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Să asiguram cantități sporite
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tWctari din toate (ările, unî)iA*ă!

de nutrețuri insilozute!

și de cea 
necesare 

în plină

luate în

| In aceste zile oamenii mun

cii din agricultură muncesc de 
zor la recoltatul cerealelor. 
Paralel cu această importantă 
lucrare care trebuie să se exe
cute la timp și fără pierderi 
este necesar ca în fiecare gos
podărie colectivă și de stat să 
se dea cea mai mare atenție a- 
sigurării unor cantități îndes
tulătoare de furaje 
mai bună calitate 
sectorului zootehnic 
dezvoltare.

Măsurile recente
vederea sporirii cointeresării 
producătorilor în creșterea și 
îngrășarea animalelor consti
tuie un puternic îndemn pen
tru toți oamenii muncii din a- 
gricultură de a folosi toate po
sibilitățile de asigurare a ba
zei furajere astfel ca să poată 
crește și contracta cu statul un 
număr cît mai mare de ani
male, bine îngrășate.

Odată cu recoltarea fînețe- 
lor. trifolienelor și altor cul
turi, semănatul culturilor du
ble, o mare atenție trebuie a- 
cordată însilozării furajelor.

Alături de fîn, nutrețurile 
însilozate constituie hrana de 
bază pentru bovine și ovine. 
De asemenea, ele sînt tot mai 
mult folosite și în hrana por
cilor și păsărilor. Nutrețul în-

silozat îndeplinește iarna ace
lași rol bun pe care îl are nu
trețul verde vara, asigurînd a- 
nimalelor o hrană suculentă, 
bogată în vitamine și dietetică. 
Prin calitățile sale, nutrețul 
însilozat stimulează producția 
și ajută la menținerea sănătă
ții animalelor. Pentru că nu
trețul însilozat se asigură din 
plante de mare productivitate 
și din surse ieftine cum sînt 
frunzele de sfeclă, resturi din

stare proaspătă plantele res
pective sînt refuzate de ani
male.

Tot mai numeroase sînt gos
podăriile agricole colective 
care au reușit să sporească nu
mărul animalelor și producția 
acestora prin folosirea pe sca
ră largă a furajelor însilozate.

Rezultatele obținute în ulti
mii anj la Institutul de cerce
tări pentru cultura cerealelor 
și plantelor tehnice de la Fun-
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tă sursă de nutrețuri care se 
pot însiloza o constituie plan
tele cultivate în miriște. Umi
ditatea suficientă care există 
în sol asigură o bună creștere 
și dezvoltare a porumbului. 
Porumbul semănat acuma în 
miriștea bine arată poate să 
ajungă pînă în toamnă să aibă 
știuleți cu boabe în lapte sau 
chiar lapte-cearâ — tocmai 
bun pentru însilozat. Iată de 
ce, gospodăriile colective și de 
stat trebuie să se preocupe, în 
aceste zile de însămințarea 
unor suprafețe cît mai mari 
cu culturi furajere în miriște.

Ce trebuie făcut pentru bu
na reușită a acțiunii de însi- 
îozare ?

Pregătirea silozurilor
grădinile de legume, ierburi 
de pe margini de pădure, de 
ape și de drumuri, folosirea 
luj în rații echilibrate consti
tuie totodată un mijloc de re
ducere a prețului de cost la 
produsele zootehnice. Raportat 
la substanța uscată, pierderile 
prin însîlozare sînt mai redu
se decît prin uscare. De ase
menea, prin însîlozare se dis
trug substanțele toxice din 
plante ca și mirosul sau gus
tul neplăcut, din care cauză în

TOATE LUCRĂRILE
DIN CAMPANIE- 

ÎN TIMPUL OPTIM!

dulea constituie, un exemplu 
grăitor că porumbul însilozat 
folosit în rații echilibrate are 
o acțiune bună mai ales asu
pra producției de lapte. Astfel 
în anul 1962 s-au obținut pes
te 4 600 litri de lapte de la fie
care din cele 200 vaci pe care 
se fac experiențe cu folosirea 
porumbului siloz în cantități 
mari.

în acest an sînt condiții să 
se asigure cantități sporite de 
nutrețuri însilozate. Ploile că
zute cu regularitate și îndeo
sebi cele din vară au contri
buit la obținerea unei mase 
vegetative bogate. Trebuie să 
se folosească din plin 
condiții însilozînd pe 
plantele cultivate în
scop și cantități cît mai mari 
de iarbă, rogoz, lucerna, trifoi, 
vreji de mazăre, resturi de la 
grădinile de legume, frunze și 
colete de sfeclă de zahăr, iar 
toamna coceni de porumb în a- 
mestec cu borhot O importan-

aceste 
lingă 
acest

Recoltează din

Asigurarea spatiilor de însi- 
lozare se rezolvă prin pregăti
rea silozurilor existente și 
construirea altora noi în scopul 
măririi capacității de insilo- 
zare la nivelul cerințelor ac
tuale.

Pregătirea silozurilor exis
tente se realizează diferențiat 
după tipul de silozuri. La si
lozurile săpate în pămînt sub 
formă de tranșee necăptușite, 
pereții se îndreaptă prin talu
za re pînă la pămîntul sănătos, 
resturile organice împreună 
cu pămîntul desprins se înde
părtează și silozul se dezinfec
tează cu o soluție de 1.5 la 
sută lapte de var stins proas
păt. Silozurile îngropate, semi- 
îngropate sau aeriene cu pe
reți construiți din lemn, zidă
rie sau beton se curăță de res
turile organice și alte impuri
tăți, se astupă fisurile și

(Continuare >n pas- a IlI-a)

Recoltarea păioa- 
selor se desfășoară 
din plin și în regi
unea Maramureș. 
Gospodăriile agri
cole colective din 
raioanele Satu Ma
re si Cărei au 
strins griul și se
cara de pe mai mult 
de 80 la suta din 
suprafața cultivată. 
Peste 30 de gospo
dari colective din 
aceste raioane, prin-

tre care Dobra, An- 
drid. Oar, Cărășeu, 
Vetiț și altele au 
terminat această 
lucrare.

In întreaga regi
une, griul și secara 
au fost strînse pînă 
acum de pe aproa
pe 60 000 ha. ceea 
ce reprezintă peste 
60 la sută din su
prafața cultivată.

