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economii de

ridicată, 
metal

Asigurarea furajelor- baza sporirii 
producției in sectorul zootehnic

Toate resursele 
valorificate cu grijă
Gospodăriile colective din raio

nul Tr. Măgurele au prevăzut să 
sporească în acest an efectivele de 
animale cu 2 465 bovine, din care 
1 922 vaci și juninci, cu 8 695 por
cine, 5 861 ovine și 137 600 păsări. 
După apariția recentelor hotărîri, 
multe gospodării colective și-au 
propus să crească un număr mai 
mare de animale. Or, toate acestea 
impun o grijă deosebită pentru a- 
sigurarea furajelor.

în acest an, gospodăriile colecti
ve, pe baza planurilor de producție, 
cultivă 3170 ha lucernă, borceag, 
iarbă de Sudan și porumb în a- 
mestec cu sorg. De asemenea, s-au 
însămînțat 2 000 ha cu porumb pen
tru siloz și sfeclă. Consiliul agricol 
raional a îndrumat gospodăriile co
lective să folosească toate rezervele 
de sporire a producției de furaje. 
In acest scop s-au însămînțat in
tercalat prin porumb 854 ha cu ■ 
sfeclă de zahăr pentru furaj și 
3 020 ha cu dovleci. Pe 58 ha terase 
de vii și plantații de pomi se cul
tivă lucernă, iar pe canale la o- 
rezării sfeclă pentru furaj.

A extinde suprafețele cu furaje 
r.u este totul. Principalul constă în 
recoltarea și depozitarea lor la vre
me. Pînă în prezent, în gospodăriile 
colective din raion s-a asigurat o 
cantitate de 6 900 tone fîn de lucer
nă și borceag. De asemenea, s-au 
însilozat 1 200 tone secară, lucernă, 
ierburi de baltă etc.

în vederea depozitării a cît mai 
multe furaje pentru perioada de 
iarnă, consiliul agricol raional a in
dicat conducerilor gospodăriilor co
lective să evite risipa de furaje pe 
perioada de vară, consumul de fu
raje nerațional. Cu mult spirit gos
podăresc se procedează în această 
privință la gospodăria agricolă co
lectivă din Cîrligați, unde cele 342 
tone fînuri recoltate pînă în pre
zent sînt depozitate în întregime. 
Rezultate bune se văd și la gos
podăriile colective Slobozia Mîn- 
dra, Plopii Slăvitești, Lița și altele. 
Consiliul agricol a constatat însă 
că unele gospodării colective nu a- 
cordă grija cuvenită depozitării și . 
păstrării în bune condiții a furaje-

lor pentru iarnă. A existat tendința 
ca o parte din fin să fie dat în con
sum în această perioadă cînd există 
destule posibilități de hrănire a a- 
nimalelor cu diferite ierburi. Așa se 
procedase la gospodăriile colective 
din Ologi, Pleașov, Secara etc. în 
urma discuțiilor purtate, conduce
rile gospodăriilor colective și colec
tiviștii care lucrează în sectorul 
zootehnic au înțeles importanța 
strîngerii și conservării furajelor 

ei com-pentru iarnă și în prezent 
bat risipa.

O atenție deosebită se 
strîngerii de furaje din 
plantații silvice. Pînă în 
s-au recoltat și depozitat 114 tone 
frunzare, acțiune care continuă și 
în prezent. Gospodăriile colective 
au luat măsuri pentru strîngerea 
plevei care la iarnă, în amestec cu 
bostănoase, sfeclă de zahăr, va con
stitui un furaj de bună calitate.

Consiliul agricol raional a anali
zat problema asigurării necesarului 
de furaje în raport cu creșterea e- 
fectivelor de animale. S-a ajuns la 
concluzia că există posibilități pen
tru mărirea suprafețelor cultivate 
cu culturi duble de la 5 823 ha, cît 
se prevăzuse în planurile de pro
ducție, la 11 500 ha. Acum toate e- 
forturile sînt îndreptate spre reali
zarea acestei sarcini. Consiliul a- 
gricol își plopune să sprijine în 
continuare gospodăriile colective ca 
acestea să-și poată asigura nece
sarul de furaje pentru întregul e- 
fectiv de animale pînă la recolta 
viitoare.

acordă 
diferite 
prezent

Ing. ION COBIANU 
președintele Consiliului agricol 

raional Tr. Măgurele

La gospodăria colectivă Homorodul Mic, raionul Odorhei, sectorul zoo
tehnic a crescut an de an. Colectiviștii se îngrijesc de asigurarea unei pu
ternice baze furajere. în fotografie : Se lucrează la însilozarea furajelor.

€u secerișul terminat
Gospodăriile agricole 

de stat din regiunea 
Crișana au terminat cu 
două zile mai devreme 
decît era prevăzut re
coltarea și treierișul pă- 
ioaselor de pe cele 
aproape 11000 ha. în 
prezent muncitorii 
G.A.S. au

din
început intens

arăturile de vară. Mai 
mult de 60 la sută din 
numărul tractoarelor lu
crează în schimburi pre
lungite. Pînă acum au 
fost arate aproape 6 000 
ha, iar o suprafață de 
1200 ha a fost însămîn- 
țată cu diferite culturi 
furajere.

Folosind un număr 
sporit de combine și în
treaga capacitate de lu
cru a mașinilor și trac
toarelor și gospodăriile 
de stat din regiunea 
Maramureș au terminat 
recoltatul griului într-un 
termen mai scurt decît 
anul trecut. (Agerpres)

BRĂILA (coresp. „Scînteii“). —r' 
De la începutul anului și pînă a- 
cum, colectivul Uzinei „Lamino
rul“ din Brăila a produs peste plan 
mai mult de 1300 tone de lami
nate. Prin extinderea laminării la 
toleranțe negative și prin reduce
rea rebuturilor, muncitorii și teh
nicienii acestei uzine au economi
sit 450 tone de metal. Productivita
tea muncii a crescut în primul se
mestru al anului cu 2,97 la sută, 
în plus față de plan, realizîndu-se 
în același timp economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare de 
1350 000 lei.

Stații meteorologice 
automate

în cadrul serviciului tehnic al Insti
tutului meteorologic din București au 
fost executate încă trei stații meteo
rologice automate. Față de prima sta
ție meteorologică automată, care a fost 
instalată pe vîrful Cozia, la o înălțime 
de 1640 metri, noile aparate prezintă 
o serie de avantaje : ele pot măsura 
și transmite la o distanță de cel puțin 
20—30 km, în afara elementelor me
teorologice — temperatura aerului, 
presiunea atmosferică, umezeala rela
tivă a aerului, direcția și viteza medie 
a vîntului —, și cantitatea precipita
țiilor căzute în intervalul dintre două 
măsurători și prezenta razelor solare. 
Noile stații automate urmează să fie 
instalate pe crestele munților, în punc
te greu accesibile ca Vîrful Pietrosul 
din masivul Rodna, la o altitudine 
de peste 2 000 de metri.

Ca urmare a tratativelor dintre 
reprezentanții U.R.S.S., S.U.A. și 
Marii Britanii, la 25 iulie a fost 
parafat la Moscova textul Trata
tului cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă, Semnarea tratatului ur
mează să aibă loc în curînd la 
Moscova. Șefii celor trei delegații 
au căzut de acord că Tratatul cu

privire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară constituie un 
prim pas important spre destinde
rea încordării internaționale'și în
tărirea păcii și speră că în această 
direcție va fi realizat un nou pro
gres.

în pag. IV-a : Comunicatul dat 
publicității la Moscova și textul 
Tratatului.

Electrificări 
rurale

CRAÏOVA (co
resp. „Scînteii“). 
De curînd, în ca
sele colectiviștilor 
din Răcarii de Jos, 
Brănești și Tatomi- 
rești, raionul Fi- 
liași, s-a aprins be
cul electric. De la 
începutul anului, 
în regiunea Olte
nia au fost electri
ficate 22 localități 
rurale. Majoritatea 
acestora sînt racor
date Ia sistemul e- 
nergetic național.

Un etaj în 24 de ore
BRAȘOV (coresp. „S'cîn- 

teii“).— In cartierul mun
citoresc „Tractorul“ din 
Brașov, constructorii TRC 
din localitate au început 
să înalțe primul bloc-turn 
din oraș, cu parter și 11 
etaje. Noua clădire se 
construiește după proce
deul modern de turnare 
în cofraje glisante. Mun
ca pe șantier a fost în 
așa fel organizată înoît la 
fiecare 24 de ore se ridi
că un etaj. Antrenați în 
întrecere, constructorii lu
crează și în schimburi de

noapte, la lumina reflec
toarelor. Pînă la 4 august 
blocul va fi complet 
înălțat. Metoda nouă de 
construcție a fost prelua
tă de la constructorii din 
Onești care. în momentul 
de față, se află pe sche
le și îi ajută pe tovarășii 
lor brașoveni să-și însu
șească cît mai bine pro
cedeul turnării în cofraje 
glisante. în zona gării 
noi va începe construc
ția a încă 4 blocuri înal
te, folosindu-se aceleași 
procedee moderne.

în raionul Ciuc e- 
xistă condiții deo
sebit de favorabi
le pentru crește
rea și îngrășarea 
animalelor și în
deosebi a bovine
lor și ovinelor. 
Numai fînețele 
naturale ocupă o 
suprafață de r 
proape 34 000 ha. în multe gos
podării colective cositul fînului 
s-a terminat. Gospodăria colec
tivă din Sîntimbru are 707 ha fi
nețe. Preocupîndu-se de asigurarea 
furajelor pentru cele 740 bovine 
pror ietate obștească, încă de la în
ceputul lunii iunie consiliul de con
ducere a întocmit un plan amănun
țit privind campania de recoltare a 
fînețelor. întreaga suprafață de fi
nețe a fost împărțită pe brigăzi. 
Organizîndu-și bine munca, colecti
viștii din brigada a ÎV-a 
de Iuliu Ballo au 
cositul. Și celelalte 
cit cu spor. La 15 
întreaga suprafață 
pozitat.

— Avînd asigurată baza furajeră, 
ne-a spus tov. Gali Ignațiu, preșe
dintele gospodăriei colective, vom 
putea îngrășa și vinde statului mai 
multe animale. In urma 
hotărîri

In raionul Ciuc

intens

ale

a- 
ha.

Ritm mai 
la cositul fînului j

condusă 
terminat primii 
brigăzi au mun- 
iulie fînul de pe 
era cosit și de

recentelor
guvernului, noi vom

i*

de recoltare 
organizată, 

se poate

vinde mai mult cu 
50 de bovine față 
de cît 
contractul 
iat la 
anului.

Și în 
podarii 
— cum 
din Leliceni 
Jigodin - 
a fînului

Nu același 
spune

Păulești,

prevede 
înche- 

începutul

alte gos- 
colective 
sînt cele

Și
mun- 

a fost 
lu- 

des-

ca 
bine 
cru se poate spune însă 
pre G.A.C. Păulești, Ciucsîngior- 
giu, Armăseni și Tomești, unde cosi
tul fînului a întîrziat mult. G.A.C. 
Păulești are 854 ha fînețe. Colecti
viștii de aici au început recoltatul 
odată cu cei din Sîntimbru. Dar au 
tărăgănat această lucrare. La aceas
tă gospodărie se desfășoară slab și 
transportul fînului.

Cu toate că timpul este înaintat, 
pe întregul raion s-a cosit pînă 
în prezent numai jumătate din fîne
țe. Este necesar ca gospodăriile ră
mase în urmă la cositul fînețelor să 
fie îndrumate -și sprijinite de or
ganele raionale pentru terminarea 
acestei lucrări în cel mai scurt 
timp. Este în interesul colectiviști
lor să folosească toate
pentru asigurarea bazei
de care depinde mărirea 
și sporirea producției de

resursele 
furajere, 

șeptelului 
carne.

N. PETRESCU

TELEGRAMĂ
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ,

Prim-secretar al conducerii naționale a Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste

Prim-ministru al guvernului revoluționar al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO,
Președintele Republicii Cuba

Havana
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al 

Consiliului de Stat, al guvernului și poporului Republicii Populare Ro
mîne și al nostru personal, vă transmitem dv. și prin dv. poporului cuban 
prieten cele mai călduroase felicitări și urări de pace și prosperitate, cu 
prilejul celei de-a X-a aniversări a zilei insurecției naționale.

Oamenii muncii din țara noastră se bucură sincer de succesele re
marcabile pe care poporul frate cuban le-a obținut în apărarea și conso
lidarea independenței Republicii Cuba, în transformarea vieții țării pe 
o bază socialistă.

Dînd o înaltă prețuire relațiilor de prietenie frățească statornicite 
între Republica Populară Romînă și Republica Cuba, poporul romîn este 
convins că aceste relații se vor dezvolta și în viitor spre binele țărilor 
noastre, al întăririi puternicului front al forțelor care luptă pentru pre- 
întîmpinarea unui nou război mondial, pentru consolidarea păcii și co
laborării între popoare.

Exprimînd sentimentele poporului romîn, vă dorim dv. și întregului 
PQPor cuban noi succese în construirea socialismului, spre făurirea unei 
vieți noi și fericite în Cuba liberă, independentă și iubitoare de pace.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn 

președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

ț Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne

In Piteștiul de azi (Foto : Agerpres)

Pregătiri pentru viitorul 
an școlar

In toate orașele și comunele regiunii 
Dobrogea se lucrează intens la revizui
rea și repararea T ’ ‘
Aceste lucrări au 
Horia, Tichilești, 
multe alte comune.
apropie de sfîrșit construcția unei noi 
școli cu 16 săli de clasă, iar la Toprai- 
sar, Cobadin, Fîntînele și în alte comu
ne se construiesc localuri noi de școală, 
în total, pentru noul an școlar capaci
tatea școlilor din regiunea Dobrogea 
sporește cu încă 124 de săli de clasă.

(Agerpres)

localurilor de școală. 
I fost terminate la

Pantelimonu și în
La Medgidia se

ârii
In cursul anului trecut, Întreprin

derea Electromontaj nr. 1 București 
a executat la Schitu Golești, regiunea 
Argeș, lucrări pentru linia de înaltă 
tensiune. Utilajul și materialele ne
cesare au fost aduse pe șantier prin 
stafia C.F.R. Schitu Golești. Lucră-

rile au fost terminate prin luna iulie 
1962, iar șantierul s-a mutat în altă 
localitate. S-a mutat este un fel de a 
spune pentru că de fapt și azi mai 
sînt pe rampa gării Schitu Golești 
unele materiale de instalații, stîlpi de 
beton și diferite piese mai mici. S-a 
împlinit anul de cînd stau aici. 
Cîteva piese mai mici s-au risipit, al
tele se degradează. Ele ocupă și mult 
spafiu pe rampă, creînd greutăți 
stației.

Dacă întreprinderea nu avea ne
voie de aceste materiale putea să le 
cedeze alteia. Oare așa gospodărește 
pe toate șantierele ?

S. BOBOC 
muncitor

cam neli- 
Se gîndea 
procedase

Anul acesta, industria 
de conserve din țara noas
tră va ajunge la o pro
ducție de circa 2,9 ori mai 
mare decît cea din 1959. 
O realizare însemnată și o 
depășire demnă de subli
niat a sarcinilor de plan, 
exprimată în milioane și 
milioane de cutii de con
serve. Modernizarea între
gului proces tehnologic al 
fabricilor și îmbunătățirea 
sistemului de achiziționare 
a materiilor prime au con
stituit căi principale care 
au permis oamenilor mun
cii din industria de conser
ve să dezvolte continuu 
producția.

