20,30), 8 Martie (16; 18 — gră
dină 20,30), Arta (16; 18; 20 — grădină
20.30) . Camelia : Cultural (15; 17; 19, 21).
Lumină de iulie : rulează la cinemato
graful Alex. Popov (de la .orele 9,30 la 
orele 21 în continuare). Noua prietenă a 
tatii : rulează la cinematografele C. Da
vid (16; 18,15; 20,30), G. Bacovia (15; 17t 
19; 21). Cumpărâ-ți un balon — cine
mascop : Unirea (11; 15; 17; 19 — gră
dină 20,30). Moștenire cu bucluc : rulează 
la cinematografele Alex. Sahla (10; 12; 
15; 17; 19; 21 — grădină 20,30), Libertății 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45 — grădină
20.30) , Drumul Serii (16; 18; 20). Tu ești 
minunată ; Flacăra (10; 15,30; 18; 20,30), 
B. Delavrancea (11; 16; 18,15; 20,15) Gră
dina T. Vladimlrescu (21). Ordinul Ana s 
rulează la cinematografele T. vladiml
rescu (16; 18; 20), Floreasca (16,30; 18, "0;
20.30) .

TELEVIZIUNE : Orele 15.55 - Intîl- 
nlre atletică : U.R.S.S. — S.U.A. (trans
misiune de la Moscova). 19,10 — Jurna
lul televiziunii. 19,25 — „Dumbrava mi
nunată"" de Mihail Sadoveanu. Ecrani
zare de Eva Dragomir. 20,10 — In fața 
hărții. 20,20 — Hanul din Spessart. 22,00 
— Muzică ușoară (Transmisiune de la 
Mamaia). Cîntă o formație Instrumen
tală condusă de Dinu Șerbănescu șl Gery 
Podgoreanu. Soliști : Luminița Cosmin, 
Mara Marlon (R.D.G.), Norocel Dimitriu. 
tn încheiere : Buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 

și 23 iulie. In țară : Vreme în general 
frumoasă și călduroasă, cu cerul varia
bil, mal mult senin noaptea și diminea
ța. Pe alocuri ploi de scurtă durată înso. 
țite de descărcări electrice. Vînt slab 
pînă la moderat Temperatura în crește
re. Minimele vor fi cuprinse între 13 și 
23 grade iar maximele între 26 șl 36 
grade. Tn București și pe litoral : Vreme 
frumoasă și călduroasă cu cerul mai mult 
senin. Vînt, slab pînă la moderat. Tem
peratura în creștere ușoară.

Fantomele din Spessart : rulează la 
nematograful Maxim Gorki (15; 17; 
21). Doctor în filozofie : Gluleștl (10;
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In aceste zile, la Palatul pionierilor din Capitală (Foto : M. Cioc)

TELEGRAME EXTERNE

Seară culturală consacrată aniversării 
eliberării Poloniei

Vineri a avut loc la Casa Ziariștilor 
din Capitală o seară culturală consa
crată celei de-a 19-a aniversări a elibe
rării Poloniei.

Cu acest prilej, Leon Modrzejewski, 
secretar al ambasadei R. P. Polone la 
București, a vorbit despre relațiile cul
turale romîno-poloneze.

A rulat apoi în avant-premieră filmul 
polonez „Dragoste neîmplinită“.

★

Vineri, la amiază, a avut loc în Ca

FIER VECHI PEN
TRU OȚELĂRII. Ti
nerii din regiunea 
Dobrogea au trimis 
siderurgiștilor din Re
șița o garnitură de 
tren încărcată cu 540 
tone fier vechi. Ti
nerii de la fabrica de 
ciment și I.M.U. Med
gidia, de la șantierul 
naval Constanța, pre
cum și din întreprin
derile orașului Tulcea 
au strîns pină acum 
sute de tone de fier 
vechi.

RECOLTEAZĂ 
FRUCTE DE PĂDU
RE. Întreprinderile fo
restiere din regiunea 
Brașov au organizat 
20 de subcentre pen
tru achiziționarea 
fructelor de pădure. 
Ele funcționează în 
localitățile Bicsad-Olt, 
Țînțari, Crizbav, Zăr- 
nești, Săcele, Rîșnov, 
Zizin etc. La subcen- 
trele din Țînțari și 
Crizbav a și început 
achiziționarea afine
lor și zmeurei.

CONSFĂTUIRE. La 
gospodăria agricolă de 
stat Salonta a avut 
loc vineri o consfă
tuire pentru genera
lizarea celor mai bu
ne metode de ținere 
și conducere a evi
denței zootehnice de 
selecție a taurinelor.

Au participat ingi
neri zootehniști și 
medici veterinari, șefii 
centrelor de însămîn- 
țare artificială, tehni
cieni controlori de la 
centrele de selecție 
din regiune.

PREMIERA TEA
TRALĂ. Pe scena 
Teatrului de stat din 
Constanța a fost pre
zentată în premieră 
„Fintîna turmelor“, de 
Lope de Vega. Spec
tacolul, în regia lui 
Constantin Dinischio- 
tu, a fost realizat cu 
concursul orchestrei 
școlii medii de muzică 
din Constanța.

COLECȚIA DE TRI
COTAJE PENTRU 
1964. Colectivele de 
creație ale fabricilor 
de tricotaje din cadrul 
Ministerului Industriei 
Ușoare au început 
pregătirile pentru al
cătuirea colecției de 
modele pentru anul 
viitor. Noua colecție 
va cuprinde aproape 
1000 de modele de arti
cole tricotate din fire 
de bumbac mercerizat, 
fire din mase plastice, 
fire metalice de efect. 
De asemenea ea cu
prinde o bogată gamă 
de modele de tricotaje 
pentru copii și adoles
cenți.

ULTIMELE EXAMENE
IN ÎNVATĂMINTUE EÄRA FRECVENTA

în ziua de 20 iulie au loc ultimele 
examene din învățămîntul fără frec
vență de cultură generală. La aceste 
cursuri au fost înscriși aproximativ 
140 000 oameni ai muncii din dife
rite sectoare de activitate. în tot 
timpul anului școlar, ei au fost ajutați 
să dobîndească noi cunoștințe prin 
consultații, meditații, lucrări de con
trol etc.

în același timp mai mult de 75 000 
tineri muncitori calificați din indus
trie, transporturi, construcții, silvicul
tură și întreprinderi agricole de stat, 
au urmat, în anul școlar 1962—1963, 
cursurile învățămîntului seral de cul
tură generală. Profesori cu experiență 

-didactică i-au îndrumat permanent, 
' căutînd să îmbine cît mai strîns lec
țiile teoretice cu cunoștințele practice 
ale cursanților.

(Agerpres)

Loto Central
ta tragerea specială Loto-oentrai din

19 iulie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele premii :

Pentru premiile obișnuite în bani
78 38 34 18 72 63 10 20 23 25.

Special A : 10 38 72 ; Special B : 18
20 63 ; Special C : 34 25 78
Pentru premiile suplimentare in obiecte șl 

bani
Extragerea I : 37 12 61 i Extragerea a 

Il-a : 61 3 38 ; Extragerea a IlI-a : 31 
88 64 39 ; Extragerea a IV-a : 30 84 59 
17 ; Extragerea a V-a : 18 80 3 46 ; Extra
gerea a Vl-a : 45 81 1 12 8 ; Extragerea a 
VII-a : 4 7 56 38 54 ; Extragerea a VIII-a : 
38 83 33 86 3 ; Extragerea a IX-a : 4 12 
33 63 16 j Extragerea a X-a t 10 18 1 
81 32.

fond de premii ! 1.338.352 lei. 

pitală o conferință de presă cu oaspeții 
polonezi care au participat la spectaco
lul de gală cu filmul „Podul rupt“.

Răspunzînd la întrebările ziariștilor, 
Stanislaw Nelken, directorul Direcției 
generale a cinematografiei, și artista 
Lidia Korsakowna au vorbit despre 
munca cineaștilor polonezi, despre pro
ducția de filme din țara prietenă, des
pre modul în oare a fost realizat fil
mul „Podul rupt“. (Agerpres)

»1N TOATĂ TARĂ
CURS DE PERFEC

ȚIONARE A BIBLIO
TECARILOR. Comite
tul regional pentru 
cultură și artă Oltenia 
a organizat la Craiova 
un curs de pregătire 
a bibliotecarilor co
munali din regiune. 
Timp de 30 de zile 
cursanții vor audia 
expuneri de speciali
tate, lecții de pedago
gie, noțiuni de teorie 
și critică literară, pre
date de către cadre cu 
pregătire superioară. 
Participanții la cursul 
de pregătire vor lua 
de asemenea parte 
la activități practice, 
schimburi de expe
riență ce se vor orga
niza la diferite biblio
teci comunale din ra
ioanele Craiova și Se- 
garcea.