Pe terenurile eli
berate, mecaniza-

ară-tarii execută 
turi și însdmințea- 
2â nlante furajere. 
Totodată, lucrătorii 
pospodăriilor de stat 
Si colectiviștii acor
dă o atenție deose
bită strîngerii paie
lor și plevei, pe 
care le vor folosi, 
în amestec cu alte 
furaje, în hrana a- 
nimalelor.

cînteia
'merstiHui
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aproape jumătate din supra
fața prevăzută.
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Secția motoare a Uzinelor 
23 August din Capitală 

Se lucrează la montajul unui 
motor pentru industria 

petrolieră

* tatw

Gospodăria agri
colă colectivă din 
Pricaz, raionul O- 
răștie, a dobindit o 
experiență valoroa
să in organizarea 
unei puternice baze 
furajere. Punînd în 
valoare toate resur
sele de care dis
pun, colectiviștii de 
aici asigură în fie
care an Și însem
nate cantități de 
furaje de rezervă.

Pentru a asigura 
o hrană îndestulă
toare celor 457 bo
vine și 800 ovine 
proprietate obștea
scă, colectiviștii au

recoltat trifoiul, lu
cerna $i fînurile 
naturale de pe toa
te cele veste 300 ha 
și au strîns de pe 
marginea drumuri
lor și zonelor C-F-R.. 
peste 3 vagoane de 
furaje. Din furaje
le recoltate, 24 de 
vagoane au fost de
pozitate, iar Testul 
se depozitează acum 
în amestec cu pa
iele și pleava, pro
cedeu folosit cu 
bune rezultate si în 
anii trecuți. De a- 
semenea, au însilo- 
zaț 49 tone

cară și au pregătit 
locurile unde vor 
însilaza încă 1 100 
tone de porumb, foi 
de sfeclă, coceni, 
resturi de la gră
dina de legume etc.

Exemplul colec
tiviștilor din Pri- 
caz este urmat de 
numeroase alte gos
podării agricol* co
lective din regiu
nea Hunedoara.

Pină acum, uni
tățile agricole so
cialiste din regiu
nea Hunedoara au 
strins trifoi, lucer
na și ftnuri natura
le de pe mai mult 
de 73 500 ha.

Sfirșit de an in învațămîntul seral și fără frecventă

Concomitent cu lucrările de 
recoltare și treieriș. în regiu
nea Hunedoara se desfășoară 
din plin și arăturile de vară.

Gospodăriile agricole colec
tive din raioanele Ilia și Sebeș, 
unde s-a strîns peste 63 Ia 
sută din recolta de păioase, 
s-au efectuat arături de vară 
pe cele mai mari suprafețe. Pe 
întreaga regiune s-a însămîn- 
tat nînă la 18 iulie cu furaje

Astăzi, 20 iulie au loc ul 
time le examene din învăță 
mintul fărf fretnenti de cui 
tură generali. La «ccfti 
cursuri au fost înscris apFUa- 
mativ 140 000 x* rs=«
cii din diferite sectoare de ac 
tivitate în tot ar- J
școiar. ei au fota «A

latei, cursurile învâțămintulul 
seral de cultură generală, pro- 
fe<nri cu experiență didactică 
i-au îndrumat uermanent, rău-
tîrd să îmbine cit strins
lerțziie teoretice cu cunoștln- 
‘.'le practice ale

IAșzWMI

n jurul frezorului Constantin Musteața s-au adu
nat zeci de muncitori și maiștri din secție. Fie
care voia să vadă in ce constă modificarea con
structivă adusă sistemului de acționare cu co
mandă centralizată a subansamblului — cutia de 
avansuri a strungului S.N.400.

Tinărul inovator și comunistul Stefan Molnar
(cu care a colaborat la realizarea prototipului) dau explica
țiile necesare : (foto. 1)

„După cum știți — spun aceștia — la vechea cutie de a- 
vansuri pirghiile erau acționate prin intermediul arcurilor 
spirale. Piesele, greu de executat, se defectau repede și din 
aceasta cauză comenzile se blocau ușor. Prin modificările a- 
duse am obținut un nou sistem de angrenare a cutiei de 
avansuri care este mai simplu și mai economic. Calitatea 
este mult superioară față de vechiul sistem, se asigură o 
funcționare precisă la acest subansamblu al strungului, viteza 
de cuplare sporind, ceea ce în final duce la creșterea randa
mentului mașinii. Totodată se reduc cheltuielile d<e fabricație, 
Tealizîndu-se anual economii in valoare de 66 000 lei”.

Să încercăm cu ajutorul imaginilor realizate de fotorepor
terul nostru să desprindem citeva momente care marchează 
drumul parcurs de tînârul Constantin Musteața, care con
stituie de fapt drumul spre biblioteca tehnică, spre formarea 
unei bogate culturi de specialitate.

...Primii pași l-au purtat pe Constantin Musteață la un 
vechi prieten și sfătuitor, maistrul loan Mercuț de la secto
rul III-montaj. i-a dezvăluit acestuia gîndurile sale.

Maistrul l-a încurajat. A fost de altfel, cel care l-a îndru
mat pe tinărul frezor spre un prieten mult mai competent: 
cartea tehnică. Inginerul loan Urcan, șeful cabinetului teh
nic, i-a indicat cărțile care răspund problemelor ce-l inte
resează. La biblioteca tehnică, Musteața a ales din miile de 
cărți citeva volume : „Automatizarea mașinilor-unelte", „Ma- 
șini-unelte automate' și volumul IV din „Mașini-unelte“ etc. 
(foto 2). Le-a studiat cu atenție. In ele a găsit soluții, idei 
noi. Dar cartea îți dd numai orientarea, modul de calcul, te 
ajută să-ți cristalizezi mai bine ideile. Mai departe trebuie 
să exersezi singur, să aplici formulele la cazul particular lq 
care te referi. Așa a fost și cu inovatorul nostru. nu de 
puține ori, miezul nopții l-a găsit pe Musteață la masa de 
lucru, calculind pirghiî, angrenaje, distanțe între axe, rul
menți. De cite ori tiu și-a pus întrebarea : „Oare așa e cel 
mai birur “ (foto 3).

Ehipă ore de frămîntări creatoare, de discuții cu inginerii 
și tehnicienii din lecție, nenumăratele schițe, întocmite pe 
tot felul de hîrtii, j-au adunat pe planșa mare a desenului 
de ansamblu. Acum, sprijinul specialistului este și mai nece
sar. De aceea. Constantin Musteață nu va uita după-amic- 
rde petrecute lo planșetă, alături de inginerul Traian Chiș- 
C3B. Dar. mai ales, «« ra uita momentul în care acesta i-a 
spus: ^Acum totul e«e în ordine. Orele de studiu îfi vor fi 
răsplătite. Poți preda inovația la cabinetul tehnic” (foto 4).

Idar de «ici. ptnâ la rapdttil drumului, n-a mai rămas de- 
- • pas. Dacă l-am ilustra tot printr-o imagine, nu am 
'z-- deci! iâ te reîntoarcem la prima fotografie. în care ino- 
t ■. totul Cozstantin Musteață de la Uzinele de strunguri — 
t-s.'. r.-pLcâ toparăjîlor Mi de muncă funcționarea suban- 

■tc&frlfciwj realizat în urma aplicării inovației sale.