MODERNIZARE
începută de cîțiva ani, 

acțiunea de modernizare a 
procesului de producție a 
conservelor se extinde în 
permanență. în prima fază 
a acestei acțiuni s-au exe
cutat lucrări de moderni
zare la fabricile din Tecuci 
și Valea Roșie. Amîndouă 
întreprinderile au fost do
tate cu utilai nou, modern, 
de înaltă tehnicitate. Li
niile moderne de fabrica
re a conservelor de mază
re, fasole, a pastei de to
mate și sucului de roșii au 
mărit considerabil capaci
tatea de producție a aces
tor unități. Pe aceeași li
nie se înscrie și construi
rea noii fabrici de conser
ve din Ovidiu, regiunea 
Dobrogea. Prevăzută a a- 
vea o capacitate finală de 
producție de 15 000 tone de 
conserve pe an, fabrica a 
intrat de curînd în funcți
une cu o treime din aceas
tă capacitate, conform pre
vederilor primei etape. 
Aici vor fi produse sorti-

mente variate și de calitate 
superioară de paste de to
mate și conserve de roșii 
decojite, sucuri de roșii, 
sucuri cremogenate de 
fructe.

Printre utilajele moder
ne cu care au fost dotate 
și celelalte fabrici de con
serve se află mașini de în
chis cutii și borcane, ma
șini de curățat fructe, au
toclave pentru sterilizare.

N-au fost uitate nici 
ambalajele. Acest sector a 
fost înzestrat în ultimul 
timp cu 3 linii automate 
pentru confecționarea cu
tiilor metalice și cu o li
nie pentru confecționarea 
paharelor din carton cerat. 
O linie modernă pentru 
vernizat și litografiat cu
tiile de tablă oferă posibi
lități noi de îmbunătățire 
a prezentării produselor.
IN PLINA CAMPANIEI

In aceste săptămîni, în
treprinderile au intrat în 
noua campanie de fabri
care a conservelor. Ele vor 
produce circa 150 de sorti
mente, cu 20 de sortimen
te mai mult decît anul tre
cut. Conform planului, 
producția totală este cu 
5 500 tone conserve de le
gume și cu 6 000 tone con
serve de fructe mai mare 
decît cea de anul trecut. 
De pe acum încă, unele 
fabrici și-au depășit simți
tor sarcinile. La mazăre, de 
pildă, fabrica „Zagna-Vă- 
deni" a dat o producție cu 
15 la sută mai mare decît 
s-a prevăzut. Pe întreg 
sectorul, planul de produc
ție la mazăre a fost reali
zat în proporție de 103 la 
sută. Campania coriserve-

Fahrica „Flora" — unitatea „Grivița“ din Capitală. In 
curînd, conservele vor lua drumul magazinelor.

lor de fructe este și ea în
cununată de succes : 10
la sută depășire la dulce
țuri și la compoturi, per
spective de depășire la 
producția de gemuri.

Condițiile de climă au 
făcut ca în acest ah cam
pania conservelor de ma
zăre să înceapă cu circa 10 
zile mai tîrziu decît data 
stabilită inițial, în timp ce 
campania conservelor de 
fasole a început cu 10—15 
zile mai devreme. In loc 
să termine prelucrarea ma-

Era 
niștit. 
dacă 
bine atunci cînd ’ (J Ç ## # Al țf i
primise conduce- Jr
rea brigăzii. „Bri
gada e bună, își spunea, nu-i. ca culta propunerea biroului organi- 
altele, rămasă sub plan. Dar dacă, zației de bază : „Pentru merite 

deosebite în producție, propunem 
primirea tovarășului Petre Cons
tantin direct în rîndul membrilor 
de partid...“ Votul a fost unanim.

*
In sector sînt multe brigăzi bune, lucreze jumătate din efectivul bri- 

aflate mereu peste 
lor de plan. Două 
din ele însă se 
detașează mereu. 
Sînt brigăzile fra
ților Sabin și Ion 
Ghioancă, doi mi
neri pricepuți, 
buni organizatori 
ai lucrului, neoste
niți căutători de 
noi metode de 
muncă. In abata
jele lor, producti
vitatea muncii în
trece 5 
cărbune 
care post de mi
ner. Petre Con
stantin a pus ochii 
pe ele. In fiecare 
zi dădea cite o raită prin cele două 
abataje să vadă cum se face la ei 
o operație sau alta. Și nici frații 
Ghioancă nu se sfiau să-i arate în 
ce mod își organizează munca, cum 
folosesc utilajele. Concluzia la care 
a ajuns, a împărtășit-o ortacilor săi:

— Și noi putem ajunge la ase
menea rezultate. Avem aceleași 
condiții. Ne lipsesc cîteva lucruri. 
Să le împrumutăm de la ei.

Le-a demonstrat apoi oamenilor 
lui ce neajunsuri provoacă faptul 
că munca nu e bine organizată, că 
unele utilaje nu sînt folosite cum 
trebuie. Cei care obișnuiau să lip
sească nemotivat au fost puși să 
socotească cît cărbune s-ar cîștiga 
dacă toți s-ar prezenta zilnic la 
lucru.

In noiembrie trecut, cînd aveau 
loc asëmenea discuții, brigada lui 
Petre Constantin realiza doar 4,40

în loc s-o luăm înainte, ne 
rostogolim undeva la coada grafi
cului, ce vor zice oamenii ?

Neliniștea proaspătului șef de 
brigadă era justificată. Nu-i ușor 
să porți pe umeri răspunderea 
unui abataj frontal, să conduci o 
sută de oameni. Și mai era ceva. 
Se apropia o adunare de partid, 
prima de acest fel la 
participe el, Petre 
noul șef de brigadă.

★
Venise la mina

care avea să 
Constantin,

din Lupeni 
adus de un consătean, li spusese 
că se cîștigă bine aici. La început, 
abatajul l-a cam pus pe gînduri. 
Nu-i plăcea lumina săracă a a- 
dîncurilor. In primul șut n-a lu
crat aproape nimic. Cînd s-a vă
zut din nou la lumina zilei, a fugit 
la baracă. Și-a adunat lucrurile 
gata să plece acasă. Dar n-a ple
cat. „Rămîn pînă la prima leafă, 
apoi plec“ — a hotărît. A doua zi 
a coborît din nou în mină. Acasă 
n-a mai plecat nici la prima, nici 
la a doua leafă. A rămas mai de
parte la mină. Încetul, cu încetul se 
atașase de noua meserie. Nici 
nu-și dă seama cum s-au scurs 7 
ani. A primit între timp carnetul 
de miner calificat. S-a căsătorit, a 
primit un apartament...

Acum iată-l în fața adunării de 
partid. Se uită la chipurile oame
nilor din bănci. Ii știe bine pe toți. 
Și pe frații Ghioancă, și pe mais
trul Furdui, și pe tovarășul Nan, 
secretarul. Cîtorva dintre cei din 
sală sau din întreg sectorul III le 
datorează calificarea, experiența, 
felul nou de a munci.

Mulți s-au înscris atunci la 
cuvînt. Au vorbit despre el cu căl
dură, ca despre un ortac de nă
dejde, pe care te poți bizui.

Adunarea de partid a sectorului 
III de la mina Lupeni, întrunită la 
începutul lui noiembrie trecut, as-

tone de 
pe fie-

tone de cărbune pe post de. miner. 
Noul șef de brigadă, ajutat de fra
ții Ghioancă, de maiștrii Nicolae 
Răuț și Adrian Boca, a pornit la 
reorganizarea lucrului. In schim
bul de tăiere, schimbul care dă 
„grosul“ producției, a fost pus să

nivelul sarcini- găzii. Ca obiectiv s-a fixat trimi
terea la suprafață 
a întregii fîșii de 
cărbune dislocat, 
Restul brigăzii a 
fost împărțit să 
lucreze în celelal
te două schim
buri, însărcinate 
cu montarea trans
portorului, cură
țirea și podirea 
abatajului și cu 
răpirea armăturii 
metalice și puș- 
carèa noii fîșii de 
cărbune. Respec
tarea strictă a ci
clului de produc
ție a devenit cu- 
vîntul de ordine 

al brigăzii. Ca să se ajungă aici s-a 
trecut la specializarea oamenilor 
pe faze de operații, astfel ca fie
care miner să execute cu pri
cepere și ușurință sarcina în
credințată. Dacă înainte oamenii 
erau mutați dintr-un loc într-altul, 
acum fiecare lucra là un loc de 
muncă bine definit.

Obiectivul de moment al brigă
zii a fost repede atins. Anul a fost 
încheiat cu un randament de 
4,56 tone de cărbune pe post. In 
noul an brigada s-a angajat să ex
tragă 1 000 de tone în plus. Com
parativ cu frații Ghioancă era 
țin. Ei se angajaseră să 
5—6 000 de tone peste plan.

Petre Constantin s-a sfătuit 
nou cu ortacii, au chibzuit 
preună ce să facă pentru a ajunge 
la nivelul realizărilor celor două 
brigăzi. In vreme ce în abatajele

pu- 
dea

din 
im-

zării și să înceapă apoi 
prelucrarea fasolei, unele 
întreprinderi s-au văzut 
astfel puse în situația de 
a face față unei producții 
paralele. Pentru ca recol
ta să fie cît mai bine va
lorificată, o parte din ma
zăre va fi destinată consu
mului sub formă de boabe 
uscate.

D. MINCULESCU

(Continuare în pag. III-a)

fraților Ghioancă 
ciclul unei fîșii de 
cărbune se scurta 
mereu, la ei batea 
pasul pe loc. Bri
gada și-a propus 

micșoreze durata fiecă-atunci să
rei operații, în așa fel îneît la două 
zile să extragă trei fîșii de căr
bune în loc de două. Știau toți 
că nu-i o treabă ușoară. O fîșie 
lungă de peste 100 de metri în
seamnă sute de tone de cărbune. 
Înseamnă deplasarea operațiilor 
dintr-un schimb într-altul. Oa
menii sînt puși în situația să exe
cute operații noi, cu care nu sînt 
obișnuiți. Au început noi consul
tări cu maiștrii și șefii de schim
buri. Grupa de partid a brigăzii 
și-a propus să sprijine atingerea 
noului obiectiv. In brigadă, intere
sul pentru randamente înalte de
venise general. Toți au hotărît să 
sporească 
brigăzii 
Ghioancă.

De la o 
sectorului _ . _ __
Pînă în aprilie, brigada a urcat la 
4,93 tone pe post. In mai. Petre 
Constantin și ortacii lui au inten
sificat bătălia pentru 5 tone. S-au 
realizat 5,03 tone. Iar înainte de 
încheierea primei jumătăți a anu
lui, graficele au înregistrat o pro
ductivitate de 5,20 tone de cărbune 
în fiecare zi, de fiecare miner din 
brigadă. Creșterea productivității 
muncii situează acum brigada la 
nivelul fraților Ghioancă. Angaja
mentul anual de 5 000 tone de căr
bune peste plan a „căzut“ și el.

★
Era la numai cîteva zile după 

premierea brigăzii pentru rezultate 
excepționale în producție. Petre 
Constantin și ortacii lui ieșeau din 
șut. Cineva le-a adus o veste ;

— Se zice că 
și-a püs în gînd 
sfîrșitul anului __ ____ _____
cărbune cocsificabil peste plan.

Noul șef de brigadă a zîmbit: 
— Spuneți-i că și noi facem la 

fel...

angajamentul anual al 
la nivelul fraților

lună la alta normatorul 
consemna cifre sporite.

Sabin Ghioancă 
să dea pînă la 

10 000 de tone de

L. VISKI 
coresp. „Scînteii
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VIATA DE PARTID Munca politică 
PE ȘANTIERELE BE CON SERE CEH

Pe șantierele de construcții din Capitală și din alte orașe, numeroase 
orgunizații de partid desfășoară o intensă muncă politică în rîndurile con
structorilor. In multe locuri s-a obținut o experiență bună în orientarea ei 
spre principalele probleme ale producției.

Pentru scurtarea termenului 
de dare în folosință

Ritm și calitate. Două mari pro
bleme asupra cărora și-a orientat 
activitatea organizația de bază de 
pe șantierul „Drumul Taberei“ din 
București, unde pină în aprilie anul 
viitor se vor construi aproape 1 000 
de apartamente. în adunările gene
rale ale organizației de bază au fost 
analizate aspecte importante ale ac
tivității șantierului : căile și posi
bilitățile de sporire a productivită
ții muncii în vederea scurtării ter
menelor de dare în folosință; îmbu
nătățirea continuă a calității con
strucțiilor și finisajelor; grija pentru 
economisirea materialelor.

Spre aceste obiective a fost orien
tată și munca politică de masă. Mă
sura luată de conducerea șantierului 
de a organiza munca în două schim
buri a fost temeinic sprijinită. Agi
tatorii au organizat convorbiri în fie
care echipă, au discutat cu fiecare 
om în parte, arătîndu-le importan
ța acestei măsuri pentru scurtarea 
termenului de dare în folosință a 
noilor blocuri aflate în construcție. 
Un mare accent s-a pus în activita
tea politică pe buna folosire a mași
nilor și utilajelor. în echipa condusă 
de tov. Ion Utilă, la turnarea beto
nului unii muncitori nu mînuiau 
bine mecanismele. Tovarășul Dumi
tru Lungu, mecanic de întreținere, a 
primit sarcina să explice muncito
rilor din echipă cum să execute în 
mod corect operațiile, cum să în
trețină utilajele în bune condiții de 
funcționare. Sprijinul acordat de el 
a dat rezultate.

Organizația de bază de pe șantie
rul „Drumul Taberei“ acordă o aten
ție deosebită conținutului agitației 
vizuale, orientată și ea spre proble
mele principale. Am întîlnit la fie
care bloc, în locurile cele mai frec
ventate de pe șantier, grafice, pa
nouri, chemări mobilizatoare. în 
fața blocului nr. 7, un mare panou 
se adresează constructorilor: „Tova
răși! Blocul nr. 7 are termen de 
predare pentru 108 apartamente la 
30 septembrie“. Alături, un alt pa
nou oglindește angajamentul con
structorilor ; „Colectivul de con
structori se angajează să execute 
numai lucrări de bună calitate și să 
scurteze termenul de predare cu 
5 zile“.

Măsurile tehnico - organizatorice 
luate de conducerea șantierului, în
soțite de o temeinică muncă politică, 
au creat condițiile ca, în loc de 108 
apartamente prevăzute să fie date în 
folosință în trimestrul III al acestui 
an, să se dea peste 400, dintre care 
aproape 150 pînă la 23 August.

In sprijinul 
bunei desfășurări 

a întrecerii socialiste
Buna desfășurare a întrecerii so

cialiste se află în centrul muncii po
litice de masă. Organizația de bază 
de pe șantierul de locuințe de la 
Hunedoara folosește agitația vizuală 
pentru popularizarea rezultatelor.

La cele patru blocuri turn, care se 
ridică din cofraje glisante, ca și la 
celelalte blocuri în construcție de 
pe acest mare șantier, s-au afișat 
grafice cu ajutorul cărora construc
torii pot urmări zilnic rezultatele 
obținute, pot să-și dea seama ce s-a 
executat și ce mai trebuie să se rea
lizeze. Aici se desfășoară o bogată 
muncă politică pentru populariza
rea și generalizarea experienței îna
intate și a procedeelor noi de lu
cru. In acest scop, la stația de ra- 
dioficare s-a introdus „ora experien
ței înaintate“ ; de asemenea, s-au 
confecționat panouri mari, atractive 
care, așezate la locuri vizibile, în
deamnă pe constructori să urmeze 
exemplul brigăzilor conduse de Ște
fan Roșianu, Andrei Weber, Vasile 
Carlaonț. Prin buna organizare a 
muncii, prin aplicarea pe scară largă 
a procedeelor industriale în con
strucții, prin ridicarea continuă a 
calificării oamenilor, aceste echipe 
reușesc să sporească productivitatea 
muncii, să îmbunătățească calitatea 
lucrărilor.