STAȚIE DE TAXI
METRE LA LUDUȘ. 
Zilele acestea, și la 
Luduș au fost puse în 
circulație taximetre. 
In același timp, par
cul de autovehicole 
care deservește stații
le din Tg. Mureș a 
fost mărit. In prezent, 
toate orașele de sub
ordonare raională din 
regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară dis
pun de un număr su
ficient de taximetre 
pentru buna deservi
re a populației.

întîlniri internaționale
Ciclism

Pe velodromul Di. 
namo din Capitală 
a început ieri con

cursul internațional de ciclism la care 
participă cei mai buni pistarzi din R. D. 
Germană, R. P. Bulgaria și R. P. Ro- 
mînă. Proba de 1 000 m cu ștart de pe 
loc a fost cîștigată de Klunker (R. D. 
Germană) cu timpul de 1TO”6/1O, ur
mat de Hanke (R. D. Germană). 
l’ll”2/10. în seriile probei de urmă
rire individuală (4 000 m) Constantin 
Dumitrescu a stabilit un nou record al 
R. P. Romîne cu rezultatul de 5’09”8/10 
(vechiul record 5T4”6/10). Cel mai bun 
timp a fost realizat însă de Stas (R. D, 
Germană) — 5’05”.

în turneul probei de viteză conduce 
bulgarul Novakov cu 3 victorii. La 
cursa italiană în finală se vor întîlni 
echipele R. D. Germane (2’14”9/10) și 
R. P. Romîne (2T7”3/10).

Campionatul republican 
de parașutism

Proba a 3-a salt de la 2 000 metri 
cu deschidere întîrziată a parașutei 
a fost dominată de maestrul eme
rit al sportului Gheorghe Iancu și 
maestra sportului Elena Băcăoanu, 
clasați pe primele locuri cu 462,5 
puncte și respectiv 461 puncte.

Clasamentul general : (băieți) : 
Gheorghe Iancu 1 204,472 puncte, 
M. Ciobanu 1 174,697 puncte, I. Ne- 
groiu 1161,314 puncte, (fete): Elena 
Băcăoanu 1 138,571 puncte, Angela 
Năstase 1 123,409 puncte, Elisabeta 
Popescu 1 037,052 puncte.

Cu prilejul celei de a XV-a aniversări a semnării tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

intre R.P. Romină și R. S. Cehoslovacă
Vineri seara, ambasadorul R. S. 

Cehoslovace în R. P. Romină, Ja
roslav Sykora, a organizat, la lo
cuința sa, o întîlnire cu prilejul ce
lei de-a XV-a aniversări a semnării 
tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre R. P. Ro- 
mînă și R. S. Cehoslovacă.

Au luat parte tovarășii Alexandru 
Drăghici, Dumitru Coliu, Ștefan 
Voitec, Avram Bunaciu, vicepre- 

La ambasada R. P.
PRAG A 19 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a XV-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
R. P. Romină și R. S. Cehoslovacă, 
Gheorghe Nițescu, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne în R. S. Cehoslovacă, a orga
nizat la 18 iulie la Praga un cocteil 
la care au participat Z. Fierlinger 
și O. Simunek, membri ai Prezidiu-

Vizitele reprezentantelor unor organizații de femei 
de peste hotare

Reprezentante ale organizațiilor de 
femei din Bolivia, Brazilia, Colum
bia, Costa Rica, Grecia și Uruguay, 
participante la Congresul mondial al 
femeilor de la Moscova, au făcut o 
vizită în țara noastră. Vineri, la a- 
miază, ele au fost primite la Consi
liul național al femeilor din R.P. Ro- 
mînă, de Suzana Gîdea, președinta 
Consiliului. Au fost de față membre 
ale Comitetului executiv al Consiliu
lui național al femeilor. Oaspetele 
au împărtășit, cu acest prilej impre

Oameni și construcții la Hunedoara
(Urmare din pag. I-a)

minime s-ar putea amenaja un te
ren de volei, s-aT putea aduce o 
masă de ping-pong și, bineînțe
les, s-ar putea organiza mai des 
joile tineretului atît de solicitate și 
atît de necesare tocmai într-o ta
bără îndepărtată de oraș.

Dar, ajunși aici, ar trebui, poate, 
să scriem cîteva cuvinte și despre 
clubul întreprinderii de construcții 
siderurgice.

Intre club și șantiere
In orașul tineretului se lasă sea

ra. La Clubul „Constructorul“ cîteva 
ferestre sînt luminate. Echipa de 
dansuri repetă „jocul fetelor“ din- 
tr-un dans cu temă, în timp ce 
membrii cercului de radioamatori 
ascultă o expunere însoțită de de
sene la tablă. Biblioteca își așteap
tă cititorii, odihnitoare și bogată. Ni 
se pare totuși că e prea puțină lume 
la club, dar nu ne lăsăm furați de 
primele impresii, cu atît mai mult 
cu cît tinerii constructori ne-au vor
bit frumos despre serile petrecute 
aici, despre spectacolele văzute în 
sala de festivități.

La club își desfășoară activitatea 
cîteva formații artistice, un taraf, o 
echipă de dansuri, una de teatru și 
brigada artistică de agitație. Joile 
tineretului organizate de comitetul 
U.T.M. al întreprinderii au constituit, 
mai ales în ultimele luni, adevăra
te modele de manifestări educative. 
„Cum trebuie să înveți, să muncești 
și să trăiești“ s-a intitulat una din 
aceste manifestări la care a ținut o 
expunere un secretar al comitetului 
orășenesc de partid. Spectacole ar
tistice, jocuri instructive, concursuri, 
dans au completat programele bine 
alcătuite ale joilor tineretului. Efec
tul educativ al acestor programe 
nici nu mai trebuie subliniat, dar am 
constatat cu oarecare surprindere că 
participanții la astfel de manifestări 
sînt de obicei cam aceeași: tinerii 
cei mai buni în producție și în ac
tivitatea obștească — invitați cu 
regularitate la club. Ce fac în acest 
timp ceilalți tineri de pe șantiere? 
Dacă la sălile de cultură de pe 
șantier nu există activități organi
zate — și asta se mai întîmplă des

Planorism
IAȘI (coresp. „Scîn- 
teii“). — întrecerile 
concursului interna

țional de planorism de la Iași au con
tinuat cu desfășurarea probei a 3-a dus- 
întors Iași—Ruginoasa-sud (122 km). 

Rezultatele înregistrate în această 
probă : Mircea Finescu 1 000 puncte, 
O. Suslov (U.R.S.S.) 760 puncte, Ion 
Alexa 664 puncte, N. Mihăiță 472 
puncte, B. Sorokin (U.R.S.S.) 267 
puncte.

Situația în clasamentul general se 
prezintă astfel : Mircea Finescu — 2 641 
puncte, N. Mihăiță 2 130 puncte și O. 
Suslov 2 094 puncte.

Pe același traseu s-a disputat proba 
a 4-a (ultima) din cadrul etapei finale 
a Campionatului republican de plano
rism, probă încheiată cu victoria lui 
Petre Zenovei (Iași) cu 1 000 puncte, 
urmat de I. Gionea (Brașov) 815 puncte 
și M. Bîndea (București) cu 806 puncte. 
Titlul de campion republican a fost cu
cerit de Valentin Romașcu (Aeroclubul 
central București) cu 3 011 puncte.

In citev
Vineri seara s-a încheiat proba indi

viduală de floretă (femei) din cadrul cam
pionatelor mondiale de scrimă de la 
Gdansk. Pe primul loc s-a clasat Olga 
Rejtö (R.P. Ungară).

Olga Orban-Szabo (R.P, Romină) a o- 
cupat locul 4.

In proba de floretă pe echipe (mascu
lin) reprezentativa R.P. Romîne a învins 
formațiile Suediei și Italiei, pierzind apoi 

ședinte al Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.M.R. și ai gu
vernului, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe și alți membri ai 
conducerii unor ministere, conducă
tori de instituții centrale și organi
zații obștești, generali și ofițeri su
periori, academicieni și alți oameni 
de cultură și alte persoane.