I
I

Cu tinerii
turiști 

pe drumurile 
patriei

Sonde redate producției

I
O imagine a Galațiuhij de azi

Verticala construcțiilor gâlâțene
— Iar schimbam drumul ?
— Ce pul phi face ! ? Și pe 

strada asia i-a deichis uu gan- 
tier...

Dialogul acesta l-am auzit ade
sea în călătoria noastră prin 
orașul GaIot’- Studenții ieșeni 
n-au reproșat însă ghidului 
O.N.T. că traseele vizitei în oraș 
n-au fost bine elaborate ; doar au 
constatat ei înșiși că noile șan
tiere erau „noi” poate chiar de 
citevd zile. E greu și pentru un 
ghid cîtid de ia o săptaininâ la 
alta vechile șantiere înlătură hai
na provizorie din rogojini de stuf 
și lasă o frumusețe de bloc, ți cînd 
pe o stradă oarecare au mai po
posit încă două m aca ra 1 e-1 u rn 
care vor ridica pîna la înălțimea 
lor încă o casă, o școală, un cine
matograf.

Am plecat din centru, de lingă 
clădirea O.N.T.-ului. Din ace) 
centru care doar cu vreo cîțtva 
ani în urmă era n întindere de 
100 000 metri pătrați de ruine.

Ruinele unui oraș distrus de 
război. Autocarul ne-a purtat cu 
viteză moderată pe Iîngă blocurile 
lungi ca niște transatlantice, apoi 
pe lingă cele care înaintau pe 
verticală spre norii albi scămo- 
șați. Înainte de război erau aici 
lot feln| de circiumi, hoteluri. 
Toate la voia întîmplărîi, haotic 
cu fața la răsărit, la apus, ocu- 
pind pe jumătate strada. Erau 
case pestriție, strîmbe, cu linii 
contorsionate.

Și iată arhitectura nouă a ora
șelor noastre 1 Totul pentru om : 
eleganța, confortul, bunul gust. 
Optimismul liniilor, al culorilor, 
se contopesc într-un armonios 
cadru general. Străzile sînt tăiate 
larg, blocurile au spații verzi 
între ele — e mult soare, multă 
lumină. Iar florile de jos, cele cu 
rădăcini în pâmtnl și cele create 
din ingenioasele jocuri de ape, au 
rivale în halcoanele largi.

Spre Dunăre blocurile devin și 
mai rare, cedînd locul imaginii

bătrînului fluviu. Coborîm în- 
ti—lin amfiteatru larg, unde se 
lucrează. Aici va fi un loc de 
protneuadă : un restaurant mare, 
scări m on uni mi la le, coloane, 
flori.

Dunărea ne apare sclipind în 
mii de bănuți de argint. Ce bo
gată e Dunărea ! Și cite amintiri 
poartă ! Lingă cheiul ei, în apro
pierea gării fluviale, au fost uciși 
în 1916 muncitorii care au luptat 
împotriva războiului și a exploa
tării. La tnonumanlul închinat 
acestor eroi ai clasei muncitoare 
sînt flori. Oamenii de azi nu-i 
uită.

Dincolo de gara fluviala. Dună
rea îmbrățișaază portul și șan
tierul naval.

— Astăzi, 80 la sută din mun
cile portuare an fost mecanizate 
—- ne spune ghidul.

Și vedem : macarale, benzi ru
lante, autostivwitoare. La aceasta 
poartă a Dunării către mare *in 
vapoare din aproape toate țările

lumii și dese area nărfwrL De aici 
pleacă altele în ini pe Dunăre, 
aici intră și ies mărfar: de tot 
felul. Pentru studenții jeșe>L m 
mai mulți !a facultatea de filo
logie. imaginea portului de astăzi 
se întregește, devine mai pater
ni că comparată cu aceea a por
turilor romineșlî evocată in lite
ratura trecută. Se vorbește despre 
Panait Istrati, despre Jan Birt

După pescărie, modernizată •» 
ea, ne oprim la șantierul ai’.' 
In trecut era nn simpla atelier 
de reparații. Aii, aici a-a dez
voltat « industrie prodaeăteire 
de vase fluviale ți maritime. Ciae 
n-a văzut cargoul de 4 5M taae. 
ultima creație a acestui șantier?' 
Pe catargul Ini, drapetal 
nesc flntură la Anvers, la Xf« 
Delhv...

în prezent, șantierul pregă
tește construcția unaî waa |i mai 
mare.

Pe partea stingă a drumului pe 
care an venit, se află și ai'ii de

• — ‘i— . r iv ^rs-.oo f-JUL*
— Cw a *oos Iwawtw xi ?
— A r-rjtaî .-u. -s fet 4* 

do* •• «• mai »ăanaaaaă 
a bau Taata

• o*fe.4 tatew* mu» dată aa« d* 
■o um^un Uwiwaf

P«g*a ota* de ei 4*
a « ie .! i • »!;« i»;.xicte. 
£•1* taAeara 4» afaaom

«Ciam. 4a !«»«. te •aateovurf 
mdwotai a» arn—tel Chădal eo 
iirwr» -

— P-’«.r »/■*{■■ •_•».- — -
vcMdbi. 4.» j». L.- -v4.-Ti aeofi*

-=-s. Ele • f» dH»v=^dbkâe 
ți io ‘.«arî

■ z: exisă? daa. ir'.okd• —
• « -S.’V». OOMBI. *4

D-ra&aî nostru fsrofitj am 
uaebi de de grade H teâatem 
4>a wow îs partea mat năimi

Pot» K «.

Solii

c»i> iile ale tchelei 
aw finHiua pîwi ana pei- 

M- 3 ftSl iwwe țiței, ur alte 5 
reparate îw cnJrwl schelei 

pctrwLere Gmpiwa, aprwape 1 200 
t«ae. Re4am iw prwdaețic ■ wwi 

4iw fwwdwl iuctiv cwnti- 
n«j. Petrwi^tu 4îw repue> Plo- 
i«izi dat iMtĂrîți ai rexlizezc noi

Noi sate și comune 
electrificate

în raionul Ploiești i?rî*a fost 
terminata electrificarea a încă 
5 noi sate și comune ; Sicrița, 
Poenari-Burchi, Poenari-Rali, 
Cărbunești și Podul Văleni 
Paralel cu lucrările de plan
tare a stîlpilor și cu întinde
rea rețelei aeriene a fost exe
cutată și instalația de interior 
a școlilor, sfaturilor papulare, 
căminelor culturale și a peste 
200 case de colectiviști.

pocrici
mijlocul tinerilor

rui. Cu acest prilej 
«iu poeziei noastre 
an citit in taxa cî- 

rste de tineri 
ultimele lor 
; lirice ți j-au 

întreținut cu mem
brii cenaclului lite
rar.