în desfășurarea muncii politice, o 
experiență bună are și organizația 
de bază de pe șantierul „Steagul 
roșu“ din Brașov. Pe lingă alte for
me, aici se pune un mare accent pe 
organizarea de conferințe tehnice ; 
expunerile făcute, pentru a fi mai 
lesne de înțeles, sînt însoțite de gra
fice, diafilme și alte materiale intui
tive. Conferințele tehnice ținute în 
ultima vreme de inginerii Emil Speli, 
Maria Hallaș și Aurel Lascu au fost 
axate pe calitatea lucrărilor de fi
nisaj, procedeele noi în construcții
le moderne, transportul materialelor 
pe verticală.

Sînt însă și organizații de bază, 
ca cea de la întreprinderea de con
strucții nr. 3 din Reghin, care nu 
desfășoară o muncă politică cores
punzătoare în scopul sprijinirii bu
nei desfășurări a întrecerii socia
liste. Pe șantierele întreprinderii nu 
se face aproape nimic pentru popu
larizarea celor mai buni constructori 
și a metodelor rr, lipsește agitația 
vizuală. Slaba activitate politică, lip
surile existente în organizarea mun
cii au făcut ca în primul semestru 
al anului întreprinderea amintită 
să realizeze planul Ta producția glo
bală numai în proporție de 91,47 la 
sută.

„Aici stația de radioficare”
Pe șantierul „Drumul Taberei" din 

Capitală s-a instalat o stație de ra
dioficare. De atunci au trecut mai 
bine de două luni.

— Ce au cuprins programele ? 
am întrebat pe tovarășul Nicolae Po
pescu, președintele comitetului sin
dicatului.

•— De regulă stația transmite mai 
mult muzică, a fost răspunsul. A- 
celași lucru l-a confirmat și tovarășa 
inginer Jana Alexandrescu, respon
sabila culturală în comitetul sindi
catului.

Nu este rău ca la o stație de ra
dioficare să se transmită și muzică, 
dar e greșit ca programul să se re
ducă numai la atît. Constructorii ar 
dori ca în mod sistematic să-l audă

pe crainic spunînd: „Aici stația de 
radioficare. Transmitem vești de pe 
șantier“, sau: „Azi ne vorbesc evi- 
dențiații în întrecerea socialistă“. 
Aici sînt numeroși constructori ca 
Gh. Tănase, Ion Florescu, Dinică 
Stelică și atîția alții care au obținut 
rezultate bune în muncă și ar pu
tea să împărtășească cu ajutorul sta
ției și celorlalți constructori din ex
periența lor.

De ce stația de radioficare nu 
transmite decît muzică? am între
bat pe tovarășul președinte al co
mitetului sindicatului.

— Microfonul este stricat. Repa
rația costă 60 de lei și nu am găsit 
formele de acoperire a acestui fond 
— ne-a răspuns.

Nu este cazul să mai comentăm 
această explicație.

La gazeta de perete
între formele muncii politice de 

masă, un loc important îl ocupă ga
zetele de perete. Atunci cînd apar 
cu regularitate, cînd tratează pro
blemele cele mai arzătoare ale șan
tierelor, cînd răspîndesc cu grijă 
experiența pozitivă și iau poziție 
critică față de lipsuri, ele aduc o 
contribuție de seamă la îmbunătă
țirea muncii în rîndurile construc
torilor. în multe locuri s-au obținut1 
rezultate bune. Gazeta de perete de 
pe șantierul de la Hunedoara, bună
oară, are inițiative valoroase, evi
dențiază în mod sugestiv pe mun
citorii care obțin rezultată bune în 
producție, combate lipsurile. Aici 
apare cu regularitate rubrica „între 
ciocan și mistrie“. în una din infor
mațiile apărute recent la această 
rubrică se spune : „Felicitări brigă
zilor conduse de tovarășii Arnold 
Nazarin, Titus Brănișteanu, Petru 
Petru, Ion Nedelcu, care reușesc să 
sporească productivitatea muncii și 
să facă lucrări de bună calitate“.

Gazeta de perete „Constructorul", 
de pe șantierul „Steagul roșu“ din 
Brașov, a publicat în ultimele luni 
articole semnate de maiștrii Gheor
ghe Pripiș de la lotul I — finisaj și 
Dumitru Oprescu. Ei scriu despre 
importanța fișei limită introdusă 
pe șantier pentru mai buna gospo
dărire a materialelor și pentru redu
cerea prețului de cost. Gazeta mili
tează și pentru creșterea producti
vității muncii, publicînd o serie de 
articole, scrisori, caricaturi privind 
folosirea mecanismelor la finisaje, 
săpături, montaje etc. Recent, gazeta 
de perete a scos o ediție specială in
titulată : „Productivitatea muncii, 
izvor de economii“.

O frumoasă activitate are și pos
tul U.T.M. de control de la șantie
rul „Drumul Taberei“ din Bucu
rești. El apare cu regularitate, popu
larizează pe constructorii care se e- 
vidențiază în întrecere și are un pu
ternic ascuțiș critic față de cei care 
manifestă lipsuri. Caricatura, arti
colul critic sînt folosite cu pricepere 
și au un puternic rol educativ.

Exemplele de mai sus, precum și 
multe altele, arată ce rol important 
au gazetele de perete în desfășura
rea muncii politice de masă. Prin 
faptul că ridică probleme esențiale 
ale producției, ele sînt apreciate, se 
așteaptă cu interes apariția lor. Dîn- 
du-se curs problemelor ridicate de 
gazetele de perete, în multe locuri 
s-a extins experiența înaintată, au 
fost înlăturate unele neajunsuri 
care îngreunau buna desfășurare a 
muncii.

N. BIVOLU

nriEAXTRIE
O.S.T.A. (Teatrul de vară ,,23 August“^ 

RITM, MELODIE, TINEREȚE — concert 
de muzică ușoară susținut de orchestra 
de jazz condusă de Corneliu Popescu. 
Soliști ; Rene Holm (R. P. Polonă), 
Ruxandra Ștefănescu, Dan Dumitrescu 
șl Trio Garofița — (orele 20).

Teatrul Evreiesc de Stat Bu urești 
(Grădina din str. Mircea Vodă nr. 5) : 
■CU CINTEC SPRE STELE — (orele 
20,15).

Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase* 
(Grădina Boema) : CA LA REVISTĂ — 
(orele 20,15).

Circul de Stat : CURAJ ȘI TINEREȚE 
—- (orele 20).

Citim 
in presa

DIN ACTIVITATEA
FEMEILOR

Peste 30 000 
de femei din 
gospodăriile co
lective ale re

giunii Dobrogea muncesc în brigăzi
le viticole, legumicole și pomicole; o 
contribuție însemnată la dezvoltarea 
ramurii avicole aduc cele peste 4 500 
de colectiviste care lucrează ca îngri
jitoare de păsări și la incubatoare. 
1200 de femei au fost promovate în 
funcția de șef de echipă. Gospodă
riile colective din Turcoaia, Carca- 
liu, Ceamurlia de Jos, Săcele, Coba- 
din, Plopeni etc. sînt printre cele ale 
căror consilii de conducere manifes
tă o grijă deosebită pentru promo
varea femeilor în munci de răspun
dere. Anul acesta au absolvit cursu
rile învățămîntului agricol de masă 
peste 5 700 de femei, iar alte 17 000 
au frecventat ciclul de lecții avicole 
organizate în unitățile 'agricole din 
regiune.

IN TIMPUL LIBER
Pentru educa

rea tineretului, 
comitetul U.T.M. 
de la Fabrica de

ciment „Temelia" organizează varia
te manifestări cultural-educative. Au 
loc conferințe, concursuri „Cine știe, 
cîștigă", concursuri pe teme profe
sionale etc. Cunoașterea trecutului 
de luptă a partidului, cunoașterea 
frumuseților patriei se află de ase
menea în atenția organizației U.T.M. 
De curînd, un mare număr de tineri 
au vizitat muzeul Doftana, hidro
centrala de la Bicaz și alte locali
tăți. Din păcate, unele acțiuni inte
resante sînt date uitării. De pil
dă, concursul „Iubiți cartea" are 
încă puțini prieteni. „Joile tine
retului" se țin foarte iar. Există de
ficiențe și în ce privește activitatea 
sportivă. Tinerii au participat la a- 
menajarea terenului sportiv. Dar 
cînd erau pregătite toate condițiile 
necesare desfășurării activității spor
tive, totul a stagnat.

Deservirea de sezon 
în cartierul nostru

Deunăzi, membri ai 
postului nostru au ieșit 
împreună dincolo de 
porțile uzinei. I-a inte
resat cum este asigura
tă deservirea de sezon 
a locuitorilor cartieru
lui 23 August, care se 
întinde pe o distanță 
de cîțiva km — de la 
capătul liniei de tram
vai nr. 24 și pînă în 
strada Horia, de o 
parte și de alta a liniei 
ferate Titan — Olteni
ța. Aici locuiesc mii de 
familii ale muncitorilor 
de la Uzinele „23 Au
gust“ 'și „Republica“, 
de la Fabricile „Electro- 
cablul“, „Filatura Ro- 
mînească de Bumbac" 
și alte întreprinderi în
vecinate.

în cartier există cinci 
magazine diferite, unde 
găsești un bogat și va
riat sortiment de 
mărfuri. Sînt create 
condițiile pentru o bu
nă aprovizionare a lo
cuitorilor cartierului. Am 
avea de făcut însă și u- 
nele reproșuri.

La unitatea „Apro
zar" nr. 236 s-a adus 
deunăzi atîta fasole 
verde, încît nu s-a pu
tut vinde toată și u- 
nele cantități au în
ceput să se degradeze; 
de notat că unele lăzi 
cu legume sînt aici a- 
șezate direct în bătaia 
soarelui, astfel că pro
dusele se veștejesc re
pede. în schimb, la u- 
nitatea „Aprozar" nr. 
235, unde erau canti
tăți suficiente de roșii, 
ardei, varză, ceapă etc., 
nu exista fasole verde.

Uneori, locuitorii car
tierului trebuie să ple
ce după cumpărături în 
alte cartiere. De ce ? 
Pentru că unul din cele

două magazine „Ali
mentara", precum și 
cele două magazine de 
textile și încălțăminte 
sînt deseori închise 
pentru inventar care, 
nu știm de ce, durează 
la noi foarte mult. Ma
gazinul „Tehnometal" 
a stat și el închis timp 
de aproape o jumătate 
de an. Pe bună drepta
te, locatarii cartierului 
își pun întrebarea : De 
ce secția comercială a 
sfatului popular raio
nal nu ia măsuri ca in
ventarul să se facă prin

Postul 
de corespondenți 

voluntari are 
cuvîntul

rotație și mai operativ? 
Iar atunci cînd vreo 
unitate comercială ră- 
mîne, din diferite mo
tive, fără gestionar, de 
ce nu se iau măsuri o- 
perative pentru com
pletarea cu personalul 
necesar ? Magazine în
chise luni de zile în
seamnă greutăți în a- 
provizionarea cartieru
lui și pagube pentru 
comerț.

Iată și cîteva anoma
lii organizatorice. La 
magazinul „Alimenta
ra“, care este în pre
zent deschis, se găseș
te gheață pentru păs
trarea unor produse. 
Dar aceasta se topește 
uneori inutil, deoarece 
unitatea este slab a- 
provizionată cu bere, 
sucuri și alte răcoritoa
re. în schimb, la cen
trul de răcoritoare gă
sești sucuri calde, de
oarece lipsește gheața.

Pe drumul nostru 
prin cartier, am stat de 
vorbă cu mai mulți 
muncitori tineri. Aceș
tia doresc ca la maga
zinele din cartier să se 
aducă un sortiment mai 
bogat de articole pen
tru excursioniști, cos
tume de baie și pro
duse necesare la plajă. 
Ei mai propun să se 
deschidă o cofetărie. 
Posibilități sînt.

în ultimii ani, car
tierul „23 August“ s-a 
dezvoltat simțitor. Mun
citorii sugerează înfiin
țarea unui traseu de 
autobuze între Piața 
Muncii și strada Horia. 
Pe de o parte, ar fo
losi salariaților fabricii 
„Electrocablul", pe de 
altă parte ar asigura o 
mai bună legătură cu 
mijloacele de transport 
spre diferite locuri de 
recreere din preajma 
orașului, cum sînt pă
durile Pustnicul, Cer- 
nica și Pasărea. De a- 
semenea, ar fi necesară 
sporirea numărului de 
vehicule, în special în 
orele de vîrf, pe liniile 
existente.

Ar fi indicat ca foru
rile locale de resort, 
organizațiile comercia
le, trustul de alimen
tație publică, sfatul 
popular raional să stu
dieze mai atent cerin
țele acestui - cartier în 
continuă dezvoltare.
CONSTANTIN FÎCIU, 
strungar ; NICOLAE 
IUTEȘ și PETRU 
IORDACHE, tehni
cieni ; ION ȘERBA 
NESCU, inginer — 
din postul de cores
pondenți voluntari ai 
„Scînteii“ de la Uzi
nele „23 August"- 

București

Soarta unul om: Giulești (16; 18,15; 20,30), 
Elena din Troia — cinemascop : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), Elena Pavel 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 22,00 — grădina
21.30) , 1 Mai (9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45;
21.15) , Grivița (8; 10,15; 12,30; 15; 17,30; 

, 20; 22,30), G. Coșbuc (8,15; 10,30; 13; 15,30; 
I 18; 20,45), Arenele Libertății (20,15), Sta- 
I dionul Giulești (20,30). Dragoste și pălă

vrăgeli : Sala Palatului R. P. Romîne 
rele 20 — seria de bilete 797), Reput 
(9,30; 11,30; 14; 16,45; 19; 21,15), Bucur . J 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (11; 16; 18,15;