Intîlnirea a decurs într-o atmosfe
ră prietenească. (Agerpres) 

Romîne de la Praga
lui C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
C. Cisar, secretar al C.C. al P.C.C., 
F. Krajcir și J. Pilier, vicepreședinți 
ai guvernului R. S. Cehoslovace, 
V. David, ministrul afacerilor exter
ne al R. S. Cehoslovace, și alți re
prezentanți ai guvernului, vieții pu
blice și culturale.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

siile culese din această vizită și au 
mulțumit pentru primirea ospita
lieră ce li s-a făcut pretutindeni. în 
timpul șederii în țara noastră, mem
brele delegațiilor au vizitat diferite 
întreprinderi industriale, instituții 
de artă și cultură și noi cartiere din 
Capitală și din orașele Ploiești, Bra
șov, Bacău, Constanța, unități agri
cole socialiste, precum și Litoralul 
Mării Negre.

(Agerpres)

tul de des — ei își petrec timpul 
liber cum se pricep. Oare n-ar fi 
mai bine ca manifestările amintite 
mai sus, închinate fruntașilor, să al
terneze cu altele, destinate tineri
lor de pe cîte un singur șantier? în 
organizarea activității cultural-edu
cative ar trebui să se manifeste o 
atenție deosebită față de acei tineri 
abia veniți pe șantiere, necalificați, 
care nu s-au deprins încă cu o com
portare înaintată în producție, în 
societate.

Legătura între club și șantiere o 
fac și formațiile artistice. Echipa de 
teatru, brigada artistică au prezen
tat spectacole în unele săli de cul
tură, în mijlocul constructorilor. Sînt 
însă tabere mai îndepărtate unde a- 
ceste formații nu se deplasează. Re
pertoriul colectivului de teatru cu
prinde cîteva piese mari, în trei 
acte. în afară de acestea, o piesă 
scurtă, două-trei scenete cu distri
buție redusă ar fi cu mult mai in
dicate pentru specificul șantierelor, 
așa cum și o formație de dansuri 
restrînsă ar putea contribui la suc
cesul și atractivitatea programelor 
de la sălile de cultură.

Recent, într-o ședință a comitetu
lui de partid al întreprinderii de 
construcții siderurgice, a fost discu
tată munca politică și cultural-edu- 
cativă de la șantierul 2 construcții. 
Dar atît referatul, cît și intervențiile 
vorbitorilor nu au analizat suficient 
realizările și lipsurile, nu au rele
vat ?i popularizat, decît în mică 
măsură, acele forme de activitate 
proprii vieții de pe șantiere, verifi
cate de experiența constructorilor.

De la șantiere spre club și de la 
club spre șantiere legătura ar putea 
fi mai strînsă și mai vie, mai spe
cifică muncii și vieții constructori
lor. Tinerii care lucrează pe marile 
șantiere ale Hunedoarei, depășind 
termenele și previziunile specialiș
tilor, se califică și capătă un nou 
profil moral în focul muncii, în mij
locul și prin grija comuniștilor și a 
întregului colectiv de pe șantier. 
Tocmai de aceea, cu ceva mai mult 
efort, cu măi multă atenție pentru 
conținut, activitatea cultural-educa- 
tivă organizată ar putea satisface pe 
deplin cerințele constructorilor, con- 
topindu-se cu ritmul și entuziasmul 
muncii lor.

Atleți romîni 
învingători la Oslo

OSLO 19 (Agerpres). — Atleții ro
mîni au obținut 4 victorii în concursul 
internațional desfășurat pe stadionul 
Bislet din Oslo, la care au participat 
sportivi din țările scandinave și Bal
cani. Z. Vamoș a obținut victoria în 
proba de 3 000 m plat cu timpul de 
8T3”2/10, Drăgulescu a cîștigat la a- 
runcarea ciocanului cu 61,21 m, Cio
chină s-a clasat pe primul loc la triplu 
salt — 15,67 m, iar ștafeta țării noastre 
în proba de 4x100 m a repurtat victo
ria în 41’’5/10.

Alte rezultate : 400 m garduri : Guld- 
bransen (N.) 52’’7/10 ; 200 m : Bunaes 
(N.) 21”6/10. Jurcă s-a clasat pe locul 
3 cu 21”8/10 ; 100 m plat : Traikov 
(R.P.B.) 10”7/10. Tudorașcu a sosit pe 
locul doi cu 10’’7/10 ; 110 m garduri : 
Marcellos (Grecia) 14”4/10 ; greutate : 
Andersen (N.) 17,34 m ; disc : Haugen 
(N.) 54,63 m ; prăjină : Leșek (R.P.P.) 
4,55 m.

i rîndurl
în sferturile de finală cu 3—9 meciul cu 
echipa U.R.S.S.

'ir
'Astăzi și duminică în 5 orașe din țară 

sînt programate jocurile celei de-a 5-a 
etape a campionatului divizionar de tenis 
de cîmp. Iată ordinea jocurilor : sei. Ti
mișoara — Știința București i I.T.O, Ora
dea — Steaua ; sei. Oluj — Dinamo ; Stea
gul Roșu Brașov — Harghita Tg. Mureș.

ll-R-SS? Rezultatele îndeplinirii planului 
pe primul semestru al anului 1963

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : Direcția Centrală 
de Statistică de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a dat publi
cității un comunicat în care se arată 
că industria sovietică a îndeplinit 
planul semestrial al producției glo
bale cu 103 la sută. In comparație 
cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, volumul producției a 
crescut cu 8, 5 la sută.

Planul semestrial a fost îndeplinit 
de toate republicile unionale la ma
joritatea produselor industriale.

întreprinderile sovietice au pus la 
punct producția și au realizat în a-

Luări de poziție împotriva 
rasismului și colonialismului

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la o întîlnire la New 
York a grupului afro-asiatic la 
O.N.U., președintele Tanganicăi, J. 
Nyerere, a chemat pe reprezentan
ții grupului afro-asiatic ca la dezba
terile Consiliului de Securitate, ce 
vor începe la 22 iulie, să sprijine 
popoarele africane aflate sub domi
nația colonialiștilor portughezi și să 
ceară sancționarea rasiștilor sud- 
africani.

rȘk-

DELHI 19 (Agerpres). —• La 18 
iulie, compania aeriană „Air-In
dian“, una din cele mai mari com
panii aeriene din Asia, a anunțat că 
și-a închis birourile din localitatea 
Durban (Republica Sud-Africană). 
Această acțiune a fost întreprinsă 
în conformitate cu hotărîrea guver
nului indian de a aplica sancțiuni 
diplomatice și economice Republicii 
Sud-Africane în semn de protest 
față de politica rasistă promovată 
de guvernul acestei țări.

★

NEW YORK 19 (Agerpres). — La 
18 iulie, Comitetul Special al O.N.U. 
pentru examinarea problemei apli
cării Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale a adoptat rapor
tul referitor la situația din teritorii
le portugheze din Africa. Raportul 
a fost transmis Consiliului de Secu
ritate, convocat pentru luni 22 iulie.

Raportul amintește rezoluția a- 
doptată de comitet încă din luna a- 
prilie 1962, prin care a fost con

țin tinăr negru linșat 
in Arkansas

NEW YORK 19 (Agerpres). — în 
toiul discuțiilor pe marginea pro
iectului de lege cu privire la drep
turile cetățenești ale negrilor ameri
cani, supus examinării Congresului, 
rasiștii nu ezită să aplice în practică 
sistemul barbar al linșajului. în oră
șelul Marion din statul Arkansas a 
fost linșat tînărul negru Andrew 
Anderson, în vîrstă de 17 ani. Banda 
de rasiști l-a urmărit timp de cîteva 
ore pe Anderson pină cînd l-a prins, 
iar apoi l-a ucis.

NEW YORK 19 (Agerpres). — Po
liția din Chicago a năvălit la 18 iu
lie în clădirea secției de învățămînt 
și făcînd uz de forță a suspendat 
demonstrația de protest, care conti
nuă de opt zile împotriva segrega
ției rasiale în școlile din această lo
calitate. Opt participant la demon
strație au fost arestați.

Cu toate aceste acțiuni ale poli
ției, reprezentanții organizației Aso
ciația pentru egalitate rasială au de
clarat că intenționează să continue 
demonstrațiile în clădirea secției de 
învățămînt și în jurul ei.

La New York continuă demonstra
țiile în fața sediilor guvernatorului 
statului New York, Nelson Rockefel
ler, și al primarului orașului, Ro
bert Wagner.

Lupta împotriva discriminării ra
siale se desfășoară cu aceeași ener
gie în multe orașe din sudul țării. 
Guvernatorul Carolinei de sud a tri
mis la Charleston 125 de polițiști, 
pentru a reprima manifestațiile ne
grilor din acest oraș.

Sensul noilor măsuri financiare 
preconizate in S. U. A.