0 ioiliatiri a Cisîi do 
dir Pitești
sVKMKxtât caracter educativ.
seaca cu prezent In de

eu B'ikmi ci ii fnvată pe 
rî c-3 »X~$i aklrriascS tinuta 
iKzcr.tară. potriviți vin tei lor, 
sî carccteazl acele extrava- 

je In îmbrăcăminte. în pieptâ- 
r.ăturl — ilustrate Inel de unii ti- 
-en. Asemenea initiative trebuie 
ev.dcntiate pentru caracterul lor 
edocatrv necesar.



Principalele preocupări ale tinerilor noștri din zootehnie

• SPORIREA PRODUCȚIEI DE LAPTE
•ASIGURAREA BAZEI FURAJERE

n gospodăria noas
tră colectivă ,,8 
Martie" din comu
na Chirnogi, raio
nul Oltenița, zoo
tehnia se află la 
loc de cinste. Este

deajuns sa dau doar cîteva ci
fre pentru a demonstra că din 
creșterea animalelor gospodăria 
noastră a tras mari foloase.

In proprietatea obștească a 
gospodăriei sînt aproape 400 
de. bovine, peste 1500 de oi, 877 
porci, și 18 000 de păsări. In 
acest an se vor vinde statului 
pe bază de contract cantități 
însemnate de carne : peste 
11000 kg carne de vită, 3000 
kg carne de oaie, 570 porci 
grași în greutate de peste 100 
kg fiecare și 0000 de păsări. La 
aceste produse pe care le valo
rificăm din sectorul zootehnic, 
se mai adaugă cantitatea de 
138 000 litri de lapte, și 2312 kg 
lina.

Sîniem la jumătatea anului. 
O bună parte din produsele 
contractate au și fost predate. 
Calculele făcute arată că la u- 
nele din produsele animaliere 
planul inițial de contractări va 
fi depășit. De exemplu, planul 
livrărilor de lapte este deja re
alizat în procent de peste 70 
la sută. Tot calculele- mai a- 
rată că veTN/uijle bănești din 
sectorul zootehnic se vor ridica 
la aproape 2 milioane lei. In 
zootehnie lucrează mul[i ti
neri.

Sub îndrumarea organizației 
de partid, organizația de bază

U.T.M. din sectorul zootehnic 
î.și aduce din plin contribuția 
la sporirea producției de lapte, 
la creșterea în greutate a ti
neretului bovin, la asigurarea 
furajelor necesare și, firește, a 
adăposturilor. Zilnic în fața 
conducerii gospodăriei se ridică 
probleme noi de rezolvat. Dar 
la rezolvarea lor trebuie să 
contribuie și organizația noas
tră. De aceea, la îndemnul or
ganizației de partid, noi mobili
zăm toate forțele tineretului 
pentru a rezolva chestiunile 
principale, lată, bunăoară, care 
este contribuția tinerilor ia 
creșterea producției de lapte. 
Cu prilejul uneia din adunările 
organizației de bază U.T.M. 
din zootehnie, s-a analizat cu 
spirit de răspundere aportul ti
nerilor ia sporirea producției și 
s-a discutat despre ceea ce mai 
trebuie făcut. In adunare, mai 
mulți tineri printre care Moga 
C. Marin, Pietrușei R. ion, și 
alții au subliniat că odată cu 
dezvoltarea creșterii animalelor 
trebuie acționat pentru crește
rea continuă a producției ani
maliere pentru a putea vinde 
stalului cantități din ce în ce 
mai mari de carne, lapte, lină, 
ouă și alte produse de origină 
animală. Dar ce era de făcut, 
concret 2 Comuniștii invitați la 
adunare ne-au povățuit să ex
tindem larg experiența frunta
șilor. In adevăr aici este o 
mare rezervă. Sini tineri ca și 
virstnici care obțin zilnic mari 
cantități de lapte pe cînd alți 
tineri obțin producții mici. A

doua zi toți tinerii au fost mo
bilizați la un schimb de expe
riență. Au împărtășit, cu acest 
prilej, din experiența lor mul
gătorii fruntași C. Florea, M. 
Moga, Gh. Ștefan. Toți cei pre- 
zenți au fost numai ochi și u- 
rechi. Apoi în zilele și săplă- 
mrnile ce au urmat s-a urmărit 
de către biroul organizației de 
bază U.T.M. cum aplică tinerii 
cele învâtale. S-au organizat 
vizite la Gospodăria de stat și 
la cealaltă gospodărie colec
tivă — ,,Tudor Viadimirescu" 
din Chirnogi. Și astfel s-a reu
nit ca tot mai mulți tineri să 
obțină peste 12 litri lapte zilnic 
de fiecare vacă. Așadar, cu- 
rînd angajamentul tinerilor 
mulgători luat în fața gospodă
riei și a organizației de partid 
ca „Nici un tînăr mulgător să 
nu obțină mai puțin de 12 litri 
lapte zilnic în medie de la fie
care vacă", a prins viață. Dar 
activitatea nu se putea opri aci. 
Mai erau și alte rezerve. De 
exemplu, Moga obține în acea
stă perioadă zilnic de la lotul 
lui de 8 vaci peste 120 litri 
lapte, ceea ce înseamnă, în 
medie 15 litri de fiecare vacă 
mulsă. De la vaca „Vena“ de 
pildă, el obține 16—17 litri zil
nic. Analizînd această situație 
concretă, organizația de bază a 
UT.M. a considerat că angaja
mentul luat cu cităva vreme în 
urmă nu mai corespunde. S-a 
cerut părerea organizației de 
partid, a conducerii gospodă
riei. Și astfel s-a ajuns ca acum 
angajamentul tinerilor să fie al

tui, calitativ superior .- nici un 
tînăr mulgător sfi nu obțină zil
nic mai puțin de 14 litri lapte 
in medie de la fiecare vacă.

Tinerii C. Fforea, Ilie Ro- 
șioru, deja au confirmat prin 
fapte că angajamentul este po
sibil de realizat, depășindu-1 
chiar de pe acum.

La chemarea organizației de 
partid toți tinerii din zootehnie 
participă în timpul lor liber la 
slrlnsu! furajelor. Zilnic cei 
peste 60 de tineri din zootehnie 
participă la cositul linurilor, 
al lucernei. la sirîngerea dife
ritelor ierburi.