: 20,30), Stadionul Dinamo (20,15), Grădina
13 Septembrie (20,15). Viață fără chitară: 
I. C. Frimu (10; 12; 14; 10)15, 18,45; 21 — 
grădină 20,30). Fortăreață pe Rin — ci- 

i nemascop : rulează la cinematografele
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
Progresul (20,30). Podul rupt — cinema
scop : rulează la cinematograful Ștefan 
cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). Doctor în 
filozofie : rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (16, 18; 20>r Munca (16;
18,15; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 
21). Mărul discordiei : rulează la ci
nematografele Lumina (de la orele 
10 la orele 14 în continuare ; 16 ;
18,45; 20,30), înfrățirea între popoare (16; 
18,15; 20,30), 8 Martie (16; 18; 20). O perlă 
de mamă : rulează la cinematografele 
23 August (10; 12; 15; 17; 19 — grădină
20.15) , Patinoarul 23 August (21). Divorț 
italian : Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Misterele Parisului — cinemascop:
Victoria (9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,30), 
Miorița (10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Giulești (10; 12; 14). Adorabile și minci
noase : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), C. David (16; 18.15; 20,30). Pro
gram special pentru copii : 13 Septem
brie (10). Estrada, estrada ! : 13 Septem
brie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Alex. 
Sahia (10; 12; 15; 17; 19 — grădină 20,30), 
M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). Șapte dă
dace — Hoața de la circ — Sport nr. 
3/1963 rulează la cinematograful Timpuri 
Noi de la orele 10 la orele 21 în conti
nuare. Noua prietenă a tatii : rulează la 
cinematografele Maxim Gorki (16,15; 
1.8,30; 20,45), Drumul Serii (16; 18,15; 20,30). 
Rocco și frații săi — ambele serii : Cul
tural (10; 16; 19,30), Grădina 8 Martie 
(20,30). Cumpără-ți un balon : rulează la 
cinematograful Al. Popov de la orele 
9,30 la orele 21 în continuare. Tu ești 
minunată : rulează la cinematograful 
Vasile Roaită (10; 12; 14 — grădină 21). 
Concertul mult visat : rulează la cine
matografele V. Roaită (16; 18,30), Arta 
(16; 18,20 — grădină 20,30), Libertății (10; 
12; 14; 16,15; 18,30 — grădină 20,30). Lu
mină de iulie : Unirea (16; 18,30 — gră
dină 20,30), Olga Bancic (15; 17; 19 — gră
dină 20,30). Pe urmele bandei : Flacăra 
(16; 18,15; 20,30), G. Bacovia (16; 18; 20), 
B. Delavrancea (16; 18; 20). Camelia : ru
lează la cinematograful T. Vladimlres- 
cu (16 ; 18). Căpitanul Fracasse — ci
nemascop : Popular (10,30; 14,30; 16,45;
19; 2il,15), Grădina cinematografului T. 
Vladimirescu (20,15). O moștenire cu bu
cluc : Moșilor (11; 15; 17, 19 — grădină

I 20,30).
TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna

lul televiziunii. 19,15 —- Știți să dese
nați, copii ? ,,Poveste de pe plajă'' de 
Octav Pancu-Iași. Desenează Iurie Da
rie (transmisiune de pe litoral). 19,35 — 

i Muzică populară romînească. 20,10 — E- 
misiune de știință : SOȚII CURIE. 20,25 
— Emisiune închinată celei de-a X-a 
aniversări a insurecției naționale a Cu
bei. 21,10 — VALIZA SCHIMBATA. O- 
peră bufă într-un act de Gioachino 
Rossini, realizată de „Cine Lirica Ita
liana“. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 

și 29 iulie. In țară : Vreme frumoasă, cu 
cer variabil, mai mult senin noaptea și 
dimineața. Vor cădea ploi izolate de 
scurtă durată în vest și nord-vestul țării. 
Vînt slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 12 și 22 
grade, iar maximele între 27 și 37 grade. 
In București și pe litoral : Vreme fru
moasă, cu cer variabil, mai mult senin. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.
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Fizica nucleară 
modernă se răsfrîn- 
ge, prin aplicații i- 
mediate sau de per
spectivă, asupra u- 
nui mare număr de 
domenii ale științei 
și tehnicii, fiind valo
rificată tot mai mult 
în țara noastră. Ast

fel, în Institutul de fizică atomică 
al Academiei R. P. Romîne sînt 
dezvoltate multilateral alături de 
cercetări teoretice, dedicate extin
derii limitei de cunoaștere asupra 
nucleului atomic, și un număr im
portant de studii cu caracter apli
cativ, aparținînd fizicii și chimiei 
nucleare. In același timp, institutele 
de cercetări în chimie, biologie, a- 
gricultură, medicină etc., nume
roase întreprinderi cu profile 
foarte diferite utilizează, pe scară 
tot mai largă, tehnica nucleară, 
bazată în special pe aplicațiile 
izotopilor radioactivi și stabili.

La rîndul său, învățămîntul su
perior și suprauniversitar al fizi
cii nucleare a răspuns la vreme 
acestor noi preocupări, a căror 
dezvoltare a sprijinit-o cu succes, 
începutul a fost făcut de Comi
tetul pentru energia nucleară 
al Consiliului de Miniștri care, în 
1956, a înființat, pe lîngă Institu
tul de fizică atomică, cursuri cu 
durata de un an prin care au fost 
introduși în problemele fundamen
tale ale nucleonicii (denumirea 
generică pentru fizica, chimia și 
tehnica nucleară) peste 50 de tineri 
fizicieni, chimiști și ingineri din 
producție. In același an, au fost 
organizate cursuri pentru utilizarea 
izotopilor radioactivi cu durata de 
3 luni, destinate inițierii cadreloi 
din producție în tehnica nucleară. 
Această formă de învățămînt a 
funcționat neîntrerupt și a dat 
pînă astăzi peste 500 de absolvenți, 
in majoritate ingineri, precum și 
agronomi, biologi, medici etc.

Prof, iiniv. FLORIN CIORASCU 
membru corespondent al Academiei

R. P. Romîne, director adjunct 
științific al Institutului de fizică 

atomică

De asemenea, Ministerul învăță
mîntului a luat o serie de măsuri 
menite să asigure studenților de la 
toate specialitățile care au legă
tură cu nucleonica, cunoștințele de 
bază în acest domeniu. Au luat 
ființă secții de fizică atomică în 
cadrul facultăților de matematică- 
fizică ale unor universități, o sec
ție de radiochimie la Facultatea de 
chimie a Universității din Bucu
rești și secția de. ingineri fizicieni 
la Institutul politehnic din Bucu
rești. Totodată, fizica șî tehnica 
nucleară au fost introduse ca dis
cipline obligatorii în programele 
de învățămînt ale tuturor institu
telor tehnice. în ultimii ani, a fost 
organizată la Universitatea din 
București o secție de pregătire a 
matematicienilor — programatori 
pentru mașini electronice de 
calcul, iar cursurilor de fizică din 
învățămîntul superior tehnic li s-a 
dat de curînd o structură nouă în 
care capitolele de fizică modernă 
ocupă un loc esențial.

Munca de organizare a învăță
mîntului nucleonicii, potrivit ce
rințelor progresului științei și teh
nicii, s-a reflectat în volumul și 
calitatea rezultatelor obținute de 
instituțiile și întreprinderile la care 
lucrează tinerii absolvenți ai învă
țămîntului nostru superior. într-a- 
devăr, dacă numărul cadrelor care 
lucrau la noi cu un deceniu în 
urmă în problemele nucleonicii era 
de cîteva zeci, astăzi acest număr 
este de multe sute; dacă acum zece 
ani lucrările oamenilor noștri de 
știință în acest domeniu erau mo
deste, astăzi apar anual în revis
tele de specialitate, romînești și 

străine, trei-patru sute de memo
rii științifice, iar specialiștii noștri 
atomiști se impun atenției specia
liștilor de peste hotare prin contri
buții originale, valoroase, în dome
nii ale fizicii și chimiei nucleare 
complet necunoscute la noi altă
dată. în același timp, fizicienii, chi- 
miștii și inginerii nucleoniști din 
institutele de cercetări au elaborat 
multe sute de metode și aparate 
care își găsesc utilizări în industrie,

j.WbïlhlIlli , .
și cerințele ptmytesiiiaiștiinței și tehnica
agricultură, transporturi, medicină 
etc.

Ceea ce s-a realizat pînă acum 
în dezvoltarea învățămîntului su
perior în domeniul fizicii nucleare 
și disciplinelor înrudite constituie 
o bază sigură pentru a păși îna
inte cu tot mai multă consecvență. 
Pentru înfăptuirea cît mai rapidă 
a acestei sarcini, învățămîntul su
périeur în domeniile fizicii, chimiei 
și tehnicii nucleare trebuie să în
lăture unele neajunsuri, devenind 
în primul rînd mai concret. Există 
astăzi posibilități pentru realizarea 
progresului necesar.

Să ne referim, de exemplu, la 
Facultatea de fizică a Universită
ții din București, înființată de cu
rînd. Este adevărat că multe din
tre cursurile care se țin aici au un 
înalt nivel științific, iar profesori
lor respectivi li se datoresc în 
bună parte rezultatele remarcabile 
obținute dé foștii lor studenți. To
tuși, pe măsură ce timpul trece, la 
această facultate se simte din ce 
în ce mai mult lipsa de cadre cali
ficate, îndeosebi pentru cursurile 
de specialitate, cursuri care să re
flecte nu numai stadiul actual al 
celor mai interesante probleme ale 
fizicii moderne, ci și drumurile și 

perspectivele noi care se deschid, 
metodele de investigație, teoretice 
și experimentale aferente, cu toate 
posibilitățile și limitările lor. De 
asemenea, se observă, mai ales în 
ultima vreme, o rămînere în urmă 
a programului și conținutului lu
crărilor practice de laborator față 
de progresul mereu mai accentuat 
al metodelor de cercetare de la
borator și al celor de fizică tehnică 
folosite în producție. Aceste defi
ciențe există în toate secțiile fa
cultății, inclusiv fizica nucleară. 
Ele pot fi eliminate însă într-un 
mod destul de simplu.

Mă bizui pe constatarea că, la 
orice disciplină, cursurile cu ade
vărat bune sînt predate de cadre 
didactice care desfășoară și o ac
tivitate de cercetare științifică sus
ținută. Aceasta le permite să cu

noască bine domeniul respectiv, să 
predea cu mal multă competență. 
Din păcate însă, puține dintre a- 
ceste cadre țin cursuri de speciali
tate, deoarece în actuala structură 
organizatorică a facultății —ve
che și de mult părăsită de aproape 
toate universitățile din lume — 
catedrele sînt axate pe capitolele 
principale ale fizicii generale, care 
se predau în primele cinci semes
tre: mecanică, căldură, electricita
te, optică etc. Această situație îm
pinge la o mare risipă de cadre di
dactice cu cea mai înaltă califi
care. Fără a diminua rolul impor
tant pe care îl are cursul intro
ductiv de fizică generală, consi
der că toate capitolele fizicii gene
rale pot fi predate de un profesor 
și 1—2 conferențiari cu mai multă 
experiență, care să facă parte din- 
tr-o catedră de fizică generală. 
După părerea mea, ar trebui să se 
creeze mai multe catedre de spe
cialitate conduse de cei mai remar
cabili profesori din facultate. Ei ar 
asigura astfel o înaltă calitate a 
muncii de îndrumare în această 
parte esențială a programului de 
învățămînt a fizicii moderne.

Dar și în acest caz rămîn multe 
discipline a căror predare sub 
formă de cursuri, seminarii și lu

crări practice trebuie îmbunătă
țită, asigurîndu-se cadrelor didac
tice respective posibilități de per
fecționare a pregătirii lor prin par
ticiparea nemijlocită la lucrări de 
cercetare importante, efectuate cu 
mijloace adecvate.

Pentru folosirea mai rațională a 
bazei materiale propun înființa
rea unei secții de cercetare în ca
drul și chiar în localul facultății, 
prin strîngerea la un loc a între
gului utilaj de cercetare împărțit 
astăzi pe catedre și nefolosit com
plet. Conducerea acestei secții 
consider că trebuie să fie încre
dințată unuia dintre profesorii e- 
minenți ai facultății, care ar putea 
îndruma activitatea ei spre pro
bleme importante pentru știință și 
economie. O tematică de cercetare 
potrivită pentru fizica nucleară ar 

fi, de exemplu, fizica particulelor 
elementare, care și în alte țări este 
dezvoltată pe lîngă universități. 
Totodată, cadrele din facultate, 
care nu au acolo posibilități pentru 
dezvoltarea activității științifice, 
ar putea să și-o desfășoare în in
stitutele de cercetări. Experiența 
„în mic“ efectuată pînă acum a 
fost încununată de succes.

în legătură cu găsirea timpului 
necesar activității de cercetare nu 
cred că există altă soluție pentru 
cadrele tinere decît aceea a cu
prinderii lor în sistemul aspiran- 
turii, iar după obținerea titlului 
de candidat, fiecare al treilea an 
să poată fi consacrat exclusiv ac
tivității științifice care să conti- 
nuie și în ceilalți doi ani însă cu 
o intensitate mai redusă. Institu
tele de cercetări dispun astăzi de 
posibilități pentru a oferi învăță
mîntului superior cadrele care să 
îndeplinească normele didactice în 
locul celor care se dedică un timp 
muncii științifice.

în ce privește îmbunătățirea lu
crărilor practice de laborator pen
tru cursurile de specialitate,, s-ar 
putea ajunge imediat la o situație 
mai bună dacă unele dintre aceste 
lucrări, și anume cele mai compli

cate și deci mai concludente pen
tru activitatea viitorilor absolvenți, 
ar fi efectuate în laboratoarele in
stitutelor de cercetări. Faptul că 
în aceste laboratoare lucrează nu 
numai fizicieni ci și ingineri va 
imprima un caracter mai complex 
pregătirii practice a studenților. 
De ce Ministerul învățămîntului 
nu aprobă încadrarea de ingineri 
în personalul didactic al facultă
ții de fizică ? — este o întrebare 
căreia nu i-am aflat răspunsul. O 
atitudine corespunzătoare din acest 
punct de vedere ar duce la creș
terea nivelului unor cursuri cu ca
racter tehnic și, în general, al lu
crărilor practice, contribuind în
deosebi la o concretizare mai com
pletă a cunoștințelor studenților. 
La institutele de cercetări ar putea 
fi făcute și lucrările experimentale 
pentru examenul de stat.

Deficiențe asemănătoare mai 
există și în învățămîntul tehnic 
superior al fizicii și tehnicii nu
cleare. în plus, absolvenții mai 
vechi ai institutelor tehnice, spe
cializați între timp în probleme de 
tehnică nucleară, nu se pot înscrie 
astăzi la aspirantură decît la spe
cialitățile pe care le-au absolvit 
cu ani în urmă, ceea ce conduce

Cunoștințe mai ample despre fabricarea sculelor
Sînt aproape doi ani 

de cînd, absolvind fa
cultatea, mi-am înce
put activitatea de ingi
ner mecanic la Fabri
ca de scule din Rîșnov. 
Începutul a prezentat 
unele greutăți, de
oarece produsele fa
bricii — scule așchie- 
toare — necesitau o 
tehnologie de fabrica
ție aparte, diferită de 
cea a prelucrării orga
nelor de mașini pe care 
am studiat-o în facul
tate. Trebuie să adaug 
că în uzină am în
tîlnit unele probleme 
care nu au fost predate 
în facultate la cursu
rile de specialitate ; de 
pildă, cele legate de 
oțelurile pentru scule 
și de tratamentele lor 
termice. Consider ne

cesar ca în programa 
cursului Studiul meta
lelor să se prevadă un 
anumit număr de ore 
pentru studiul acestor 
oțeluri, echivalența u- 
nor mărci de oțeluri 
din standardele altor 
țări, lucru necesar tu
turor inginerilor care 
lucrează în sculăriile 
uzinelor metalurgice, 
în secțiile de trata
ment termic.

Dificultăți am intim- 
pinat și din cauza cu
noștințelor restrînse 
dobîndite în facultate 
în domeniul tehnolo
giei fabricării sculelor 
așchietoare. Cred că 
asemenea dificultăți 
ar putea fi evitate 
dacă unele probleme 
privind tehnologia de 
fabricare a sculelor ar

evident la o dare înapoi în legă
tură cu pregătirea completă a ca
drelor în domenii noi. Pînă acum 
Ministerul învățămîntului nu a pu
tut fi convins să extindă posibili
tățile de trecere a candidaturii de 
fizică tehnică și la ingineri nepro- 
filați inițial pe problemele nucleo
nicii.