După ce Banca federală a S.U.A. a 
anunțat la 16 iulie ridicarea taxei de 
scont de la 3 la 3,5 la sută, la 18 iulie, 
președintele Kennedy a prezentat Con
gresului un mesaj special cu privire la 
problema deficitului permanent al ba
lanței internaționale de plăți a S.U.A. 
Președintele a făcut o serie de reco
mandări menite, potrivit părerii sale, să 
reducă deficitul ș; să oprească evaziu
nea dolarului din S.U.A. Printre aceste 
recomandări se numără unele măsuri în 
vederea sporirii exportului american, 
instituirea unor taxe speciale asupra 
împrumuturilor contractate de societăți 
străine pe piața financiară a S.U.A., ho
tărîrea de a se institui un impozit asu
pra achiziționării de către americani a 
acțiunilor și obligațiunilor străine, dez
voltarea turismului, contractarea unui 
împrumut de 500 milioane de dolari la 
Fondul Monetar Internațional, reducerea 
impozitelor plătite de marile societăți 
monopoliste. Aceste măsuri ar urma să 
rețină în S.U.A. o serie de capitaluri 
care-și găsesc plasamente rentabile în 
străinătate și să determine un aflux de 
dolari în S.U.A.

Ce a determinat inițierea unor a- 
semenea măsuri „drastice“, cum le ca
lifică presa occidentală ? „Dificultăți
le dolarului american sînt în creștere, 
iar nu pe cale de dispariție cum spe
raseră oficialitățile“ — scrie revista 
„U. S. News and World Report“. „Se 
pare că dolarul slăbește sub povara tot 
mai mare pe care trebuie s-o poarte“, 
scrie în continuare revista, care arată 
că rezervele efective de aur ale S.U.A, 

ceastă perioadă aproximativ 300 de 
noi tipuri de mașini, utilaje și apa
rate din cele mai moderne. Intr-o 
mare măsură a fost modernizat u- 
tilajul existent în toate ramurile in
dustriei.

Cu 6 la sută față de primul se
mestru al anului trecut a crescut 
productivitatea muncii în industrie. 
A fost depășit, de asemenea, planul 
reducerii prețului de cost al produc
ției.

Comunicatul relatează, de aseme
nea, despre rezultatele îndeplinirii 
planului în agricultură, transpor
turi și în alte domenii.

damnat refuzul Portugaliei de a co
labora cu O.N.U. și politica de re
presiuni pe care aceasta o duce îm
potriva popoarelor din teritoriile 
africane. Aceeași rezoluție prevedea 
necesitatea de a atrage atenția Con
siliului de Securitate asupra situa
ției din aceste teritorii, „în scopul 
luării unor măsuri corespunzătoare, 
inclusiv aplicarea de sancțiuni se
vere Portugaliei, pentru a o de
termina să respecte rezoluțiile A- 
dunării Generale a O.N.U. și Con
siliului de Securitate“.

Acest document este anexat la 
dosarul referitor la situația terito
riilor portugheze din Africa ce va 
fi pusă în discuția Consiliului de 
Securitate.

Evenimentele din
GEORGETOWN 19 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Reuter, 
tratativele dintre Cheddi Jagan, 
primul ministru al Guyanei Brita
nice, și Forbes Burnham, principalul 
reprezentant al opoziției, menite să 
ducă la constituirea unui guvern de 
coaliție, au fost suspendate.

O declarație dată publicității 
după întrevederea celor doi men
ționează că tratativele au fost sus
pendate, întrucît reprezentantul o- 
poziției a cerut imediata ridicare a 
stării excepționale. După cum se 
știe, această stare excepțională a 
fost declarată în Guyana Britanică 
încă din luna mai, cînd a început 
noul val de acțiuni antiguvernamen
tale, puse la cale de elementele pro- 
Colonialiste opuse guvernului lui 
Cheddi Jagan. întrucît acțiunile 
dușmănoase și provocările la adresa 
guvernului continuă, starea excep
țională nu poate fi ridicată. Declara
ția menționează că delegația opozi
ției „a încercat să intimideze pe re

in Ecuador continuă 
elementelor

QUITO 19 (Agerpres). — Junta 
militară ecuadoriană, venită la pu
tere prin lovitura de stat de la 11 
iulie, a anunțat „ridicarea restricții
lor asupra circulației“ decretate la 
preluarea puterii. Această hotărîre, 
menită să dea o aparență de „stabi
litate“ noului regim, este însă înso
țită de alte măsuri care, de fapt) o 
anulează. Potrivit hotărîrii juntei, 
autoritățile locale au dreptul de a 
impune restricții asupra circulației 
„acolo unde ele consideră necesar“.

Agenția U.P.I. relatează că din di
ferite părți ale țării continuă să so
sească știri în legătură cu arestarea 
a noi și noi cetățeni făcînd parte 
din organizațiile de stînga din țară. 
Printre cei arestați se numără și 
Raul Guzman, secretar general al 
sindicatului muncitorilor petroliști.

Opinia publică din America La
tină își manifestă indignarea față de 
acțiunile represive ale autorităților 
militare din Ecuador.

După cum relatează agenția Prensa 

au ajuns la 15,7 miliarde dolari, față 
de 23 miliarde în 1952. (Rezervele de 
aur cerute de lege pentru garantarea 
valutei americane sînt fixate la 12,2 
miliarde dolari).

Presa americană și cea vest-euro- 
peană apreciază în mod unanim că si
tuația dolarului american s-a înrăutățit 
ca urmare a fenomenelor de stagnare 
din economia S.U.A. și a poverilor mi
litare mereu în creștere. „Cu prețul a 
1 200 000 000 de dolari anual, sub for
mă de pierderi din rezervele de aur — 
secătuire ce amenință stabilitatea dola
rului și forța economiei americane — 
S.U.A. staționează în Europa o forță 
militară de aproximativ 400 000 de oa
meni“, scrie ziarul „New York Herald 
Tribune“.

Măsurile anunțate la Washington urmă
resc să intereseze într-un grad mai mare 
monopolurile să-și mărească investițiile 
lor în S.U.A. „Capitalul privat ameri
can“ — arată ziarul vest-german „Die 
Welt“ — se scurge. în special pe ter
men lung, căutînd în străinătate in
vestiții favorabile și dobînzi ridicate, 
înainte de toate în Germania Occiden
tală care are o rată a dobînzii de cir
ca 6 la sută“. „Impozitul indirect spe
cial“, preconizat de președintele S.U.A., 
tinde să micșoreze avantajele create de 
unele țări vest-europene cu taxe de 
scont mai ridicate și — după cum 
menționează agenția Associated Press 
— „să-i împiedice pe americani de a 
investi în străinătate și pe străini de a 
contracta împrumuturi în S.U.A.“,

Apelul lui Manolis Glezos
ATENA 19 (Agerpres).— Eroul na

țional al Greciei, Manolis Glezos, a 
adresat un apel opiniei publice mon
diale în care se spune : „Chem tova
rășii de luptă antifasciști din anii 
celui de-al doilea război mondial, pe 
cei care au fost însuflețiți de idea
lurile libertății, dreptății și umanis
mului să ridice glasul de protest în 
numele salvării miilor de tovarăși de 
luptă ai lor care pier în închisorile 
grecești.

Glezos a subliniat că moartea de
ținutului politic Gheolzidis, în vîrstă 
de 76 de ani, a zguduit întreaga 
Grecie. Gheolzidis a fost cel de-al 
527-lea deținut politic care a murit 
în închisorile grecești. Această nouă 
tragedie pune cu toată acuitatea pro
blema eliberării luptătorilor greci 
din mișcarea de rezistență, care 
după 19 ani de detențiune mor unul 
după altul, a declarat el.

După cum relatează ziarul „Avghi“, 
deținuții politici dintr-o serie de în
chisori din Grecia au declarat greva 
foamei, cerînd să fie eliberați.

Demonstrații la Car aci 
împotriva C.E.N.T.O, 

și S.E.A.T.O.
CAR ACI 19 (Agerpres). >— Agen

ția U.P.I. relatează că pe străzile 
capitalei pakistaneze au avut loc de
monstrații cerînd guvernului să pă
răsească pactele agresive C.E.N.T.O. 
și S.E.A.T.O. Demonstrațiile au fost 
organizate de Comitetul național al 
muncitorilor. Comitetul a adoptat o 
rezoluție în care cere guvernului să 
promoveze o politică externă inde
pendentă, bazată pe interesele națio
nale ale Pakistanului.

Guyana Britanica
prezentantul guvernului, pretinzînd 
că tratativele nu vor putea fi relua
te decît după ridicarea stării excep
ționale".