La propunerea acestora orga
nizația U.T.M. a cerut tuturor 
tinerilor din gospodărie să par
ticipe cu însuflețire ia sirînge
rea și depozitarea furajelor — 
în timpul lor liber. In acest scop 
li s-a explicat tinerilor că acum 
este momentul cel mai potrivii 
pentru sirîngerea unor mari 
cantități de nutrețuri. S-a 
cerut, de asemenea, fiecă
rui secretar de organizație 
din brigăzile de cîmp — ca în 
raza de activitate a brigăzii să 
sesizeze brigadierului pe unde 
mai sînt locuri rămase necosite 
și să mobilizeze, pe toți tinerii 
din brigadă la sirîngerea restu
rilor vegetale de pe cîmp. S-a 
creat astfel posibilitatea prac
tică de a se slrînge și păstra în 
bune condiții tot ceea ce în- 
tr-un cuvînf se numește hrană 
pentru animalele proprietate 
obștească. In felul acesta ti
nerii din gospodăria noastră 
îndrumați de comuniști, pun u- 
mârul alături de virstnici la 
dezvoltarea Intr-un ritm rapid 
a creșterii animalelor și a pro
ducției acestora.

O zi în labăra de pionieri și școlari din Homorod, raionul Odorheî, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară
Foto : AGERPRES

Mani fes tă ri cui tu ral-a rtis tice
in parcul Herăstrău

C I E T

NICOLAE BULEANDRĂ 
secretarul comitetului U.T.M.

din G.A.C. „8 Martie’ 
Chirnogi, raionul Oltenița

Cei care în orele lor 
libere vin în .Parcul de 
cultură și odihnă He
răstrău" au prilejul ca 
sa-și petreacă timpul cit 
mai plăcut. Nu-i ușor 
de ales ce este mai in
teresant : programul de 
la Teatrul de vară, Es
trada artiștilor amatori 
sau la ringul de dans. 
Joi după-masă, de e- 
xemplu, în sala de mu
zică si conferințe a fost 
prezentat un program 
foarte variat. In cadrul

conferințe 
marilor 

descoperiri geografice", 
tov. Morarii Simion de 
la „Institutul <je studii 
romîno-rus" a ținut o 
interesantă expunere cu 
titlul „Magellan". După 
conferință a urmat un 
concert de muzică din 
operete cu participarea 
soliștilor de la Teatrul 
de stat de operetă- 
Bucuresti.

Tot în aceeași zi, pes
te 1 500 de spectatori

ciclului de 
„Din istoria

au participat la progra
mul desfășurat pe scena 
Teatrului de estradă al 
artiștilor amatori. Pro
gramul a început cu un 
simpozion. Apoi a ur
mat un program artistic 
susținut de formațiile 
Casei de cultură a tine
retului din raionul 
colae Bălcescu.

Spectacolul s-a 
minat seara tirziu 
programul orchestrei de 
muzică ușoară.

E. TOTH

SCRISOARE
DIN TABARA

Aspect de la montajul literar-prezeuîiH de Ce™ .

Interviul nostru cu

prof. V. COSMA
directorul Universității 
muncitorești de cultură 
muzicală din București

— Desigur că ați urmărit discu
țiile ce au 
legătură cu 
neretului.

— Da, fi 
discuții se caracterizează înainte de 
toate prin eficiența lor ; ele tor 
duce firi îndoială la masuri pi 
tiee pentru continua ridicare a 
rnijrî imfiitt/iilcr 
adacă aportul ia pătrunderea

loc in ziarul nostru in 
educația estetică a ti-

a? sublinia că ac«Ue

«cti- 
*â-«« 
artei

pro-

Universitățile
de cultură muzicală

Elena din Troia — cinema
scop: Sala Palatului R. P. Ro- 
mîne (orele 18 — setria 802), 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21.15; 23,30), Elena Pavel (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21.30 — 
grădină 20—22,15), 1 Mai (9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15), 
Gh. Doja (8; 10.15; 12,30; 15;
17,30; 20; 22,30). Stadionul Di
namo (20.15), Grădina 13 Sep
tembrie (20,45—23), Stadionul 
Giuleștî (20,30). Concertul mult 
visat : Republica (10; 13; 15; 
17; 19; 21). București (9.45 ; 
11,45; 13,45; 17; 19; 21), Gri- 
vița (10; 12; 16; 18,15; 20,30).

Podul rupt cinemaî; 
lează la ci nemat seratul 
gheru (10; 12; 15; 17; 18: 2J 
O perla de mamă : ruleasĂ 
cinematog; ^fele I- C. Frtmu 
(10; 12; 14; 16,15; 18.45; 21 — 
grădină 20.301. Luceafărul (15; 
17; 19; _ grădini zu ?*?.'. Gra
dina Progresul (31 .. Miste
rele Parisului — cinemascop : 
rulează la cinematografele : 
V. Alecsandri (11; 13; 15.15 ; 
17,30; 20), Victoria HO; 12 ; 
14,15, 16.30; 18,45; 21). Înfră
țirea între popoare (10; 16; 
18,15; 20.30), V. Roaiîă (9, II. 
13; 15; 17,15; 19,30; 22 — gră-

f

(

u lează 13- 
.30, 14,30.

Pe urmele 
M». 12.30;

ISO». I. Pr.- 
18; _-u — jrwiir.* 20.20) 
n 12. A: i- 18.15;
Clsbul cavalerilor — 

!•* la 
ecoto- 
Ștefan

Matt '<». 12 14.15: 1M0;
Prigram pentru co

ti 1*'
Ntaștea pe aatosfradi : 13
Scpî*=b:t- .! 1.3-3. 14.56; 16,30; 
18.30. 3L39) Balada huarilor: 
T:~pnr: ?<: : .*>- '.a orele 10 la 
ore.’e 2i ir. .".‘ir .- .-j. Fanto
mele dia Spessart: --uit- t la

Mix.m Gorki 
(15; 17: 19; 2i Doctor în filo
zofie: CtLjLei*.; ;13: 12: 14: 16; 
18.15. 3L3D). 8 Marue (16; 18; _ 
erbd-n^ 2030) Ara 16; 18: 20 
— gribd.nâ 20 Xi. Camelia : 
CLîtun,: «’5. 17. 19. 21). Lu
mina de iulie: la cine-
maiosr.-’uî Alcz Popov (de Ia 
creie 8,3B orele 21 în conti
nuare) Noua prietenă a tatii: 
rulezză la cir.ematn-raleie C. 
David (16; 18.15; 20.30), G. Ba- 
covia U5; 17; 19; 21). Cumpă
ră-ți un balon — cinemascop: 
Unirea (11; 15; 17; 1B — gră
dină 20.30). Moștenire cu bu
cluc: rulează la cinematogra
fele Alex. Sahia (10; 12; 15; 17; 
19; 21 — grădini 20.50). Liber
tății (10; 12; 14; 16.15; 18.30; 
20,45 — grădină 20,30),

— /« jurai Haar
rn>« „practice^ ijs icra să dt'jă- 

furătn fi interviul nostru. Vreji, de 
pildă, să ne rorbiji despre modul in 
care Universitatea muncitorească de 
cultura muzicală contribuie la edu
carea estetică a tinerilor ?