Pentru sporirea eficienței învă
țămîntului superior al nucleonicii 
este deci necesară o colaborare 
mult mai strînsă între facultățile 
și institutele de cercetări de spe
cialitate. Lichidarea în acest mod 
a unor neajunsuri principale din 
învățămîntul superior ridică evi
dent unele dificultăți organizato
rice. Trebuie găsite însă mijloacele 
cele mai eficiente în vederea ob
ținerii avantajelor pe care această 
cale le oferă: economie de investi
ții și aplicabilitate imediată. Cum 
în institutele de cercetări se abor
dează astăzi probleme moderne ale 
științei și tehnicii, activitatea cva- 
sipermanentă a studenților și ca
drelor didactice tinere în labora
toarele lor va fi utilă și celor ce 
se vor ocupa direct de problemele 
producției.

fi predate mai dezvol
tat și în legătură mai 
strînsă cu modul de 
rezolvare practică a 
lor în întreprinderile 
noastre producătoare 
de scule. Mă refer la 
operațiile care trebuie 
efectuate pentru obți
nerea diferitelor un
ghiuri de la burghie, a 
lezoare, broșe și alte 
scule, la succesiunea 
operațiilor respective 
și la cinematica mași- 
nilor-unelte speciale 
pe care se prelucrează 
aceste produse. Cîteva 
ore de curs cred că ar 
trebui afectate și pen
tru „descifrarea“ sche
melor electrice ale ma- 
șinilor-unelte.
Ing. MIRCEA BRANA 

Fabrica de scule 
din Rîșnov
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In secfia bobinaj a întreprinderii „Vîscoza" din Lupeni

Primirea la C. C. al P. M. R. 
a delegației de activiști ai P. S. U, G.
In ziua de 24 iulie, delegația de 

activiști ai P.S.U.G., care a făcut o 
vizită în tara noastră în cadrul 
schimbului de delegații pentru stu
dierea experienței muncii de partid, 
condusă de tov. Karlheinz Schafer, 
șeful Secției Industrie grea a C.C. al 
P.S.U.G., a fost primită la C.C. al 
P.M.R. de tovarășii Simion Bughici, 
membru al C.C. al P.M.R., Nicolae 
Constantin, șef de secție la C.C. 
al P.M.R., Constantin Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R.,

Pe scurt i>iy toată ȚABA
PENTRU VIITORII 

STUDENȚI. La Insti
tutul politehnic din 
Cluj au loc cursuri de 
pregătire a candidați- 
lor pentru examenul 
de admitere. Lecțiile 
sînt predate de către 
cadre didactice cu 
înaltă calificare de la 
catedrele de matema
tică și fizică ale in
stitutului. Participan- 
ții la aceste cursuri au 
asigurată cazarea și 
masa la căminele și 
cantinele institutului.

TABERE DE VARA 
PENTRU ARTIȘTI 
PLASTICI AMATORI. 
La Sibiu este organi
zată de Casa regională 
a creației populare 
Brașov o tabără de 
vară la care participă 
130 artiști plastici a- 

matori din regiune. 
Artiștii fac deplasări 
documentare în diferi
te localități și șantiere 
din regiune. O tabără 
de vară pentru artiști 
plastici amatori s-a 
deschis și în comuna 
Șiria, raionul Arad.

INSTALAȚIE DE 
SEMNALIZARE. Pe li
nia ferată București- 
Ploiești, la întretăierea 
cu șoseaua București- 
Pitești, a intrat în 
funcțiune o nouă in
stalație automată care 
avertizează pe condu
cătorii auto, prin sem
nale luminoase și so
nore, de apropierea 
trenurilor. Închiderea 
și deschiderea barierei 
cu semicumpene se 
face de către trenul în

Ion Medrea, șef adjunct de secție la 
C.C. al P.M.R., activiști ai C.C. 
al P.M.R.

Ttr
în dimineața zilei de 25 iulie, de

legația de activiști ai P.S.U.G. a ple
cat spre patrie.

La aeroport, delegația a fost con
dusă de activiști cu munci de răs
pundere la C.C. al P.M.R.

A fost de față însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R. D. Germane 
la București, Siegfried Bock.

circulație, la apropie
re, sau de către supra
veghetorul barierei, 
care apasă doar pe un 
buton.

CONSTRUCȚII ÎN 
GOSPODĂRIILE CO
LECTIVE. Membrii 
gospodăriei agricole 
colective din comuna 
Rebricea, raionul Ne
grești, au început re
cent la brigada din 
satul Crăciunești con
struirea unui grajd 
pentru adăpostirea a 
60 vite mari. La bri
gada de la Rateșul- 
Cuzei se lucrează la 
un coteț cu o capaci
tate de 3 000 păsări, 
incubator și camere 
speciale pentru în
treținere. (De la loan 
Bîrsan, coresp. vo
luntar).

TELEGRAMĂ
Cu prilejul zilei de 26 iulie, cea 

de-a 10-a aniversare a insurecției 
naționale a poporului cuban, tovară
șul Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Romîne, a 
adresat cordiale felicitări și urări de 
noi succese în activitatea tovarășului 
Râul Roa Garcia, ministrul rela
țiilor externe al Republicii Cuba.

(Agerpres)

Lucrări gospodărești
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — în 

mai multe orașe ale regiunii Cluj 
se execută anul acesta importante 
lucrări gospodărești-edilitare. La 
Cluj continuă lucrările pentru ali
mentarea cu apă a orașului. în pri
mul semestru s-a terminat construc
ția a 3 puțuri de captare și peste 60 
la sută din lucrările de drenaj, care 
vor majora debitul de apă cu circa 
10 000 m c pe zi. Lucrări pentru ali
mentarea cu apă se execută și în 
orașele Năsăud, Cîmpia Turzii, Sîn- 
georz-Băi și Zalău. în orașul Zalău 
s-au efectuat forări.de mare adîn- 
cime, executîndu-se trei fîntîni ar
teziene. In atenția sfaturilor popu
lare a orașelor a stat modernizarea 
și construcția de noi străzi. în acest 
an s-a îmbunătățit și transportul în 
comun în orașele regiunii. Clujul a 
fost dotat cu încă 35 de autoturisme 
și 10 troleibuze. Alte autobuze au 
fost repartizate orașelor Ocna Mu
reș, Aiud și Năsăud. Se lucrea
ză intens la amenajarea de parcuri 
și spații verzi. Numai la Cluj, supra
fața parcurilor trece de 80 hectare, 
în prezent se amenajează un parc 
pe o suprafață de 16 ha în cartierul 
Someșeni.

Primirea de către tovarășul Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 

a delegației guvernamentale a R.P.D. Coreene
Joi după-amiază tovarășul 

Gheorghe Apostol, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
primit delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, condusă de Țio 
Doing Sîb, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă prietenească, au luat

Vizitele delegației R. P. D. Coreene
Delegația guvernamentală a R.P.D. 

Coreene, aflată în țara noastră, a 
vizitat o serie de combinate, uzine, 
fabrici, institute de cercetări, insti
tuții și așezăminte culturale.

în timpul vizitei delegația coreea
nă a purtat discuții cu reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Exterior 
și ai unor ministere economice. S-a 
ajuns de comun acord la concluzia 
că există perspective pentru o sub
stanțială și rapidă creștere a schim
burilor comerciale romîno-coreene, 
convenindu-se asupra unor noi liste 
de mărfuri.

Convorbirile preliminare purtate

F 01 b a 1 * Progresul București - Turbine Erfurt 1-1
BERLIN 25 (Ager

pres). — Echipa de 
fotbal Progresul Bucu
rești a susținut ieri la 
Erfurt, în compania for
mației Turbine, primul 
meci al turneului pe

care-1 întreprinde în 
R. D. Germană. întîlni- 
rea s-a terminat cu re
zultatul de 1—1 (1—1). 
Au marcat Gratz (min. 
7) și Voinea (min. 8). 
Superioară în tehnică,

In regiunea Dobrogea

Întreceri pentru „Cupa agriculturii“
Competiția sportivă de masă 

„Cupa agriculturii“ se bucură de 
participarea unui număr de peste 
80 000 de tineri și tinere din satele 
regiunii Dobrogea. Numai la con
cursurile de atletism au luat parte 
în ultimele două luni aproape 15 000 
de sportivi. A crescut numărul par- 
ticipanților la unele discipline cu 
tradiție in această parte a țării, cum 
sint trînta, notația, ciclismul. Rezul

In cîteva rânduri
Mai mult de trei ani a durat meciul 

de șah prin corespondență dintre echi
pele R.S.S. Letone și Franței. După 
terminarea celor 40 de partide, scorul 
final a fost de 28—12 în favoarea șa
hiștilor letoni.

★

Desfășurat pe o căldură tropicală, 
tradiționalul maraton de la Szeged a 
revenit atletului Heonicke (R. D. Ger
mană) în 2 h 26’09”6/10. 

parte tovarășii Gogu Rădulescu, mi
nistrul comerțului exterior, și 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A participat Giăn Du Hoan, am
basadorul R.P.D. Coreene în R. P. 
Romînă.

(Agerpres)

la București au decurs într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere reci
procă. Discuțiile, care vor continua 
în toamnă la Phenian, în vederea 
încheierii protocolului comercial pe 
anul 1964, vor lua în considerație 
alte noi posibilități de creștere a 
schimburilor.

ÎĂ

Ministrul comerțului exterior al 
R. P. Romîne a oferit joi seara, la 
restaurantul „Pescăruș“, un dineu în 
cinstea delegației guvernamentale a 
R.P.D. Coreene.

(Agerpres)

echipa Progresul — 
transmite corespondentul 
agenției A.D.N. — a do
minat jocul și putea să 
cîștige, dar atacanții au 
combinat prea mult pe 
tripletă.

tate frumoase s-au obținut la con
cursurile de orientare turistică —• 
aproape 6 000 de participanți. Mem
brii asociațiilor sportive din satele 
dobrogene au amenajat și reamena- 
jat prin muncă voluntară peste 600 
de terenuri de fotbal, volei, handbal, 
baschet, arene de popice, piste de 
atletism, gropi de sărituri etc., asi- 
gurînd astfel condiții bune pentru 
desfășurarea întrecerilor.

Austriacul Roland Losert, un tînăr 
în vîrstă de 18 ani, a cucerit titlul de 
campion mondial la spadă, învingînd 
în turneul final cu 5—3 pe francezul 
Dreyfus, cu 5—-4 pe italianul Saccaro 
și cu 5—4 pe sovieticul Kostava. Lo
sert, fiul unui antrenor de scrimă din 
Viena, practică acest sport de Ia 
vîrsta de 8 ani. Anul acesta el a cîști- 
gat proba de spadă și la criteriul 
mondial al tineretului desfășurat la 
Gând.

TELEGRAME EXTERNE

în R. F. G. Scăderea producției de fontă, 
oțel și laminate

BONN 25 (Agerpres).— In primul 
semestru al anului 1963, producția 
de fontă, oțel și laminate a Germa- 
niéi occidentale a scăzut simțitor în 
comparație cu perioada corespunză
toare a anului trecut. Potrivit da

Mari scăderi la bursă in Japonia
TOKIO 25 (Agerpres).— După cum 

relatează agenția Associated Press, 
ca urmare a măsurilor anunțate de 
președintele Kennedy în mesajul 
său special cu privire la apărarea 
dolarului, la bursele de acțiuni ja
poneze s-au înregistrat cele mal 
mari scăderi de cursuri din anul 
1953. Guvernul japonez a exprimat 
o „serioasă îngrijorare“ în legătură 
cu această situație. La burse s-au 
efectuat vînzări masive de acțiuni 
de teama noilor impozite asupra a-

Greva generală a constructorilor
ROMA 25 (Agerpres).— La 25 iu

lie a avut loc a doua grevă națio
nală de 24 de ore a constructorilor 
italieni, la care au luat parte aproa
pe un milion de oameni ai muncii.

Greviștii luptă pentru îmbunătă
țirea situației lor materiale și pen
tru a se acorda sindicatelor lor drep
tul de a avea nu numai organizații 
naționale, provinciale și orășenești, 
ci și organizații sindicale la locul 
de muncă, pe șantiere.

Totodată trei mari centrale sindi
cale din țară — Confederația Gene
rală a Muncii, Confederația Italiană 
a Sindicatelor oamenilor muncii și 
„Uniunea Italiană a muncii“, care 
conduc lupta grevistă, au întocmit

Ședința 
permanent

PARIS 25 (Agerpres). — La 25 iu
lie, în capitala Franței a început șe
dința specială a Consiliului perma
nent al N.A.T.O., care dezbate pla
nul propus încă din august anul 
trecut de Dirk Stikker, secretarul 
general al alianței atlantice, cu 
privire la reconsiderarea strategiei 
N.A.T.O., precum și studierea nece
sităților legate de așa-zisa apărare a 
Occidentului.

Referindu-se la divergențele care 
se manifestă în cadrul alianței asu
pra planului Stikker, coresponden
tul din Paris al agenției Reuter su
bliniază că Franța respinge catego
ric acest plan și că reprezentantul 
său permanent la Consiliul N.A.T.O., 
François Seydoux, va face cu
noscută poziția țării sale în cadrul 
acestei întîlniri speciale. în timp 
ce hotărîrile Consiliului trebuie să 
fie unanime, subliniază agenția 
Reuter, atitudinea Franței constituie 
un veto la adresa planului Stikker, 
care prevede studierea strategiei și 
necesităților forțelor militare ale 
N.A.T.O. Grupul de reprezentanți ai 
secretariatului și ai autorității mili
tare a N.A.T.O. însărcinat cu aceas
tă misiune, precizează agenția ci
tată, este înzestrat cu puteri depline 
pentru a face investigații asupra 

telor prezentate de Departamentul 
federal de statistică, producția de 
fontă a scăzut în comparație cu a- 
ntll trecut cu 6,5 la sută, producția 
de oțel cu 5,1 la sută, iar producția 
de laminate cu 5 la sută.

chiziționării de acțiuni străine anun
țate în mesajul președintelui Ken
nedy. La Tokio aproape toate valo
rile au scăzut cu 5 pînă la 18 yeni.

Ministrul japonez al finanțelor, 
Kukuei Tanaka, a recunoscut că 
măsurile americane vor avea efecte 
negative asupra economiei japone
ze. în presa japoneză au început 
să apară articole în care se deplîn- 
ge faptul că economia Japoniei este 
atît de dependentă de capitalul 
străin, în special de cel american.

italieni
un grafic al viitoarelor greve ale 
constructorilor ce se vor desfășura 
în întreaga țară în cazul cînd pa
tronii societăților de construcții nu 
vor satisface revendicările muncito
rilor. între 29 iulie și 2 august se 
vor organiza greve de 24 de ore în 
diferite regiuni, iar la 8 august va 
avea loc o nouă grevă generală a 
constructorilor.

ROMA 25 (Agerpres). — La Siena 
(Italia centrală) a avut loc o pu
ternică demonstrație țărănească ur
mată de un miting la care partici- 
panții au adoptat o rezoluție cerînd 
efectuarea reformei agrare și lichi
darea marii proprietăți funciare.

specială a Consiliului
al N. A. T. O.
forțelor militare naționale ale celor 
15 state membre ale N.A.T.O., pre
cum și pentru a face aprecieri cri
tice cu privire la resursele fiecărei 
țări, cît și asupra alocațiilor buge
tare în probleme militare.