Pe de altă parte, agenția Prensa 
Latina relatează din Georgetown că 
un grup de conducători și membri 
ai Partidului popular progresist de 
guvernămînt au avut o întrevedere 
cu ministrul afacerilor interne, Ja
net Jagan. în cadrul întîlnirii, mi
nistrul de interne a fost informat 
că forțele polițienești și trupele bri
tanice sînt folosite împotriva mem
brilor partidului de guvernămînt, 
nu împotriva elementelor care se 
dedau la violențe și atacuri și care 
au provocat tulburările în țară. A- 
genția Prensa Latina menționează 
că în încheierea întrevederii, care a 
avut loc la Ministerul Afacerilor 
Interne, s-a subliniat că „membrii 
Partidului popular progresist sînt 
hotărîți să lupte pentru unitate și 
să dejoace mașinațiunile imperia
liștilor.

represiunile împotriva 
democratice
Latina, comitetul mișcării de coor
donare sindicală din America La
tină a lansat o declarație care 
cheamă la „sprijinirea luptei oame
nilor muncii ecuadorieni împotriva 
dictaturii militare“. Declarația men
ționează că noua juntă militară își 
îndreaptă ascuțișul represiunilor îm
potriva mișcării populare din Ecua
dor. Comitetul propune mobilizarea 
imediată a oamenilor muncii din în
treaga Americă Latină într-o cam
panie care să ceară înlăturarea dic
taturii din Ecuador, restabilirea ga
ranțiilor democratice și asigurarea 
drepturilor sindicale în această țară;

Aceeași agenție relatează că Uniu
nea scriitorilor și a oamenilor de 
artă din Cuba a adresat un mesaj 
oamenilor de cultură din Ecuador în 
care își exprimă solidaritatea cu po
porul ecuadorian și declară că în. 
rîndurile cetățenilor cubani se mani
festă indignarea față de represiunile 
la care sînt supuși intelectualii și 
elementele democrate din Ecuador«

Noile măsuri preconizate la Washing
ton au fost primite cu vie nemulțumire 
în principalele capitale occidentale. 
„Dacă urmează să ușureze balanța con
turilor americane — transmite din Lon
dra A.F.P. — urcarea taxei de scont 
a S.U.A. nu este de natură să ușureze 
problemele economice ale Angliei, care... 
riscă să aibă și mai mult de suferit de 
pe urma acestei operații“.

„Belgia — comentează ziarul parizian 
„l’Aurore“ — a ridicat imediat propria 
sa taxă de scont de la 3,5 la 4 la sută. 
Dacă și alte țări europene urmează a- 
cest exemplu, gestul președintelui S.U.A. 
ar semăna mult cu o lovitură de sabie 
în apă".

Și în Canada, unde după cum rea
mintește A.F.P., „cea mai mare parte 
a economiei se află în mîinile capita
lului american“, ministrul finanțelor a 
declarat în parlament că măsurile pro
puse de președintele S.U.A. vor avea 
repercusiuni care ar putea să fie foarte 
grave pentru economia canadiană în în
tregime.

De reținut că măsurile financiare 
propuse de președintele Kennedy nu 
ating cauza principală a dificultăților 
economice prin care trec S.U.A. în pre
zent — povara cursei înarmărilor. „De
partamentul de Stat — precizează 
„U. S. News and World Report“ — nu 
este de părere că tulburările dolarului 
trebuie să se răsfrîngă în reduceri ale 
angajamentelor pentru străinătate și ale 
cheltuielilor militare făcute de S.U.A. 
peste hotare'^

P. STÄNCESCU
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Tratativele tripartite in problema 
încetării experiențelor nucleare

O noua runda de tirguieli 
in cadrul N. A. T. O.

...dar fără Franța și Anglia

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
la mitingul prieteniei sovieto-ungare

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Vi
neri după-amiază a avut loc la Pa
latul Congreselor din Kremlin un 
miting al prieteniei sovieto-ungare 
în prezența conducătorilor partidu
lui comunist și guvernului sovietic. 
Membrii delegației de partid și gu
vernamentale a R.P. Ungare care 
vizitează U.R.S.S. au fost salutați de 
Serghei Antonov, lăcătuș la uzina 
„Vladimir Ilici“ din Moscova, de 
scriitorul Boris Polevoi, de acad. 
Piotr Fedoseev, președintele Condu
cerii Asociației de prietenie sovieto- 
ungare, și de Nina Morozova, tehno
log la uzina electrică „Kuibîșev“.

N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a ros
tit o cuvîntare în care a spus prin
tre altele : Oamenii sovietici văd în 
poporul frate ungar un tovarăș cre
dincios în lupta comună pentru pa
ce, socialișm și comunism. De aceea 
poporul sovietic i-a întîmpinat pre
tutindeni pe solii poporului ungar cu 
mult interes, atenție, cu un senti
ment de sinceră simpatie. în ultimii 
ani a crescut prestigiul internațional 
al Republicii Populare Ungare, s-au 
întărit pozițiile sale în domeniul po
liticii externe și influența sa în re
zolvarea problemelor mondiale. în 
numele oamenilor muncii din Uniu
nea Sovietică, vorbitorul a felicitat 
poporul ungar pentru victoria sa re
marcabilă — începutul unei noi eta
pe istorice, etapa desăvîrșirii depline 
a construirii societății socialiste. El 
a arătat că, în timpul vizitei delega
ției de partid și guvernamentale a 
R. P. Ungare, a avut loc un larg 
schimb de păreri în probleme de cea 
mai mare importanță ale situației 
internaționale și în ceea ce privește 
relațiile dintre cele două popoare, 
în toate problemele discutate s-a re
liefat o deplină unitate de concepții 
și păreri.

Vorbitorul s-a referit în continua
re Ia succesele obținute de popoa
rele U.R.S.S., Ungariei și celorlalte 
țări socialiste în construirea vieții 
noi, la colaborarea dintre țările so
cialiste, subliniind că întărirea for
ței sistemului socialist mondial con
stituie un puternic accelerator al 

procesului revoluționar mondial.
Popoarele din țările socialiste — 

a spus el — apără în mod consec
vent și perseverent pacea. Războiul 
mondial nu ne este necesar nici 
pentru construirea socialismului și 
comunismului,' nici pentru a acce
lera revoluția mondială. în prezent 
cînd sistemul socialist mondial se 
transformă în factorul hotărîtor al 
dezvoltării societății omenești, cînd 
crește preponderența forțelor socia
lismului, păcii și democrației față de 
forțele imperialismului, reacțiunii și 
agresiunii a apărut posibilitatea rea
lă a preîntîmpinării unui război 
mondial. Iar aceasta nu este doar o 
posibilitate, ci și o necesitate vitală 
pentru popoarele de pe glob. Vic
toria socialismului trebuie cucerită 
prin luptă de clasă, nu prin război 
mondial termonuclear. Noi credem 
în forța clasei muncitoare, în forța 
popoarelor, în rațiunea lor, în nă
zuința lor de a apăra pacea. Mar- 
xist-leniniștii înțeleg că atîta timp 
cît există imperialismul pericolul

Solidari cu cauza dreaptă
a poporului vietnamez

S-au scurs de atunci nouă ani. în 
ziua de 20 ïùlie 1954, la Palatul Na
țiunilor din Geneva, reprezentanții 
cîtorva țări care luaseră parte la 
examinarea situației din Indochina, 
semnau acordurile care aveau să 
restabilească pacea în Asia de sud- 
est. Evenimentul a fost salutat de 
toate forțele progresiste și iubitoare 
de pace din lume, care vedeau în el o 
înfrîngere a planurilor urzite de im
perialiști în această parte a lumii.

După ani îndelungați de lupte grele 
împotriva corpului expediționar 
francez, popoarele din Vietnam, Cam- 
bodgia și Laos obțineau, în sfîrșit, 
recunoașterea dreptului lor la o via
ță liberă și pașnică, la suveranitate 
națională, independență și unitate. 
Declarația finală a conferinței pre
vedea, printre altele, organizarea de 
alegeri generale în vederea reunifi- 
cării Vietnamului. Ea deschidea 
perspectiva împlinirii acestei aspi
rații sfinte a poporului vietnamez.

Republica Democrată Vietnam, 
bastionul luptei pentru reunificarea 
întregii țări, nu numai că a respec
tat cu strictețe principiile și preve
derile concrete ale acordului, dar a 
depus neîncetat eforturi și a mani
festat numeroase inițiative pentru 
reîntregirea țării, ca o condiție a 
dezvoltării ei economice și cultura
le, a făuririi unei vieți prospere 
pentru întregul popor vietnamez, 
într-o declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam publicată zilele acestea se spu
ne că „guvernul R. D. Vietnam va 
continua pe viitor, ca și în trecut, 
să acționeze în mod hotărît pentru 
reunificarea pașnică a țării pe baza 
acordurilor de la Geneva, contri
buind astfel la apărarea păcii și 
securității popoarelor din Indochina 
și Asia de sud-est“.