— Esla cunoscut faptul că în 
țara noastră funcționează în Buru- 
refti. Cluj, Constanța, Calați, Plo
iești, Oradea, Hunedoara, univerti- 
tâți muncitorești de cultură muzi
cala care au devenit de-a lungul 
anilor instituții de prim ordin pen
tru educația estetică a maselor, 
țcali in care iute, mii de muncitori, 
tehnicieni, funcționari, studenți iși 
însușesc temeinice cunoștințe de 
specialitate necesare oricăruia din
tre cei care vor să înțeleagă mu
zica.

Numai Ia București, de pildă, în 
recentul an școlar aproape 2 000 de 
oameni ai muncii au urmat cursu
rile universității noastre, unde cu 
ajutorul prelegerilor susținute 
unii dintre cei mai de seamă muzi
cieni bucurefteni — ca Ion Dumi
trescu, A. Mendelsohn, T. Ciorlea, 
D. Bughici, .4. Stroe, St. Niculescu 
f.a. (prelegeri exemplificate de so
liști și formații orchestrale fi vocale 
dg prim rang ale Capitalei) au fă
cut primii pași spre însușirea unei 
culturi muzicale

— Pregătiți desigur în prezent 
deschiderea unui nou an școlar. Ce 
masuri au fost luate pentru lărgirea 
activităților ce se vor desfășura în 
viitorul apropiat ?

— In afara unor măsuri organi
zatorice menite să concentreze în 
jurul nostru un număr sporit de 
tineri —• în prezent 70 la sută 
din cursanții noștri sînt tineri 
— spre asigurarea lecțiilor și mate
rialelor necesare cursurilor (noi am 
tipărit lunile acestea în tiraje de

ma«ă prelegerile susținute în cadiul 
universității) — preocupările noas
tre se îndreaptă spre lărgirea pro
gramului, spre îmbunătățirea conți
nutului cursurilor, spre găsirea unor 
noi mijloace pentru o cit mai largă 
accesibilizare a prelegerilor.

— Vor fi deschise anul acesta fi 
aoi cursuri ?

— Da. la afara cu*cucilor atai 
vechi de teorie, for za?, istoria mu
zicii rezzinefti, tom introduce un 
~i-rt special df istorie a muzicii uni- 
r-~sfi!e. Vom acorda, de asemenea, 
a mai mare atenție ansamblului co
ral care permite intr-o măsură 
tot mai mare elevilor noștri să aplice 
practic cunoștințele dobindite în 
cadrul cursurilor teoretice. Corul ra 
deveni astfel pentru noi un fel de 
„laborator experimental” necesar 
transformării universității intr-o

Pe marginea dezbaterii:
„Despre educația 

estetică
<1 tineretului*

de
instituție de educație estetică vie, 
multilaterală a maselor de oameni ai 
muncii.

Beneficiez de acest prilej pentru 
a sublinia necesitatea de a extinde 
aceste universități in mult mai multe 
locuri din țară. hi toate centrele 
unde funcționează institute pedago
gice, școli medii de muzică, există 
implicit condiții pentru înființarea 
unor asemenea forme de educație 
muzicală, pentru folosirea unui larg 
diapazon de mijloace pentru educa
ția estetică a maselor.

— înt r-un recent interviu acordat 
ziarului nostru in cadrul discuției 
despre educația estetica, compozito
rul Ion Chirescu sublinia necesitatea 

■de a ne ocupa mai intens de ridi
carea calificării profesionale a con
ducătorilor formațiilor artistica de 
amatori, în special a dirijorilor de 
cor — principalii responsabili ai 
educației muzicale a membrilor an
samblurilor, muzicieni amatori car»

CITIȚI
ACESTE cAgvn

„Cordovanii
</e fon Lăncrănjsn

Romanul acesta în trei vo
lume este inspirat din 
viața satului. Autorul a 

folosit o modalitate foarte di
ficilă, anume, aceea a relatării 
tuturor împrejurărilor descrise 
in roman de către un erou al 
lui, Lae Cordovanu. Alături de 
drumul parcurs de acesta In 
primii ant după Eliberare, citi
torul va cunoaște și o frumoasă

poveste de dragoste 
erou șl Parasca, — stlnjenită 
de suspiciunile Unor membri ai 
celor două familii.

Trebuie evidențiată calitatea 
superioară a ilustrațiilor care 
îi aparțin graficianului Iulian 
Olariu.

-

un practic nevoie de un înalt nivel 
de cuLtură muzicală. Universitățile 
muzicale mai mari nu ar putea pre
lua o asemenea sarcină?

—Nu, fi iată de ce : cursanții 
noștri sînt în general oameni că
rora noi le. dam doar bazele „grama
ticii” muzicale, o serie de noțiuni 
elementare de istorie a artei. Condu
cătorii formațiilor corale de amalari 
au nevoie de o pregătire muzico
logică, dirijorală mai profundă.

Lnica modalitate de rezolvare a 
acestei cerințe — care mi se pare o 
proble.rnă-cheie pentru dezvoltarea 
în prezent a mișcării artistice de 
amatori — este aceea « cursurilor 
serale, pe lingă conservatoare și școli 
de muzică, cursuri preconizate de 
altfel de iiuiestrul I. Chirescu.

Conducătorii formațiilor de ama
tori trebuie să aibă un profil com
plex, multilateral. Spre deosebire de 
dirijori profesioniști ei lucrează cu 
oameni care au nevoie 
o îndrumare artistică 
cu oameni cărora trebuie să li se 
deschidă cu răbdare, talent, drumu
rile ce duc spre artă.

Conservatoarele au toate condițiile 
pentru a inaugura sub egida Uniunii 
Compozitorilor asemenea cursuri.

— Ca părere aveți în legătură cu 
disciplinele enunțate de compozito
rul Ion Chirescu necesare unei ase
menea școli ?

— Pe baza experienței acumulate 
la Universitatea noastră, cred că un 
asemenea curs trebuie organizat la 
început pentru maximum 50—60 da 
persoane — pentru ca să se poată 
lucra profund cu fiecare in parte. 
Programa analitică trebuie să pre
vadă experimental un număr de 5 
cursuri : teorie și solfcgii cu noțiuni 
de armonie in ultimul an, un ciclu 
de prelegeri de istorie a muzicii și 
de baze ale esteticii, studiul canto-u- 
lui fi al unui instrument, precum și 
un curs special de dirijat coral.