După cum menționează Reuter, 
„guvernul francez consideră planul 
Stikker ca „inacceptabil din cauza 
implicațiilor sale supranationale“. 
La rîndul ei agenția France Presse, 
relatînd din surse oficiale poziția 
Franței, arată că „a încredința unui 
grup de experți internaționali drep
tul de anchetă în serviciile națio
nale, dreptul de a aprecia politica 
financiară și militară a guvernelor, 
ca și dreptul de a prezenta acestora 
contrapropuneri elaborate pe plan 
internațional, este de neînchipuit“. 
Funcționarii acestui grup, mențio
nează agenția Reuter, au fost ca
racterizați de guvernul francez „ca 
iresponsabili din punct de vedere 
politic".

Pe de altă parte, agenția Reuter 
este de părere că obiecțiunile fran
ceze față de planul Stikker se ex
plică, în primul rînd, prin dorința 
președintelui de Gaulle ca Franța 
să aibă un cuvînt mai greu de spus 
în planificarea strategiei N.A.T.O.

INFORMAȚII
în orașul Constanta a avut loc trage

rea la sorti pentru trimestrul II 1963 a 
ciștigurilor în autoturisme ce se acordă 
de către Casa de Economii și Consem- 
natiuni la depunerile pe libretele de eco
nomii cu dobîndă și ciștiguri în auto
turisme. La această tragere la sorti s-au 
acordat 17 ciștiguri în autoturisme. Nu
merele ieșite cîștigătoare sînt următoa
rele (in paranteză sînt indicate numerele 
libretelor : 00735 (703-1-18) ; 03662 (709-91- 
22) ; 11005 (759-1-572) -, 06916 (764-1-93) ; 
.3710 (754-1-97) ; 09642 (761-1-447) i 18948 
(717-1-52) ; 14797 (716-1-32) ; 02644 (752-1- 
163) ; 01318 (701-141-13) ; 19356 (736-
202-15) : 15610 (701-1-30) ; 16587 (727-1-34) î 
12178 (701-205-13) -, 04810 (743-1-127 i
20170 (736-212-74) -, 05184 (724-601-13).

în încheiere: „Condamnați-mă 1
N-are importanță ! Istoria îmi va da 
dreptate 1“

Era în toamna lui 1953.

...Istoria a făcut dreptate
Poporul cuban sărbătorește astăzi o dată memo

rabilă în istoria patriei sale : ziua insurecției na
ționale. Asaltul eroic al cazărmii militare Moncada, 
la 26 iulie 1953, a marcat începutul revoluției cu- 
bane care a triumfat la 1 ianuarie 1959, deschizînd 
poporului calea unei vieți noi, libere și indepen
dente. In cei patru ani și jumătate de la eliberare,

poporul 
șate de 
seamă în toate domeniile de activitate. Sub condu
cerea Partidului Unit al Revoluției Socialiste, în 
frunte cu tovarășul Fidel Castro, harnicul și talen
tatul popor al Cubei pășește ferm pe drumul con
struirii socialismului.

cuban, ale cărui energii au fost descătu- 
revoluția populară, a) obținut succese de

Conserve 1963
(Urmare din pag. I-a)

Rezultatele ar fi putut fi și mai 
bune dacă în toate unitățile sectoru
lui s-ar fi manifestat din plin sim
țul de prevedere, hotărîtor în acti
vitatea unor asemenea întreprinderi.

Ce înseamnă prevederea arată în 
mod elocvent exemplul a două fa
brici cu condiții asemănătoare, din
tre care una nu și-a realizat, în timp 
ce alta și-a depășit planul la con
servele de mazăre. Este vorba de fa
brica Valea Roșie din Oltenița și de 
cea din Tecuci. Din pricina unor de
fecțiuni în punerea la punct a utila
jului, la Valea Roșie s-au produs 
întreruperi în procesul de producție 
și fabrica a realizat cu 300 de tone 
mai puțin. La fabrica din Tecuci 
planul a fost depășit cu 10 la sută. 
Și aceasta numai pentru că tovarășii 
din conducerea întreprinderii, buni 
gospodari, au luat măsuri de sigu
ranță, pregătind utilaje de rezervă, 
gata să intre prompt în funcțiune 
la cea mai mică defecțiune.

De lipsurile amintite se face vi
novată și conducerea Direcției gene
rale de resort din Ministerul Indus
triei Alimentare, care nu a acordat 
la începutul campaniei același spri
jin tuturor întreprinderilor.

Intîrzierile de o lună sau două în 
repartizarea tablei necesare confec
ționării cutiilor au avut, de aseme
nea, drept consecință goluri în pro
cesul de fabricație.

A început campania de fabricare 
a pastei de tomate. Este foarte im
portant ca Ministerul Economiei Fo
restiere să asigure la vreme și în 
mod ritmic livrarea butoaielor pen
tru ambalarea acestui produs, să a- 
copere cerințele întreprinderilor.

★
Folosind condițiile create, lichi- 

dînd lipsurile proprii și primind aju
torul cuvenit din partea celorlalte 
sectoare interesate, fabricile de con
serve vor putea da pe piață o pro
ducție bogată, în sortimente variate 
și de bună calitate.

Călătorul va încerca un sentiment 
revelatoriu la întîlnirea cu Santia" 
go de Cuba. Spre capătul șoselei 
ce-1 aduce de la Havana, el va des
coperi frumuseți și atracții, despre 
care publicațiile turistice nu i-au 
putut oferi decît indicații prea su
mare. Dacă, venind dinspre Cama- 
guey, pe primii kilometri din pro
vincia Oriente flora apare mai puțin 
colorată și intensă, apropierea de 
Santiago aduce modificări radicale 
în peisajul din față... 
în întîmpinarea mării 
care o străjuiesc și o 
la capul Cruz pînă 
nord a provinciei, spre Nicaro — 
cetatea nichelului, 
unui golf mic dar 
nește din Caraibi, 
marea cu muntele 
sale din piatră și 
după 
dintre 
rei.

călăului Batista.zoanei locale ale
Privim oarecum nedumeriți. Un com
plex de clădiri frumoase, alei cu 
flori, terenuri de sport. Deasupra 
unui portal citim: Centrul școlar „26 
Iulie". „Firește, nu erau 
chiar așa“ — ne lămurește 
Sanchez, șefa cancelariei
Clădirile au fost reparate și amena*

toate 
Elena 
școlii.

îmi

Mergem doar 
și a munților 
înconjoară de 
în partea de

Lipit de buza 
adînc ce por- 

Santiago unește 
prin terasele 

asfalt, 
cum cere pămîntul 
lanțurile împădurite

„Istoria

orînduite 
frămîntat 
ale Sier-

va da dreptate I..
Al doilea ca număr de locuitori, 

importanță economică și culturală, 
acest 
mult 
Mai 
tiago 
au meritul de a fi .. 
trei cubane". De aici, din „Oriente“, 
s-a auzit „strigătul de la Yara“ — 
cum definesc poeții actul proclamă
rii independenței din 1868 și „strigă
tul de la Baire" — insurecția din 
1895, în urma căreia Cuba și-a cu
cerit independența fată de Spania. 
De asemenea, aici, în Oriente, au 
avut “loc puternicele mișcări gre
viste și lupte muncitorești dinainte 
de victoria revoluției. In sfîrșit, la 
Santiago s-a produs la 26 Iulie 1953 
primul asalt armat condus de eroul 
național Fidel Castro împotriva re
gimului dictatorial al lui Batista, a- 
salt reluat, după ieșirea lui Castro 
din închisoare, pe o scară mult mal 
largă prin debarcarea reușită de la 
„Playa Coloradas".

Fosta cazarmă Moncada, aflată 
pe una din arterele principale din 
Santiago, adăpostea trupele gami*

vestit 
îndrăgit de 
presus de 
și întreaga

oraș este extrem de 
populația insulei, 
toate, însă, San- 

provincie Oriente 
„leagănul revolu-

Însemnări de călătorie 
din Cuba

jate, s-a dat un aspect nou exte
rioarelor, s-au înlăturat gheretele 
militare din jur. Iată chiar aici, în 
stînga, era postul de pază nr. 3, 
forțat de o avangardă de opt oa
meni din rîndul patriotilor. Pe stră
duța aceea unul din grupurile 
luptători 
înarmată

s-a ciocnit cu o 
cu mitraliere.

de
patrulă

Prin atacul simultan declanșat în 
localitatea Bayamo și în Santiago, 
asupra palatului justiției și a altor 
instituții, precum și a fortăreței mi
litare Moncada, cei 165 de înflăcă
rați patrioți urmăreau să blocheze 
acest arsenal de foc și să împartă 
maselor populare din Oriente arme
le și munițiile garnizoanei. „Să nu 
uităm — precizau însoțitorii noștri 
— că această provincie eete fără 
îndoială extrem de combativă și 
plină de patriotism. Aici a luat 
naștere lupta pentru independență, 
și ea a dat cel mai mare tribut în 
sînge, sacrificii și eroism. Masele re
voluționare erau masele de oameni 
ai muncii exploatați și asupriți“. „A* 
cesta este poporul — spunea Fidel 
Castro la proces, după înfrîngerea 
insurecției din 26 iulie — cel care în
dură toate nenorocirile și care, de a- 
ceea, este gata să lupte cu înverșu
nare I“ Și, tot el, neînfricat, declara

a provinciei. Obicei partizan. Ni se 
stabilea itinerariul vizitei. „Veți 
verifica — glumi el — ceea ce a 
spus aici președintele. Veți vedea 
ce s-a făcut în cei 4 ani de la vic
toria revoluției și vă ve(i da seama 
cîte mai avem de făcut în lupta, de 
o sută de ori mai complicată, a 
construcției socialiste“.

...Trecem prin Bayamo, Palma So
riano, orășele și tîrgușoare presăra
te pe firul șoselei naționale. Nume
roși montera — țărani păzitori de 
cirezi, călări, cu sombrerourile lor 
ale căror boruri sînt, de regulă, în
toarse „ă la Cienfuegos“ și cu pin
teni lucitori la ghetele înalte, se 
afundă prin lăstărișurile din jur, 
chiuind după vitele neascultătoare 
și sătule de iarba grasă. Pe la mar
gini de pădurici, muncitorii fores
tieri curăță parii cu niște Iatagane 
mari cît toate zilele, pe care, după 
lucru, le poartă în spate ca pe niște 
puști în bandulieră.

După ce am depășit Santa Rita, 
indicatoarele de circulație de pe șo
sea avertizau din ce în ce mai des 
că acolo trecem prin „zona esco- 
lar", de altfel un semn de circula
ție întîlnit frecvent pe drumurile 
Cubei. Intram în minunatul oraș șco. 
lăresc — „Ciudad escolar Camilo 
Cienfuegos“. Marele complex se va 
întinde pe o suprafață de 10 000 hec
tare și va găzdui 20 000 de elevi și 
studenți. Stabilirea acestor cifre a 
fost socotită drept un omagiu adus 
celor 20 000 de oameni uciși de Ba
tista în timpul sîngeroasei sale gu
vernări.

Proiectul general al acestui oră
șel este rezultatul imaginației îna
ripate a celor mai competente minți 
ale arhitectiloi cubani. în prezent 
învață 800 de elevi, iar la sfîrșitul 
anului capacitatea dată în folosință 
va ajunge pentru 3 000 de elevi. în
soțiți de Sidroc Ramos, directorul 
general, șl de învățătoarele Elsa 
Estrella și negresa Lesy Griega, 
prietenoase și amabile, am stră
bătut frumoasele străzi și alei 
care înscriu pe solul verde de la 
poalele Sierrei fantastice desene, 
am vizitat splendidele vile și 
„palate" școlărești, elegante și 
transparente, care-și întind cu gra
tie singurul lor palier în direcții 
neașteptate, am făcut cunoștință și 
ne-am întreținut pe îndelete cu... 
viitorul Cubei.

In apropiere de capitala provin
ciei, ne oprim la fabrica de piese 
„Josue Paiz“, la rafinăria de țiței, 
precum și la o mare fabrică de za
hăr unde, tocmai atunci, lungi con
voaie de care cu două roti descăr- 
oau prețioasele bețe zemoase și ne
maipomenit de dulci. Trecem apoi 
prin fata fabricii de ciment din 
Santiago. S-a terminat primul schimb 
—■ ne explică cineva arătînd cu 
capul spre un șir de oameni în sa

lopete, care prinseseră rînd la lus
tragiii din colt ?i erau profund preo
cupați de calitatea luciului ce li se 
aplica pe încălțăminte. Aveau curs 
seral și găseau cu cale că e bine 
să se prezinte cu tinuta pusă la 
punct. Schimbăm cîteva cuvinte 
cu muncitorul-milițian de sentine
lă. Află că sînt romîn și mă

In piețele lui Santiago, la colțuri 
de stradă, pe ziduri ciuruite de 
gloanțe și de vreme, în desișul mun
ților sau pe țărmul mării, în nenu
mărate locuri din Oriente întîlnim 
semne alè luptei neîntrerupte pen
tru eliberare^ poporului, începută a- 
tunci, în iulie ’53. Iată îngrozitoarea 
mlaștină „Playa Coloradas“ unde au 
fost nevoiți sar debarce eroii de p.e 
„Granma“ la sfîrșitul lui 1956 și unde 
s-a înfipt pentru vecie inscripția 
„Aqui naciö la libertad de Cuba“ 
(aici s-a născut libertatea Cubei). 
Alte inscripții întîlnim la „Gran Pie
dra“, „Pico Turquino“, satul „Sibo- 
ney“ — pe unde au trecut' partiza
nii din ce în ce mai numeroși ai 
lui Fidel Castro Ruz. Le întîlnim, 
de asemenea, în Santiago, care ne 
poartă prin locurile răscoalei popu
lare din noiembrie 1956, în car
tierul fabricilor de unde a pornit 
în aprilie 1958 marea grevă munci
torească declanșată în sprijinul miș
cării din munți și care în 10—12 zile 
a cuprins întreaga provincie; în sub
urbiile orașului unde puțin mai tîr- 
ziu s-au întîlnit masele muncitorești 
organizate din Santiago, cu primele 
coloane ale partizanilor. Forțele u- 
nite ale revoluției au crescut în scurt 

trupele de 15 000 de 
soldați ai lui Batis
ta și ocupînd prin
cipalele orașe din 
Oriente. Soarta dic
taturii
creație a monopo
lurilor
cane, era pecetlui
tă. Istoria a făcut 
dreptate...

timp, zdrobind

„Venceremos“ ! Răscolitoarea exclamație de victorie a răsunat după triumful revoluției, 
după zdrobirea invaziei de la Playa Giron... „Vom învinge"! — răsună astăzi pe toate fronturile 
construcției socialismului în Cuba.

batistiene,

nord-ameri*

Popasuri
de-a lungul

„Sierrei"
Convorbirea noas

tră cu Avilio Corti* 
nez, președintele 
J. U. S. E. I. (organul 
provizoriu adminis
trativ local) a de
curs într-un mod cît 
se poate de origi
nal. Noi puneam în
trebări, el răspun
dea, iar un activist 
transforma aspecte
le concrete ale dis
cuției In puncte, 
săgeți și cercu- 
lete pe o hartă

Absolvind cu succes cursurile de ca
lificare, numeroase tinere cubaneze mî- 
nuiesc astăzi cu pricepere complicate 
mașini-unelte.
informează că noul lor cuptor 
rotativ este producție romîneas- 
că și că un grup de ingineri și 
tehnicieni de-ai lor au vizitat pen
tru schimb de experiență Romînia. 
Drept pentru care, a salutat în mod 
solemn colaborarea frățească dintre 
țările socialiste.