La nord de paralela 17 oamenii 
muncii au reușit, într-o perioadă is
torică scurtă, să refacă economia 
distrusă de război. Ei au obținut în
semnate succese în construirea so
cietății socialiste, în făurirea unei 
vieți libere, prospere și fericite a în
tregului popor.

în același timp, populația din su
dul Vietnamului continuă să tră- 

de război se menține. Dar Uniunea 
Sovietică nu va recurge niciodată 
prima la arma termonucleară, nu 
va dezlănțui un război mondial. Noi 
nu cerșim pacea de la imperialiști, 
ci luptăm concret pentru pace, spri- 
jinindu-ne pe forța economică și 
militară a țărilor socialiste, pe coe
ziunea clasei muncitoare interna
ționale, a mișcării de eliberare na
țională, a tuturor popoarelor iubi
toare de pace.

în continuare. N. S. Hrușciov, re- 
ferindu-se la schimbul de vederi 
care se desfășoară la Moscova între 
reprezentanții U.R.S.S., S.U.A. și 
Angliei, a spus printre altele : Ne 
face impresia că există speranța de 
a se ajunge la un acord cu privire 
la interzicerea experiențelor în at
mosferă, spațiul cosmic și sub apă, 
dacă desigur în poziția reprezentan
ților americani și englezi nu se va 
produce vreo cotitură deosebită. Gu
vernul sovietic ar dori să se ajungă 
la o înțelegere care să prevadă in
terzicerea tuturor experiențelor, in
clusiv a celor subterane. Dar, a re
marcat vorbitorul, guvernele S.U.A. 
și Angliei continuă să insiste asupra 
necesității inspecțiilor internațio
nale, urmărind să obțină posibilita
tea de a face spionaj.

încheierea unui acord cu privire 
la interzicerea experiențelor nu
cleare ar fi .utilă și din punctul de 
vedere al îmbunătățirii generale a 
atmosferei internaționale. Guvernul 
sovietic este convins că o înțelegere 
în problema unui pact de neagre
siune între țările N.A.T.O. și statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia ar contribui de asemenea la 
o îmbunătățire considerabilă a în
tregii situații internaționale. în a- 
ceastă privință, principalul nu este 
forma, ci conținutul, principalul este 
ca și cealaltă parte să manifeste do
rința de a slăbi încordarea, de a li
chida starea de „război rece“.

Ar fi foarte util să fie rezolvată șl 
o problemă ca aceea a înghețării 
bugetelor militare ale statelor sau, și 
mai bine, problema reducerii lor. Ar 
fi, de asemenea, util să se revină la 
propunerile formulate de guvernul 
U.R.S.S, încă în anul 1958, cu pri
vire la înfăptuirea unor măsuri în 
vederea preîntîmpinării unui atac 
prin surprindere.

U.R.S.S. este gata să ducă trata
tive cu puterile occidentale în ve
derea realizării unui acord în baza 
căruia puterile occidentale să aibă 
reprezentanți pe lîngă trupele sovie
tice situate în R. D. Germană, iar, 
la rîndul ei, U.R.S.S. să aibă repre
zentanți pe lîngă trupele occidentale 
situate în Germania occidentală. 
Guvernul sovietic este, de aseme
nea, de acord să ducă tratative pen
tru reducerea efectivului trupelor 
străine situate pe teritoriul R.D.G. 
și R.F.G.

Și, desigur — a spus în continuare 
vorbitorul — este necesar să fie re
zolvată, în sfîrșit, principala proble
mă de care depinde lichidarea în
cordării internaționale — problema 
germană. Rezolvarea acestei pro
bleme este cu putință numai pe 
calea încheierii tratatului de pace 
cu Germania, a recunoașterii condi- 

iască sub un regim aservit, de* crun
tă teroare, care a sugrumat' cele 
mai elementare libertăți democra
tice, a dus economia la un pas de 
catastrofă și acționează în interesele 
cercurilor imperialiste. Clica lui 
Ngo Dinh Diem, instaurată la Sai
gon de imperialiștii americani, a 
adîncit scindarea țării, declanșînd 
un război murdar și sîngeros îm
potriva forțelor patriotice care luptă 
pentru unificarea Vietnamului. 
3 000 000 de persoane au fost înghe
suite în așa-zise „sate strategice" 
— adevărate lagăre de concentrare. 
Armata diemistă înzestrată cu ar
mament american, instruită și con
dusă de ofițeri americani, organi
zează „operațiuni de curățire“, dis- 
trugînd satele, incendiind recoltele, 
ucigînd oameni pașnici. Presa in
ternațională a scris nu odată în ul
tima vreme despre faptul că împo
triva forțelor patriotice sînt folosite 
bombe cu napalm și substanțe chi
mice toxice. Aruncate din avion, a- 
ceste substanțe primejduiesc viața 
oamenilor, distrug recoltele, otră
vesc animalele. „Folosirea bombelor

Un grup de partizani din Vietnamul de sud
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situației

triumful

țiilor care s-au format datorită zdro
birii Reichului hitlerist.

în încheierea cuvîntării sale, N. S. 
Hrușciov a relevat marele avînt al 
dezvoltării economiei Uniunii So
vietice și victoriile de importanță 
istorică mondială repurtate de 
P.C.U.S.

A luat apoi cuvîntul Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
care a arătat că, pentru poporul un
gar, prietenia cu Uniunea Sovietică 
are o însemnătate deosebită. în con
tinuare el a subliniat că în cursul 
vizitei, delegația ungară a văzut 
cum se traduce în viață programul 
de construire a comunismului adop
tat la Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. J. Kădăr a subliniat că 
P.M.S.U. împărtășește întru totul 
poziția P.C.U.S. atît în problemele 
mișcării muncitorești revoluționare 
mondiale cît și în problemele cons
trucției socialismului și ale 
internaționale.

în continuare, vorbitorul a arătat 
necesitatea luptei pentru 
mondial al politicii leniniste de co
existență pașnică a statelor cu orîn- • 
duiri sociale diferite, subliniind că 
aceasta creează posibilitățile cele 
mai favorabile succesului construc
ției în țările socialiste, pentru a de
monstra cît mai grabnic superiori
tatea socialismului și, în felul a- 
cesta, a asigura victoria lui pe cale 
pașnică, luptei clasei muncitoare din 
țările capitaliste, precum și luptei 
de eliberare națională.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că cele două Declarații de la • 
Moscova ale partidelor comuniste și 
muncitorești au stabilit în mod just 
pozițiile partidelor reprezentate la 
Consfătuiri față de principalele pro
bleme actuale. Aceste documente 
sînt juste, prevederile lor sînt con
firmate de viață, prin urmare nu 
este necesară revizuirea lor. Nu 
poate exista altă unitate principială 
a partidelor comuniste și muncito
rești în afara celeia la baza căreia 
stau prevederile acestor documente.

în încheiere, J. Kădăr a relevat 
succesele obținute în ultimii cîțiva 
ani de oamenii muncii din R. P. 
Ungară.

Grecia : 100000 de muncitori constructed in grevă
Corespondentul Ager-ATENA 19 

pres, Al. Gheorghiu, transmite :
După cum relatează presa greacă, 

în întreaga țară a avut loc o grevă 
de 24 de ore a muncitorilor con
structori. O sută de mii de munci
tori din construcții au participat la 
această grevă declarată pentru a

La Saigon se menține încordarea
— Agen- 
relatează

SAIGON 19 (Agerpres). 
țiile occidentale de presă 
că la Saigon se menține o situație 
încordată. Puternice forțe de poliție 
patrulează pe străzile orașului. 
Principalele pagode din Saigon au 
fost blocate de unități ale armatei 
diemiste, pentru a preveni organi
zarea unor noi demonstrații ale bu- 

chi-cu napalm și a substanțelor 
mice — se spune într-o scrisoare a 
cunoscutului filozof englez Bertrand 
Russell, publicată în revista „Na
tion“ — constituie o crimă și de
monstrează că în Vietnamul de sud 
se duce un război de exterminare“.

Numeroase ziare și agenții de pre
să occidentale vorbesc despre „răz
boiul nedeclarat“ purtat în această 
parte a lumii. „Statele Unite — 
arată corespondentul agenției U.P.I. 
la Saigon — sînt aliatul princi
pal al Vietnamului de sud în 
lupta împotriva partizanilor. Gu
vernul S.U.A. pierde zilnic în a- 
ceastă țară mai mult de un milion și 
jumătate de dolari și menține 14 000 
de soldați pentru a da ajutor 
Ngo Dinh Diem...“.