In ce ne privește sintem gata să 
punem la dispoziție experiența noa- 
stră pentru înjghebarea unei aseme
nea froli muzicale de masă, menită 
să contribuie la creșterea unor noi 
contingente de tineri, capabili s6 
ințeleaga frumusețile dăruite oame
nilor de marii creatori.

zi de zi de 
competentă.

IOSIF SAVA

ÎNTRECEREA
ARTIȘTILOR AMATORI <

•>

In Editura politică a 
rut zilele acestea o lât>4 
culegere de articole !■ 

ajutorul educației științifice a

tineretului intitulată „Știința — 
prietena noastră".

..Concepția materialist-știin- 
țifică despre lume — verigă 
importantă a educației comu
niste a tinerei generații', ,,U- 
niversul, sistemul nostru solar 
și Pămîntul", „Ce sînt eclipse
le", „Cum a apărut viața pe 
Pămînt'*, ,,Adevărul despre 
somn și vise". „Marea forță a 
atomului', ,,Automatica și ci- 
bernetica", „Omul creează noi 
soiuri de plante și rase de ani-

male' — iată cîteva dintre tit
lurile ce indică varietatea pro
blemelor abordate în această 
culegere.

o e ni
de Vasile Nicolescu

Tematic, volumul tînărulul 
poet Vasile Nicolescu 
este deosebit de cuprin» 

2ător. Întîlnim poezii inspirate

din patosul clocotitor al zilelor 
noastre, închinate păcii și acti
vității creatoare. Versurile din 
ciclul „Clamavi* alcătuiesc un 
rechizitoriu al ororilor savirșite 
de fasciști. Alte cicluri („Fede
rico Garcia Lorca" și „Robert 
Desnos") subsumate „Interpre
tărilor” intenționează să adîn-

• ceașcă o cunoaștere lirică a u- 
nor poeți ai lumii. Lirica eroti
că este și ea prezentă în acest 
volum atît de divers tematic, 
prin ciclul „Clavecin",

deal Vll-lea 
concurs artistic pe țară 
al formațiilor de ama
tori participi 6 000 de 
ansambluri artistice ale 
sindicatelor : 559 coruri, 
1 240 forma/ii de dan
suri. 2 867 brigăzi artis
tice de agitație, 1 108 or
chestre, un mare număr 
de fanfare, formații de 
operetă și balet, orches
tre semisimlonice, so
liști vocali, instrumen
tiști șj dansatori, în to
tal peste 123 000 de ar
tiști. Dintre aceștia, mai 
bine de 1 100 de ansam
bluri, sini nou înfiin
țate. ca urmare a acti
vității desfășurate în a- 
cest scop de sindicate 
în întreprinderi, institu
ții, G.A.S. și S.M.T.

Cu prilejul fazelor in- 
terîntreprinderf și raio
nale ale concursului, 
sindicatele s-au îngrijit

de îmbunătățirea reper- 
loriului și a calității ar
tistice a spectacolelor. 
In colaborare cu Casa 
centrală a creației popu
lare. s-au tipărit și difu
zat formațiilor artistice, 
pentru buna lor pregă
tire, diverse materiale 
de repertoriu inirun ti
raj de circa 
exemplare.

In timpul desfășurării 
celor două laze de plnd 
acum ale concursului, 
formațiile artistice de a- 
maiori ale sindicatelor 
au prezentai aproape 
31 000 de spectacole, la 
care au asistat peste 9,5 
milioane de oameni ai 
muncii.

In prezent, în Întrea
ga țară are 
gională a 
care se va 
23 August.

32 000 de

loc faza re- 
concursului, 

încheia la

(Agerpres)

Am sosit în tabă
ra de la Năvodari 
împreună cu peste 
o mie de elevi din 
toate colțurile țării. 
Oboseala drumului 
ne-a dispărut ca 
prin farmec cînd 
am luat cunoștință 
de programul care 
ne așteaptă timp de 
două săptămîni. Ne 
vom odihni și dis
tra minunat.

...Au trecut cîteva 
zile. In fiecare di
mineață facem pla
jă si baie. După ma
sa bogată 
toasă ne 
două ore.
fiecare după-amia- 
ză participăm 
întreceri
programe 
concursuri 
rite teme, 
pe litoral etc.

împreună cu co
lega mea abia am 
așteptat ziua pro
gramată pentru vi
zitarea uzinei de 
auperfosfați din lo
calitate. Și știți de 
ce ? Nu peste mult

și gus- 
odihnim 

Iar in

la 
sportive, 
artistice, 
pe dife- 
drumeții

timp vom fi tehni- 
ciene horticole și 
vom folosi în acti
vitatea noastră su- 
perfosfatul.

Am pornit 
Năvodari. Ne-a im
presionat noul oră
șel muncitoresc cu 
blocurile sale mo
derne. La uzină am 
căutat să fim în 
fața grupului, să 
putem urmări pro
cesul de producție 
explicat de o tova
rășă ingineră. Dar 
n-am reușit. Toți 
elevii urmăreau cu 
atenție explicațiile, 
puneau întrebări, 
iși notau răs
punsurile- Iată dar 
că tabăra ne ajută 
nu numai să ne o- 
dihnim și să ne dis
trăm, ci să învățăm 
și lucruri noi, foar
te folositoare.

spre

ILEANA 
ANI 
eleve, 

tehnică 
Diosig,

CODREA
TRIPA
Școala 

horticolă 
regiunea 

Crișana

La biblioteca
tehnică

înzestrată cu peste 
8 000 de cărți ți revis
te tehnice de speciali
tate, biblioteca tehni
că de la Uzinele texti
le ,,30 Decembrie" din 
Arad, este frecventată 
de peste 600 de mun
citori și cadre tehnice. 
Aici se acordă a aten
ție din ce în ce mal 
mare ridicării nivelului 
de cunoștințe al maiș
trilor, tehnicienilor șl 
inginerilor. Aceștia au 
hotărit ca în fiecare 
săptămînă — marțea — 
să se întîlnească la 
biblioteca tehnică unde 
discută o serie de pro
bleme legate de con
tinua imbunătățire a 
calității produselor 
noastre, stabilesc lu
crările de specialitate 
cara urmează a fi stu
diate. Orele de lectura 
se petrec tot in colec-

unei Idei 
chestiuni 

determlnâ

tiv. Găsirea 
noi, a unei 
interesante 
de fiecare dată discu
ți! vii, terminate de 
cele mai mulle ori tu 
aplicarea in producție 
a unor procedee noi 
de lucru. Prin pasiu
nea cu care studiază șl 
prin propunerile valo
roase pe care le fac, 
Teodor Calu — maistru, 
Ioan Veliciu și Mihai 
Grindeanu — ajutor! de 
rnaișirl, precum șl In
ginerii Marian Gheof- 
ghe și Angela Arde
lean. au dovedit tutu
ror tinerilor din uzi
na ca, Intr-adevăr, car
tea tehnică este un a- 
jutor de mare preț in 
muncă, indiferent de 
calificarea fiecăruia.