Crește mereu numărul fabricilor 
în Oriente. De fapt, însăși bogăția 
solului cere multe întreprinderi de 
industrie grea, ușoară și alimentară 
In această provincie se găsesc 
principalele exploatări de minereu 
de nichel, mangan, cupru și fier ale 
tării; 90 la sută din producția de 
cacao și cafea; 50 la sută din cea 
de banane; o parte însemnată din 
trestia de zahăr și din plantațiile 
de tutun.

Cînd, după încheierea vizitei 
noastre. am fost întrebați: „Ei. cum 
merg treburile în Oriente?“ am răs 
puns fără ezitare : „Se vede că 
merg bine ! Iar, dintre toate cîte 
am văzut, cel mai mult ne-a im
presionat hotărîrea neclintită și 
lupta entuziastă a oamenilor „insu 
lei libertății“ de a înfăptui politica 
Partidului Unit al Revoluției Socia 
liste închinată progresului rapid a 
țării și bunăstării poporului“.

VALERIU POP
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PREZENȚE ROMÎNEȘTl PESTE HOTARE

Un prim pas important spre destinderea încordării
internaționale și întărirea păcii

lA

încheierea Tratatului privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară in atmosferă, 

in spațiu! cosmic și sub apă
MOSCOVA 25 (Agerpres). - 

TASS transmite textul integral al 
comunicatului dat publicității la 
Moscova :

„La 14 iulie, la Moscova au sosit 
W. A. Harriman, secretar de stat 
adjunct al Statelor Unite, și lordul 
Hailsham, ministru pentru proble
mele științei și tehnicii al Marii 
Britanii, reprezentanți speciali ai 
președintelui S.U.A. și primului mi
nistru al Regatului Unit, împreună 
cu consilierii lor. Dl. Harriman și 
lordul Hailsham au fost primiți de 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., sub 
președinția căruia la 15 iulie a avut 
loc prima din întîlnirile consacrate 
discutării problemelor legate de în
cetarea experiențelor nucleare și al
tor probleme de interes reciproc, 
între 16 și 25 iulie, tratativele au 
continuat cu A. A. Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite textul in
tegral al Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, dat publicității 
la Moscova.

Guvernele Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste. Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
Statelor Unite ale Americii, denumi
te mai jos „participante inițiale“.

proclamînd ca principal țel al lor 
realizarea cît mai grabnică a unui 
acord cu privire la dezarmarea 
generală și totală sub un strict con
trol internațional în conformitate 
cu scopurile Organizației Națiunilor 
Unite, care ar pune capăt cursei 
înarmărilor și ar înlătura factorii 
stimulatori ai producției și experi
mentării tuturor tipurilor de arme, 
inclusiv a armei nucleare,

năzuind să obțină încetarea pen
tru totdeauna a tuturor exploziilor 
experimentale cu arma nucleară, 
pe deplin hotărîte să continue tra
tativele în acest scop și dorind să 
pună capăt infectării mediului în
conjurător cu substanțe radioactive, 
au căzut de acord asupra următoa
relor :

ARTICOLUL I

1. Fiecare participant la prezen
tul Tratat se obligă să interzică, să 
prevină și să nu efectueze nici un 
fel de explozii experimentale cu 
arma nucleară și orice alte explo
zii nucleare în orice loc aflat sub 
jurisdicția sau controlul său :

a) In atmosferă; dincolo de limi
tele ei, inclusiv spațiul cosmic; sub 
apă, inclusiv apele teritoriale și 
marea liberă și

b) în orice alt mediu, dacă o a- 
semenea explozie provoacă căderi 
radioactive dincolo de limitele fron
tierelor teritoriale ale statului sub 
jurisdicția sau controlul căruia se 
efectuează o asemenea explozie. 
Totodată se are în vedere faptul că 
prevederile acestui subpunct nu 
trebuie să prejud' ieze încheierea 
unui acord care sa ducă la interzi
cerea pentru totdeauna a tuturor 
exploziilor nucleare experimentale, 
inclusiv toate exploziile de acest 
iei sub pămînt, acord spre înche
ierea căruia vor tinde participanții, 
așa cum au declarat în preambulul 
prezentului Tratat.

Conferința de presă de la Moscova La Organizația Națiunilor Unite
MOSCOVA 25 (Agei’pres). — După 

parafarea Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, la Moscova a 
avut loc în sala vilei Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., în 
care s-au desfășurat tratativele, o 
conferință de presă la care au par
ticipat aproape 100 de ziariști so
vietici și străini.

Agențiile de presă relatează că 
conducătorii delegațiilor au făcut

Declarația ministrului»
LONDRA 25 (Agerpres). — Lor

dul Home, ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, a calificat 
Tratatul parafat la Moscova drept 
„cel mai important acord pe care 
Occidentul l-a încheiat cu Uniunea 
Sovietică de la semnarea Tratatului 
de stat cu Austria“. „Aceasta, a spus 
Home, ar trebui să ne dea prile-

...și a purtătorului de
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
a anunțat că președintele Statelor 
Unite, Kennedy, va lua cuvîntul vi
neri seara în fața posturilor de ra
dio și televiziune americane în le
gătură cu parafarea la Moscova a 
Tratatului tripartit cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arm» 
nucleară. în cuvîntarea sa, subli
niază agenția Associated Press, pre
ședintele Kennedy va cere Congre
sului american ratificarea Tratatului.

în timpul acestor tratative con
ducătorii delegațiilor au fost aju
tați de consilierii lor.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de lucru. S-a a- 
juns la un acord asupra textului 
Tratatului cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. Textul Tratatului se publică 
separat, concomitent cu publicarea 
comunicatului. El a fost parafat la 
25 iulie de A. A. Gromîko, dl. Har
riman și lordul Hailsham. Dl. Har
riman și lordul Hailsham, precum 
și consilierii lor vor pleca în curînd 
din Moscova pentru a informa asu
pra tratativelor și a remite guver
nelor lor textele parafate ale Tra
tatului. Semnarea Tratatului ur
mează să aibă loc în curînd la Mos
cova.

Șefii celor trei delegații au căzut 
de acord că Tratatul cu privire la

TEXTIL TRATATULUI
2. Fiecare participant la prezen

tul Tratat se obligă ca pe viitor să 
se rețină de la incitarea. încuraja
rea sau participarea sub orice for
mă la efectuarea oricăror explozii 
experimentale cu arma nucleară și 
a oricăror alte explozii nucleare, în 
orice loc, care s-ar efectua în ori
care din mediile menționate la punc
tul 1 al prezentului articol sau ar a- 
vea consecințele arătate în acest 
punct 1.

ARTICOLUL II

1. Fiecare participant la prezentul 
Tratat poate propune amendamente 
la acest Tratat. Textul oricărui amen
dament propus se prezintă guverne
lor depozitare care îl distribuie tu
turor participanților la Tratat. Apoi, 
dacă acest lucru va fi cerut de o 
treime sau mai mulți dintre partici
panții la Tratat, guvernele depozita
re vor convoca o conferință la care 
vor invita pe toți participanții la 
Tratat pentru examinarea amenda
mentului respectiv.

2. Orice amendament la prezentul 
Tratat trebuie să fie aprobat prin 
majoritatea voturilor tuturor parti
cipanților la Tratat, inclusiv voturile 
tuturor participanților inițiali la Tra
tat. Amendamentul intră în vigoare 
pentru toți participanții la Tratat 
după ce instrumentele de ratificare 
vor fi date spre păstrare de majori
tatea tuturor participanților la Tra
tat, inclusiv instrumentele de ratifi
care ale tuturor participanților ini
țiali la Tratat.

ARTICOLUL III

1. — Prezentul Tratat va fi des
chis spre semnare tuturor statelor. 
Orice stat care nu va semna pre
zentul Tratat înainte de intrarea 
lui în vigoare, în conformitate cu 
punctul 3 al prezentului articol, poa
te adera la el orieînd.

2. — Prezentul Tratat urmează a 
fi ratificat de statele care l-au sem
nat. Instrumentele de ratificare și 
documentele cu privire la aderare 
trebuie să fie predate spre păstrare 
guvernelor statelor — participante 
inițiale la Tratat — Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste, Regătul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, Statele Unite ale Americii — 
care, prin prezentul Tratat, sînt de
semnate drept guverne—depozitare.

scurte declarații în care și-au expri
mat satisfacția pentru parafarea 
Tratatului. „Să considerăm aceasta 
ca o bază pentru noi pași de aici 
înainte" — a spus ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., Gromîko. 
Conducătorul delegației americane, 
Harriman, a declarat că după păre
rea sa cele trei delegații au realizat 
„un lucru foarte important“. „Acor
dul se poate dovedi începutul a nu
meroase lucruri bune“ — a spus 
lordul Hailsham.

de externe al Angliei
jul să continuăm discuțiile și asu
pra altor probleme...“.

Lordul Home a declarat : „Inter
zicerea experiențelor nucleare în 
atmosferă constituie un excelent 
punct de plecare, depășind cu mult 
ceea ce am sperat în ultimele cîteva 
luni“.

cuvint al Casei Albe
Purtătorul de cuvînt al Casei 

Albe a anunțat, de asemenea, că 
duminică 28 iulie președintele Ken
nedy va avea o întrevedere cu con
ducătorul delegației americane la 
tratativele de la Moscova, Averell 
Harriman. La această întrevedere, 
scrie agenția Associated Press, va 
participa, probabil, și secretarul De
partamentului de Stat, Dean Rusk, 
care urmează să plece în curînd la 
Moscova pentru a semna Tratatul. 

interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară constituie un prim pas im
portant spre destinderea încordării 
internaționale și întărirea păcii și 
speră că în această direcție va fi 
realizat un nou progres.

Șefii celor trei delegații au discu
tat propunerea sovietica cu privire 
la un pact de neagresiune între par
ticipant la Organizația tratatului 
nord-atlantic și participanții la Tra
tatul de la Varșovia. Cele trei gu
verne au căzut de acord să infor
meze pe deplin pe aliații lor din 
cele două organizații cu privire la 
aceste tratative și să se consulte cu 
ei asupra continuării discutării a- 
cestei probleme în scopul realizării 
unui acord satisfăcător pentru toți 
participanții. A avut loc, de aseme
nea, un scurt schimb de păreri cu 
privire la alte măsuri îndreptate 
spre slăbirea încordării“.

3. — Prezentul Tratat va intra în 
vigoare după ratificarea lui de că
tre toți participanții inițiali și după 
predarea de către aceștia — ' spre 
păstrare — a instrumentelor de ra
tificare.

4. — Pentru statele ale căror in
strumente de ratificare sau docu
mente cu privire la aderare vor fi 
predate spre păstrare după intrarea 
în vigoare a prezentului Tratat, el 
va intra în vigoare în ziua predării 
spre păstrare a instrumentelor lor 
de ratificare sau documentelor lor 
cu privire la aderare.

5- — Guvernele depozitare infor
mează neîntîrziat toate statele care 
au semnat și au aderat la prezentul 
Tratat, despre data fiecărei semnări, 
data predării spre păstrare a fiecă
rui instrument de ratificare și do
cument de aderare, data intrării în 
vigoare a prezentului Tratat, data 
primirii oricăror cereri cu privire 
la convocarea unei conferințe, pre
cum și despre alte înștiințări.

6. — Prezentul Tratat va fi înre
gistrat de guvernele depozitare în 
conformitate cu articolul 102 al Car
tei Organizației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL IV

Prezentul Tratat are o durată ne
limitată.

Fiecare participant la prezentul 
Tratat, în exercitarea suveranității 
sale de stat, are dreptul să se re
tragă din Tratat, dacă va hotărî că 
împrejurări excepționale legate de 
conținutul prezentului Tratat au pus 
în pericol interesele supreme ale ță
rii sale. Despre o asemenea retrage
re el trebuie să informeze cu trei 
luni înainte pe toți ceilalți partici- 
panți la Tratat

ARTICOLUL V

Prezentul Tratat, ale cărui texte 
rus și englez sînt în egală măsură 
autentice, va fi dat spre păstrare în 
arhivele guvernelor depozitare. Co
pii autentificate ale prezentului 
Tratat vor fi trimise de către gu
vernele depozitare guvernelor state
lor care au .semnat Tratatul și au a- 
derat la el.

Pentru certificare subsemnați!, 
împuterniciți corespunzător pentru 
aceasta, au semnat prezentul Tratat.

întocmit în trei exemplare, în o- 
rașul Moscova.

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
„Parafarea Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
a fost salutată cu căldură în cercu
rile diplomatice ale Organizației 
Națiunilor Unite — scrie corespon
dentul agenției Reuter. Știrea a fost 
îndată comunicată secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant“.

Telegrama primului ministru al Italiei
ROMA 25 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France Presse,
G. Leone, primul ministru al Italiei, 
a adresat o telegramă de felicitări 
lui N. S. Hrușciov, J. Kennedy și
H. Macmillan, în legătură cu para
farea Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare, în 
care subliniază că acesta constituie 
o etapă importantă pe calea unei 
păci drepte, care constituie o aspi
rație fundamentală a poporului ita
lian.

Reacția cercurilor oficiale franceze
PARIS 25 (Agerpres). — Agenția 

Reuter relatează din Paris că cercu
rile oficiale franceze au primit știrea 
parafării Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară cu „satisfacție reținută“.

Unii reprezentanți ai cercurilor 
oficiale au lăsat să se înțeleagă că 
Franța nu va renunța la încercările 
de a ajunge cît mai curînd la fabri
carea unei „arme atomice proprii 
franceze“. Ministrul afacerilor ex

NEW YORK 25 (Agerpres).— La 
24 iulie. Consiliul de Securitate a 
continuat discutarea problemei si
tuației din coloniile portugheze din 
Africa. La ședințele Consiliului de 
Securitate au fost invitați să ia par
te miniștrii de externe ai Liberiei, 
Sierei Leone. Tunisiei și Portuga
liei, precum și ministrul de finanțe 
al Republicii Malgașe. în ședința 
de dimineață, primul a luat cuvîn- 
tul ministrul de externe portughez, 
Franco Nogueira, care a încercat să 
justifice politica colonială a Portu
galiei, pretinzînd chiar că ea ar co
respunde Cartei O.N.U. El a calom
niat mișcarea de eliberare din co
loniile portugheze și a acuzat o se
rie de țări africane că sprijină lupta 
de eliberare a popoarelor care se 
află sub jugul colonialiștilor portu
ghezi.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
Ghanei, Alex Quaison Sackey, în 
calitate de membru nepermanent al 
Consiliului de Securitate. El a de
clarat că Portugalia sfidează marșul 
triumfal al Africii spre libertate. 
Refuzînd să se conformeze hotărîri- 
lor Adunării Generale și ale Consi
liului de Securitate, guvernul portu
ghez a încălcat Carta O.N.U. Consi
liul de Securitate trebuie să aleagă 
între opresiunea portugheză asupra 
Africii și libertatea, dreptatea și

Limitări ale dreptului la grevă 
în fările Piefei comune

PARIS 25 (Agerpres). — Discuțiile 
care au loc în momentul de față 
în Franța în jurul proiectului de 
lege guvernamental de limitare a 
dreptului la grevă în serviciile pu
blice și puternica opoziție cu care 
el a fost întîmpinat readuc în aten
ție eforturile depuse de autorități în 
toate țările Pieței comune pentru a 
limita pe cît se poate acest drept 
fundamental al oamenilor muncii. 
Potrivit unei anchete efectuate de 
ziarul „Les Echos“, în majoritatea 
acestor țări, dreptul la grevă al 
personalului din serviciile publice 
este interzis sau foarte amputat. în

După votarea în Adunarea Națională franceză a proiectului de lege anti- 
grevist, numeroase categorii de muncitori francezi printre care și feroviarii au 
declarat grevă. într-o gară pariziană (vezi fotografia)^ călătorii sînt înștiințați 
prin afișe de întreruperea circulației 
trenurilor.