în ciuda acestui ajutor masiv, 
procedeelor sălbatice folosite 
timpul „operațiunilor de curățire“, 
dictatorul Diem nu poate stăvili lup
ta forțelor patriotice. Nemulțumi
rea în rîndul maselor crește și se 
extinde cuprinzînd cele mai îargi 
cercuri ale populației, fapt dovedit 
și de recentele manifestații ale cle-

lui

a
in

MOSCOVA 19 (Agerpres). — în 
comunicatul oficial cu privire la 
continuarea schimbului de păreri 
de la Moscova, se arată :

„La 19 iulie a continuat schim
bul de păreri dintre Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Averell Harriman, se
cretar de stat adjunct al S.UA., și 
lordul Hailsham, ministrul pentru

DAMASC 19 (Agerpres). — După 
ce în dimineața zilei de 19 iulie 
postul de radio Damasc anunța ri
dicarea stării excepționale pe o du
rată de opt ore, la numai o oră de 
la transmiterea acestui comunicat, 
a fost anunțată reinstaurarea stării 
excepționale. Postul de radio Da
masc a transmis un ordin către 
populație în care i se cerea să nu-și 
părăsească locuințele, contravenien- 
ții fiind în pericol de a fi împuș- 
cați de forțele polițienești. Curînd 
pe străzile Damascului s-au auzit 
din nou împușcături. După cum re
latează agenția France Presse, situa
ția din Siria „s-a agravat“. Frontie
ra siriană continuă să fie închisă, 
nepermițîndu-se intrarea sau ieșirea 
de pe teritoriul sirian. După cum a- 
nunță agenția France Presse, sute 
de camioane așteaptă de o parte și 
de alta a frontierei permisiunea de 
a trece. în cursul nopții de 18 spre 
19 iulie în toate orașele siriene a 
fost interzisă circulația pe străzi. 
După reinstaurarea stării excepțio
nale, în dimineața zilei de 19 iulie, 
și acest ordin a reintrat în vigoare. 
Mai mulți diplomați străini au te
lefonat din Damasc, anunțînd că 
străzile capitalei sînt pline de trupe 
înarmate pentru a preveni „o nouă 
acțiune antiguvernamentală sau 
marșuri dinspre Alep sau alte ora- 

obține satisfacerea revendicărilor 
lor cu privire la asigurări sociale și 
îmbunătățirea condițiilor de salari
zare. La Atena, ca și în alte orașe 
din țară, au avut loc mitinguri la 
care au participat, după cum scrie 
ziarul „Avghi”, peste 60 000 de 
viști.

gre-

die- 
nu- 

ei

diștilor împotriva regimului 
mist. în pagode s-au refugiat 
meroși oameni. Unii dintre 
află în greva foamei, în semn 
protest împotriva persecuțiilor 
care sînt supuși budiștii.

Unități ale poliției diemiste au pă
truns în pagode, evacuînd cu forța 
pe budiști.

se 
de 
la

rului budist. Sșptămîna trecută, la 
Saigon a avut loc o nouă manifesta
ție antidiemistă, prilejuită de fune
raliile celui mai cunoscut scriitor 
sud-vietnamez Nguyen Tuong Tam, 
care trebuia să compară în fața tri
bunalului , militar. El s-a sinucis în 
semn de protest împotriva regimu
lui diemist.

Pentru a înăbuși valul nemulțu
mirilor, dictatorul de la Saigon in
tensifică teroarea. El persecută in
telectualitatea și nu are încredere 
nici măcar în ofițerii săi, conside- 
rîndu-i „mai periculoși decît parti
zanii“. Valul deșănțat de repre
siuni nu este însă un semn de 
putere, ci de slăbiciune. Pozițiile lui 
Diem au slăbit simțitor în ultima 
vreme și aceasta o recunosc înșiși 
protectorii săi. Forțele patriotice din 
Vietnamul de sud și-au intensificat 
serios activitatea, războiul de par
tizani căpătînd un caracter tot mai 
larg, continuu și ascuțit. Agențiile 
de presă transmit zilnic știri despre 
atacarea punctelor de sprijin die
miste, a „satelor strategice“, despre 
doborîrea unor elicoptere americane 
și capturarea transporturilor de ali
mente și arme. Forțele patriotice 
controlează 3/4 din Vietnamul de 
sud. „Nu se poate nega faptul — scrie 
ziarul „New York Mirror“ — că, fo
losind fiecare avantaj al terenului, 
soldații Vietkong-ului (așa denumeș
te presa occidentală detașamentele 
forțelor patriotice n.r.) au obținut 
rezultate bune.“

Lupta poporului vietnamez împo
triva clicii diemiste pentru unifica
rea patriei se bucură de sprijinul 
întregii omeniri progresiste. Săptă- 
mîna de solidaritate cu oamenii 
muncii și cu poporul din Vietnamul 
de süd, care se desfășoară în nu
meroase țări, la chemarea Federa
ției Sindicale Mondiale, a prilejuit 
o puternică reafirmare a simpatiei 
de care se bucură lupta patrioților 
sud-vietnamezi, noi și energice 
proteste împotriva terorii diemiste 
și a războiului nedeclarat dus de 
S.U.A. în această țară. Poporul nos
tru, alăturîndu-se opiniei publice in
ternaționale, care marchează astăzi 
Ziua Vietnamului, înfierează fără
delegile comise împotriva populației 
sud-vietnameze și își exprimă calda 
solidaritate cu năzuința întregului 
popor vietnamez spre unificarea pa
triei sale, spre progres și pace.

NICOLAE N. LUPU

alproblemele științei și tehnicii 
Marii Britanii, în probleme privind 
acordul cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă, precum 
și în alte probleme prezentînd inte
res reciproc. La discuție au partici
pat consilieri și experți.

Următoarea întîlnire va avea loc 
la 20 iulie.

ridică la aproape

Agravarea situației din Siria
Aproape 1 OOO de morți și răniți în urma încercării 

de lovitură de stat
șe din nord, cunoscute după cum 
scrie agenția U.P.I., ca „bastioane 
ale simpatizanților R.A.U.“.

Corespondentul agenției Associa
ted Press la Beirut anunță că a 
fost întreruptă din nou legătura te
lefonică între Beirut și Damasc. Ge
neralul Amin el Hafez, comandan
tul suprem al armatei siriene, a fă
cut o declarație în care a anunțat 
că mitingurile, demonstrațiile sau 
portul de arme sînt interzise.

Din surse bine informate, prove
nite din localitățile aflate la fron
tiera cu Libanul, s-a aflat că numă
rul persoanelor ucise și rănite în 
cursul încercării de lovitură de stat 
din 18 iulie se 
1 000.

Amin el Hafez a anunțat la postul 
de radio Damasc în dimineața zilei 
de 19 iulie crearea tribunalului mi
litar care urmează să-i judece pe 
participanții la lovitura de stat a- 
restați. Curtea marțială este împu
ternicită să pronunțe sentința pe 
loc, fără drept de apel.

ik
Postul de radio Damasc a anunțat 

că un tribunal militar special a con
damnat la moarte 12 participant la 
încercarea de lovitură de stat care 
a avut loc la 18 iulie în Siria. Cei 
condamnați, printre care se află pa
tru civili, au fost executați. Tribu
nalul continuă judecarea participan- 
ților la încercarea de lovitură de 
stat care au putut fi arestați.

★

La 19 iulie s-a reîntors la Damasc 
delegația siriană condusă de gene
ralul Louai El Atassi, președintele 
„Consiliului național al comanda
mentului revoluției“, care a făcut o 
scurtă vizită în Republica Arabă 
Unită. Delegația a avut convorbiri 
cu președintele Nasser și alți 
membri ai guvernului R.A.U.

Extinderea mișcării
ROMA 19 (Agerpres). — Mișcarea 

grevistă a oamenilor muncii din Ita
lia care revendică majorarea sala
riilor, îmbunătățirea condițiilor de 
lucru și încheierea unor noi contrac
te colective a luat în ultimele zile o 
mare amploare.

Agenția U.P.I. relatează că după 
greva celor peste 1 000 000 de con
structori declarată la 18 iulie, facto
rii poștali și salariații de la mesa
geriile din Roma au declarat la 19 
iulie o grevă de 48 de ore revendi- 
cînd majorarea salariilor.

Hamalii din portul Genua au de-

■

LISABONA. îngrijorați de știrile în 
legătură cu înfrîngerile pe care le 
suferă trupele colonialiste, în Guineea 
portugheză, guvernul portughez pre
gătește trimiterea de noi întăriri mili
tare. La cei 10 000 de soldați existenți 
în prezent se vor adăuga efective noi, 
trimise încă în ziua reluării opera
țiunilor militare, precum și altele ce 
urmează să sosească în Guineea por
tugheză la 20 iulie.

ANKARA. După cum relatează co
respondentul din Ankara al agenției 
France Presse, între 10 și 17 iulie o 
delegație vest-germană, în frunte cu 
Walter Scheel, ministrul colaborării 
economice, a făcut o vizită oficială în 
Turcia, unde a dus tratative cu repre
zentanți ai guvernului turc în vede
rea „dezvoltării economice“ a Turciei. 
La sfîrșitul tratativelor a fost dat pu
blicității un comunicat care preci
zează „necesitatea și avantajul unei 
creșteri mai mari a investițiilor de 
capital particular“ în economia Tur
ciei.

NEW YORK. în S.U.A. continuă să 
crească șomajul. După cum a anun
țat ministrul muncii din S.U.A. numă
rul șomerilor din țară continuă să 
depășească cinci la sută din numărul 
total al brațelor de muncă. în luna iu
nie armata șomerilor număra 4,8 mi
lioane de persoane, fiind cu 400 000 
mai numeroasă decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut.

RIO DE JANEIRO. Luînd cuvîn- 
tul la posturile de radio și televi
ziune braziliene, Osvaldo Lima, mi
nistrul agriculturii din Brazilia, a de
clarat că rînduielile feudale sînt o 
frînă în calea progresului țării. Po-

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
După tratativele infructuoase cu 
privire la crearea forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O., duse la 
începutul acestui an cu aliații occi
dentali de trimisul special al preșe
dintelui Kennedy în Europa, Living
ston Merchant. Departamentul de 
Stat a hotărît să . înceapă, în august 
sau septembrie, o nouă rundă de tra
tative. După cum relatează agenția 
Associated Press, noile tratative vor 
avea loc de această dată la Wa
shington și se vor axa în primul 
rînd asupra unor probleme tehnice 
legate de crearea acestor forțe. La 
prima fază a tratativelor, adaugă 
agenția citată, vor participa numai 
reprezentanți ai S.U.A., Germaniei 
occidentale și Italiei. Macmillan, care 
deși s-a declarat de acord, la întîl- 
nirea din Bahamas, cu crearea aces
tor forțe, a fost silit datorită presiu
nilor din țară să formuleze anumite

în Franța au Ioc noi demonstrații de protest ale țăranilor. Agenția Reuter 
arată că joi, la Avignon, în timp ce 200 de țărani se îndreptau spre prefectură 
unde trebuia să aibă Ioc procesul intentat cîtorva tineri țărani arestați pentru 
participarea la demonstrații, poliția i-a atacat încercînd să i împrăștie. Au fost 
efectuate numeroase arestări. în fotografie : un aspect din timpul recentelor 
demonstrații de la Avignon.

greviste in Italia
clarat o grevă de protest împotriva 
folosirii de către societățile de na
vigație a spărgătorilor de grevă 
pentru descărcarea navelor. Peste 
1 000 de hamali din același port se 
află în cea de a doua zi a grevei 
de 72 de ore cerînd majorarea sa
lariilor.

Șoferii de autobuze, arată agenția 
U.P.I., au anunțat că vor declara 
duminică și luni o grevă națională 
de 48 de ore în semn de protest îm
potriva ruperii de către patroni a 
tratativelor privind încheierea con
tractului colectiv.

À -fi

ință de presă, după reorgani- 
cabinetului său, primul minis-

trivit celor arătate de ministru, marile 
latifundii, care reprezintă mai puțin 
de 1 la sută din totalul gospodăriilor, 
dețin 44,9 la sută din totalul pămîn- 
turilor (circa 80 milioane de hectare). 
Osvaldo Lima s-a pronunțat pentru 
înfăptuirea în țară a reformei agrare.

TOKIO. Luînd cuvîntul la prima 
conferință de presă, 
zarea ...................
tru Ikeda a confirmat din nou că în 
virtutea tratatului de securitate ja- 
pono-american Japonia este obligată 
să accepte intrarea submarinelor 
atomice americane în porturile sale și 
a arătat că va depune toate eforturile 
pentru crearea unor condiții favo
rabile acestor vizite.

HAVANA. Trei uniuni ale patrioți- 
lor guatemalezi au dat publicității o 
declarație în care își exprimă hotărîrea 
de a continua lupta în apărarea inte
reselor țării și poporului. Extermina
rea și torturarea patrioților, la care 
recurge guvernul, se spune în decla
rație, „nu vor putea niciodată să înă
bușe rezistența crescîndă a forțelor 
armate răsculate“.

LONDRA. Sindicatele din Irlanda 
de nord protestează cu hotărîre îm
potriva închiderii căilor ferate, măsu
ră adoptată în interesul societăților 
petroliere și de automobile. în urmă
torii patru ani personalul din această 
ramură se va reduce de la 3 000 la 
2 000 de lucrători.

LONDRA. Greva celor 2 000 de 
muncitori portuari a paralizat portul 
Dublin. Docherii greviști revendică 
îmbunătățirea condițiilor de muncă. 

rezerve față de planul american. Gu-* 
vernul englez, subliniază A. P., a de
clarat că trebuie să studieze mai în 
amănunțime planul american.

Avînd în vedere rezervele formu
late, Departamentul de Stat nu a 
considerat necesar să invite Anglia 
la prima fază a tratativelor.

în ce privește poziția Franței față 
de planul S.U.A., ea a rămas ne
schimbată : Guvernul de Gaulle con
tinuă să se opună creării acestor 
forțe și să susțină ideea forței nu
cleare naționale. Acesta este moti
vul pentru care nici Franța nu a 
fost invitată la tratative.

întrevăzînd în planul american 
posibilitatea de a pune mai repede 
mîna pe arma nucleară „R.F.G., re
latează agenția A. P., este foarte en
tuziasmată de acest plan“, cu toate 
că face rezerve în legătură cu cota 
financiară pe care ar urma să o su
porte.

Procesul
lui Globke

Procurorul a 
la închisoare

cerut condamnarea 
pe via|ă a acuzatului

BERLIN 19 (Agerpres).— în rechi
zitoriul său rostit la 19 iulie în ca
drul procesului intentat lui Globke, 
secretar de stat în guvernul de la 
Bonn, procurorul general al R.D.G., 
Josef Streit, a cerut ca acesta să fie 
condamnat la închisoare pe viață 
pentru crimele de război și pentru 
crime împotriva umanității.

j

BONN. La Bamberg (R.F.G.) se des
fășoară procesul lui Schlosser, fost 
paznic hitlerist la ghetoul din orașul 
polonez Czestochowa. El a împușcat 
cu mîna sa 4 deținuți din ghetou. Pen
tru crimele sale el a fost condamnat 
anul trecut de tribunalul din Bamberg 
la 10 ani închisoare, u. 
federal din Karlsruhe 
sentința. Din decembrie 1962 aré 
loc, cu mari întreruperi,

1 din Bamberg 
dar tribunalul 

a anulat

loc, cu mari întreruperi, revizuirea 
procesului lui Schlosser. încurajat de 
faptul că are ocrotitori atît de in- 
fluenți, Schlosser nu numai că neagă 
acum categoric participarea sa la re
presiunile din acest ghetou, ci declară 
că nu știe în general nimic despre 
toate acestea. Procesul continuă.

CAIRO. G. M. Kolisang, secretar 
general al Partidului Congresul din 
Basutoland, a făcut o declarație la 
Cairo în care a subliniat dorința po
porului său de a i se

,_ __ ___ _____ nat dorința po-
i acorda imediat 

independența. „Colonialiștii englezi, a 
declarat Kolisang, folosesc metoda tra
tativelor ca o manevră pentru amîna- 
rea acordării independenței. Ei nu vor 
să renunțe la bogatele noastre resurse 
minerale de bauxită, aluminiu, uraniu, 
toriu, diamante și aur“.

HAVANA. Pe lîngă Universitatea 
din Havana s-a înființat o facultate 
muncitorească. Noua facultate va pre
găti pe muncitorii și pe țăranii care au 
terminat cu succes cursurile de șase 
ani de cultură generală, pentru a in
tra la universitate. La inaugurarea ofi
cială a facultății, ale cărei cursuri vor 
începe la 1 septembrie, a luat cuvîn- 
tul rectorul universității și ministrul 
învățămîntului.

S.UA