Un purtător de cuvînt al Organi
zației Națiunilor Unite a declarat, 
joi seara, că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, consideră că pa
rafarea Tratatului tripartit cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare „constituie un progres de
cisiv către o atmosferă de mai bună 
înțelegere".

Declarația ministrului de externe 

al Canadei

OTTAWA 25 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Cana
dei, Paul Martin, a făcut o decla
rație în fața comisiei pentru pro
blemele militare a Camerei Comu
nelor canadiene în care și-a expri
mat speranța că Tratatul pentru in
terzicerea experiențelor nucleare 
va constitui baza pentru tratative 
încununate de succes în problema 
dezarmării generale și totale.

terne, Couve de Murville, a declarat
— potrivit agenției Associated Press
— în fața Comisiei pentru Afaceri 
externe a Adunării Naționale că 
„Franța nu se va considera legată 
de vreo interzicere a experiențelor 
nucleare“. Comisia pentru afaceri 
externe a dat publicității un comu
nicat în care arată că guvernul 
francez „nu-și propune să-și sacrifi
ce propriul program de înarmare 
atomică“. 

demnitatea popoarelor din Angola, 
Mozambic, Guineea zisă portugheză. 
El a propus ca Consiliul de Secu
ritate să ceară Portugaliei să iniție
ze imediat tratative cu reprezentan
ții popoarelor din coloniile sale pen
tru transferarea puterii acestor po
poare. Delegatul Ghanei a cerut, de 
asemenea. Consiliului de Securitate 
să decreteze un embargo total asu
pra livrărilor de arme Portugaliei și 
să hotărască suspendarea acestei 
țări din Organizația Națiunilor Uni
te, în conformitate cu articolul cinci 
al Cartei.

în ședința de după-amiază au luat 
cuvîntul reprezentanții Braziliei și 
Filipinelor. Condamnînd politica co
lonialistă a Portugaliei, delegatul 
Braziliei, Geraldo de Carvalho Silos, 
a declarat că situația care s-a creat 
în Africa, ca urmare a acestei poli
tici, pune în pericol pacea și secu
ritatea lumii. Reprezentantul filipi- 
nez a stigmatizat la rîndul său po
litica colonială a Portugaliei, subli
niind că ea este „un exemplu cla
sic de colonialism care ascunde ex
ploatarea sub paravanul misiunii ci
vilizatoare“. El a exprimat sprijinul 
Filipinelor pentru orice măsură care 
ar permite popoarelor din coloniile 
portugheze să-și realizeze aspirațiile 
lor și care ar contribui la menține
rea păcii în Africa.

Germania occidentală, scrie ziarul, 
salarlații din serviciile publice nu 
au de loc drept să declare grevă 
pentru a-și susține revendicările. în 
mod special legislația în vigoare in
terzice sistarea muncii la căile fe
rate, poștă și telecomunicații. în 
Belgia, pentru a declara grevă, oa
menii muncii din serviciile publice 
trebuie să obțină consimțămîntul 
autorităților belgiene. O situație a- 
semănătoare este și în Luxemburg, 
în Olanda părăsirea locului de mun
că din cadrul serviciilor publice este 
considerată delict de drept comun și 
pedepsită ca atare.

I. ALEXANDRESCU

BAMAKO. La 24 iulie la Bamako 
în sala de ședințe a Casei partidului 
Uniunea Sudaneză, Mamadu Sissoko, 
secretar general al Federației națio
nale a sindicatelor din Mali, a deschis 
primul congres al acestei federații. La 
Forumul sindicatelor din Mali parti
cipă delegații sindicale din circa 40 
de țări, printre care și din R. P. 
Română, precum și reprezentanți ai 
Federației Sindicale Mondiale și ai 
Federației Sindicatelor din întreaga 
Africă.

MOSCOVA. La invitația C.C. al 
P.C.U.S. a sosit la Moscova o dele
gație a Partidului Comunist din 
Luxemburg în frunte cu Dominique 
Urbany, secretar general al partidului.

PARIS. în seara zilei de 24 iulie, 
Senatul francez a trecut la discutarea 
celui de-a] doilea buget suplimentar 
pe anul curent, care a și fost adoptat 
cu ajutorul voturilor majorității gu
vernamentale din Adunarea Națională 
franceză. Scopul alocărilor suplimenta
re, care se ridică la suma de 1 miliard 
și jumătate franci, este de a acoperi, 
pe seama contribuabililor, noile mijloa
ce uriașe destinate programului de 
înarmare.

TOKIO. Prima jumătate a acestui 
an s-a soldat cu moartea a încă 23 de 
persoane internate în spitalul Hiro- 
șima, în urma infectării radioactive 
provocate de bombardamentul din au
gust 1945. Din septembrie 1956 în

MONTEVIDEO 25 
(Agerpres). — In seara 
zilei de 23 iulie, la Ci- 
neclub din Montevideo 
a avut loc o seară de 
filme documentare ro
mânești. Cu această oca
zie s-au prezentat fil
mele „Pe litoral mi-a 
rămas inima“, „Album 
de artă populară", „Coc
sul“, „Homo Sapiens“, 
„Șapte arte“, „Din Pia
tra Craiului în Făgăraș“. 
La spectacol a partici
pat un numeros public. 
Filmele s-au bucurat de 
un deosebit succes.

TOKIO 25 (Agerpres). 
— Recent, la marele 
magazin universal „Mit- 
sugoshi" din Tokio a 
fost organizată de către

Cartimex, în colaborare 
cu organizația comer
cială japoneză Nauka, o 
expoziție cu vînzare, cu 
obiecte de artă popu
lară românească. Au fost 
expuse spre vînzare circa 
400 exponate, printre 
care ceramică neagră și 
colorată și obiecte tex
tile. De asemenea, au 
fost expuse covoare, o- 
biecte de lemn, alabas
tru etc.

Ziarul „Asahi Eve
ning News“ a publicat 
fotografii și un comen
tariu cu aprecieri elogi
oase privind calitatea și 
frumusețea exponatelor.

Expoziția, care va ră- 
mîne deschisă două săp
tămâni, se bucură de a-

Acțiuni ale forțelor patriotice din Vietnamul de sud
SAIGON 25 (Agerpres). — Agen

ția de presă „Eliberarea“ a patrio- 
ților din Vietnamul de sud a dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că în primele șase luni ale a- 
cestui an, forțele patriotice din zece 
provincii din partea de răsărit a 
Vietnamului de sud au participat 
la peste 1 000 de acțiuni. în timpul 
acestor lupte au fost uciși, răniți sau 
luați prizonieri 3 455 de militari 
diemiști. Printre cei uciși se află 
18 militari americani și 63 de ofi
țeri diemiști.

în aceeași perioadă, forțele patrio
tice au doborît 15 avioane și au a- 
variat alte 19, precum și 113 ma
șini amfibie și 13 buldozere folosite 
la construirea șoselelor și instala
țiilor militare. Ele au distrus 40 de 
sate strategice, eliberînd populația

Rasiștii sud-africani 
din nou pe banca acuzaților

La cererea a 32 de țâri africane, 
Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a 
întrunit pentru a examina situația 
coloniilor portugheze din Africa și 
din Republica Sud-Africanâ, unde 
discriminarea rasială (denumită cu 
un termen local, „politica de „apart
heid“) a luat asemenea Droporții în- 
cît a indignat întreaga opinie pu
blică mondială.

Inițiativa celor 32 de țări este un 
pas concret în înfăptuirea recoman
dărilor Conferinței statelor indepen
dente din Africa ce a avut loc anul 
acesta la Addis Abeba, de a inten
sifica lupta pentru lichidarea rămă
șițelor sistemului colonial de pe te
ritoriul continentului și de a face to
tul pentru izolarea unuia din cele 
mai crunte regimuri de asuprire ra
sială — regimul din Republica Sud- 
Africană. După cum se știe, la Addis 
Abeba s-au prevăzut o serie de mă
suri concrete împotriva autorităților 
rasiste din R.S.A.: ruperea relațiilor 
diplomatice și consulare cu acest 
stat, instituirea unui boicot împotri
va mărfurilor sud-africane, interzice
rea intrării vaselor acestei țări în 
porturile africane și a folosirii aero
dromurilor și spațiului aerian al ță
rilor africane de către avioanele 
R.S.A. Nu după mult timp, numeroa
se țări africane au anunțat punerea 
în aplicare a măsurilor preconizate 
la conferința de la Addis Abeba.

O confruntare a țărilor africane cu 
regimul din R.S.A. a avut loc și la 
lucrările sesiunii a 47-a a Conferin
ței generale a O.I.M. care s-au des
fășurat recent, și unde țările afro- 
asiatice. sprijinite de țările socia
liste, au reușit să alunge de la con
ferință pe reprezentantul guvernului 
rasist al lui Verwoerd.

Sfidînd protestele popoarelor, gu
vernul R.S.A. continuă politica de 
crunte represiuni rasiste, de organi
zare a lagărelor de concentrare. 
Marea majoritate a cetățenilor țării 
sînt lipsiți de cele mai elementare 
drepturi, singura lor vină fiind aceea 
că nu s-au născut albi. Populația de 
culoare este alungată cu forța de pe 
pămînturile productive și înghesuită 

acest spital au murit din aceeași cauză 
286 de oameni.

CIUDAD DE GUATEMALA. La 
24 iulie Guatemala a rupt relațiile di
plomatice cu Marea Britanie. într-o 
cuvîntare radiodifuzată, colonelul En
rique Peralta, șeful juntei militare a- 
flate Ia putere în Guatemala, a anun
țat că această măsură a fost luată ca 
urmare a hotărîrii Marii Britanii de a 
acorda autonomie internă Hondurasu
lui britanic. După cum se știe, Gua
temala revendică de mai multă vreme 
acest teritoriu.

ALGER. La 25 iulie președintele 
Tanganicăi, Julius Nyerere, a sosit 
într-o vizită oficială de trei zile în 
capitala Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare.

TOKIO. La 25 iulie poporul japonez 
a lansat un nou val de acțiuni comu
ne împotriva transformării Taponiei 
într-o bază atomică a S.U.A. în Extre
mul Orient. între 25 și 31 iulie se va 
desfășura o campanie pentru strînge- 
rea de semnături pe petiția care cere 
guvernului să renunțe la colaborarea 
militară cu S.U.A. și să promoveze o 
politică independentă de pace și prie
tenie cu toate popoarele.

LONDRA. Guvernul englez a expri
mat guvernului cuban regrete în le
gătură cu incidentul care a avut loc 
la 20 iulie, cînd persoane necunoscute 
au pătruns în ambasada cubană de la 

precierea publicului ja
ponez.

SARAJEVO 25 (A- 
gerpres). — La 24 iu
lie, în sala Teatrului 
Național din Sarajevo a 
avut loc spectacolul An
samblului Sfatului popu
lar al Capitalei în ca
drul Festivalului de cin- 
tece și dansuri populare 
de la Sarajevo la care 
participă formații artis
tice din Austria, R. P. 
Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Italia, R.S.F. 
Iugoslavia, U.R.S.S.

Au asistat autorități 
locale în frunte cu 
Vaso Rădic, președinte
le Consiliului Municipal, 
și un numeros public.

adusă aici cu forța de către autori
tățile diemiste.

în regiunile eliberate, se prată în 
comunicat, comitetele locale ale 
Frontului național de eliberare au 
împărțit țăranilor pămînt și au re
parat circa 40 de școli.

Noi crime ale regimului 
de la Bagdad

BAGDAD 25 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad anunță că Ia 25 iu
lie tribunalul militar a condamnat 
la moarte prin împușcare 19 persoa
ne, iar alte două prin spînzurare, 
acuzate de a fi luat parte la com
plotul antiguvernamental din 3 iu
lie a.c.

în așa-zisele „bantustane" sau „pă- 
mînturi natale", regiuni sterile și ne
productive. Astfel, s-a ajuns la si
tuația că 70Q 000 de albi dețin 87,5 
Ia sută din pămînturile cultivate, în 
timp ce 11 000 000 de africani dețin 
numai 12,5 la sută din aceste tere
nuri. Viața muncitorilor sud-airicani, 
care sînt nevoiți să lucreze în con
diții neomenești în minele de aur și 
de diamante ale marilor monopoluri 
sau în fermele plantatorilor albi, 
este deosebit de grea. Salariul unui 
muncitor negru este cu 300 la sută 
mai mic decît al unui alb.

Pentru a împiedica lupta popu
lației autohtone împotriva discrimi
nării rasiale, autoritățile sud-afri
cane au luat, în ultima vreme, noi 
măsuri drastice, ce urmăresc repri
marea prin forță a oricărei încer
cări de împotrivire. Astfel, în virtu
tea noilor legi adoptate de guvernul 
Verwoerd orice cetățean considerat 
„suspect" poate fi arestat și întemni
țat pe mal multe luni fără nici un fel 
de judecată. De asemenea, se pre
vede pedeapsa cu moartea pentru 
orice cetățean al R.S.A. care în țară, 
în străinătate, sau chiar de la tri
buna O.N.U. cheamă în mod publia 
la încetarea politicii de „apartheid".

Tn fața valului crescînd al luptei 
populației de culoare din întreaga 
iume, rasiștii — reprezentanții celor 
mai înapoiate și reacționare regi
muri — caută să oprească în loc e- 
voluția firească a oamenilor spre 
progres. încercarea lor disperată nu 
va putea ține în loc mersul istoriei, 
nu va putea înăbuși lupta popoare
lor pentru lichidarea definitivă a ru
șinosului sistem colonial șl a regi
mului rasist.

Faptul că politica de „apartheid" 
din R.S.A. este dezbătută în Consi
liul de Securitate dovedește repro
barea regimului de tip fascist al ra
sistului Verwoerd de către opinia 
publică mondială și, totodată, sim
patia de care se bucură în întreaga 
lume lupta poporului negru din Afri
ca de sud.

Londra încercînd să efectueze o per
cheziție în clădirile ambasadei și au 
avut o atitudine brutală față de am
basadorul Cubei, dr. Federico de Cor
dova Castro.

BANGKOK. Potrivit unor date neo
ficiale, în ultimul timp în Tailanda 
au murit de holeră 88 de persoane, 
iar 262 de persoane suferă de această 
boală.

LONDRA. „Planul Beeching“, care 
prevede restrîngerea rețelei feroviare a 
Angliei, și care va arunca în ghea
rele șomajului zeci de mii de munci
tori feroviari este întîmpinat cu pro
teste hotărîte în Anglia. Fiind nevoit 
să țină seama de protestele provocate 
de acest plan, ministrul transporturilor 
din Anglia a anunțat la 24 iulie că a 
hotărît să oprească vremelnic înfăptui
rea planului de închidere a peste 40 
de linii de pasageri.

TEHERAN. Ploile torențiale căzute 
în regiunea orașului Astara din Iran 
au provocat daune care se ridică la 
sute de milioane de riali. Potrivit unor 
date oficiale, de pe urma acestor ploi 
au avut de suferit aproximativ 4 000 
de familii.

TOKIO. La 25 iulie, la Tokio și-a 
început lucrările c-ngresul ordinar al 
Consiliului General al Sindicatelor din 
Japonia, care reunește 4 milioane de 
membri.
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