PETRU DOBREA
ajutor de maistru

ZIDÂRIIA
Se-ndlța, se-nălța mereu zidărița l 
In brațele ei adine, cobora zarea 
Zidul creștea odată cu schela 
De jos o privea ; pămîntul și marea.

De mult se visa, un meșter zidar, 
Calea lactee s-o mestece-n var — 
S-adune cenușa amorfă pe gene 
A stelelor căzute-n mortar.

TRAIAN BURCI 
cioplitor In piatră 

membru al Cercului literar 
„Ion Slavici" — Deva

SPRE
FAȚA
SOARE

Zidarul s-a trezit 
$i ziua cu el i-a
Fiecare vorbă ți 
Purta un temei de lumină

cu lața. spre soare 
lost plină 
gest

?
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$1 dintr-o dată pe schele
1 se păru că uneltele poartă în ele 
CSte un soare
Că prea iremâtau de dogoare...

Și tirziu, cînd se întoarse acasă 
Cu salopeta stropită cu var și cu
Soția îl cuprinse după gît ca o rază 
Sub care oboseala și neliniștile pier...

GH. ISTRATE

cei
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Fierul vechi
plinea de fiecare

oțelăriilor
huna parte din scri
sorile losite la 
dacție de la 
pondpnțiî 
voluntari în 
stă Japtâmîna 
besc despre

■ tineretului la ac- 
colectare a fierului

re- 
cores- 
noțtri 
ace*- 
vor- 

larga
participară 
ționile de 
vechi.

Despre aportul pe care l-an 
adus tinerii din orașul Satu Mare 
la colectarea fierului vechi ne 
acrie tovarășa Alpirovici.
„Zilnic, după terminarea orelor 
de lucru în incinta întreprinde
rilor, pe străzi poți întîlni gru
puri de tineri care adună fierul 
vechi. De la începutul anului ți 
pînă acum tinerii din oraț au 
predat la I.C.M. 1 385 tone me
tale vechi. Cele mai mari canti
tăți de fier vechi au fost itrînse 
de către tinerii de la Întreprin
derea „Unio” Satu Mare.

O altă scrisoare am primiî-o 
dp la colectivistul S. Ion. Tinerii 
din comuna Frăainet, raionul A- 
lexandria, au organiza t mai mul te 
acțiuni pentru a strînge 
vechi ce mai 
colectiviștilor.
au predat la 
de 34 552 kg 
încă 5 000 kg 
dicate.

Comitetul

Suceava, după cum ne acrie ta- 
re.spondentul noitru voluntar 
Adrian Graur, a inițiat ziua co
lectării fierului vechi. Altfel, 
într-o asemene^ zi elevii școlii 
de meierii din oraț an colectat 
peste 1 300 kg fier vechi.

„Orațu] meu, Roman, acrie 
Smerea Constantin, devine pa zi

Ne scriu 
corespondenții 
voluntari

fierul 
există prin curțile 
Pînă acum tinerii 
I.C.M. o cantitate 
metale vechi, iar 
așteaptă ii fie ri-

orățeneie U.T.M.

ce trece tot mai f ran oi ți la î>- 
frumutețarea lui nn aport deo
sebit ți-1 aduc ți tinerii. Ej ame
najează noi ipații verzi, îngri
jesc pe cele exiiieate, ajută la 
ridicarea noilor conilrucții, co
lectează fier vechi.

In acriioarea de față 
propui 
nile de 
la eara 
zați de 
U.T.M.,
lat ți predat la I.C.M. de la înce
putul anului ți pînă acum, 325

mi-sm 
să «â scriu deipre acțiu- 
colectare j fierului vechi 
participi tinerii. Mobili- 
către comitetul orâțeneia 
tinerii din oraț au colec-

tone metale vechi. Tinerii da la 
Fabrica de țevi, de !■ Întreprin
derea de prefabricate precum ți 
elevii de la Școala medie mixta 
ți Școala de ucenici din oraș, iu 
atrîni cele mai mari cantități de 
fier vechi”.

Din Valea Jiului primim nu- 
meroate scrisori care vorheae 
despre acțiunile patriotice Ia rare 
participi tinerii mineri. De data 
aceasta ne-a scris tînărul loan 
Simantii. „Zilele trecute, acrie el, 
tinerii de la preparați» eirbunc- 
lui din Petrii» au colectat din 
incinta preparației iniemnale 
cantități de fier vechi care «-in 
adăugat la cele --0 tone expe
diate deja oțelăriilor. Cele mal 
mari cantități an foit colectate 
de echipele cnnduie de Aurel 
Brinduța, Fotei Francii, Trufaș 
Traian"’.

Tovarășii Vault Ursa, din Că
lău. Constantia Frincu «fin Fă- 
eăeni. raional Fetești, Ariton Pe
tre din Constanța. Lunceanu Paul 
din Pi reții, Mir ea Ion din Plo- 
ie|ti. Dobrescu Gheorghe din co
muna Pope|ti, raional Coitețti. 
fi multi alții ne vorbele în scri
sorile lor tat deipre acțiunea «ie 
colectare a metalelor vechi la 
care participă nu număr tot mai 
mare de tineri.

M. GHIȚVLICĂ

Angajamentul tinerilor
la Uzina de tractoare-Brașov

Inițiativa de a spori zilnic cantitatea de fier 
vechi trimisă oțelăriilor s-a născut în rîndu- 
rile utemiștilor organizației nr. 3 a secției de 
turnătorie. Ei au anunțat angajamentul lor 
la „Ziua secretarului U.T.M.“, cînd au lansat și 
chemarea către toți tinerii Uzinei „Tractorul”: 
fiecare tinăr să strîngă cît mai mult fier vechi.

Odată cunoscută, chemarea a găsit un larg 
ecou printre tinerii constructori de tractoare.

Chiar a doua zi angajamentul a prins viată. 
Zilnic după orele de muncă îi poți vedea pe 
tineri încărcînd de zor remorci cu fier vechi, 
care iau îndată drumul oțelăriilor. Intr-o 
după amiază i-am întîlnit la lucru pe iniția
tori. Secretarul comitetului U.T.M. Vrecioni 
Ștefan a ținut să ne informeze : /

— Am lansat chemarea „fiecare tînăr să 
strîngă cit mai mult fier vechi'4 cunoscind că 
în uzină există numeroase posibilități de-a 
colecta fierul vechi.

La începutul anului ne angajasem cu 150 
tone dar atunci cînd am lansat chemarea 
ne-am sporit angajamentul la 182 tone. Sin- 
tem bucuroși că inițiativa noastră a fost pri
mită cu entuziasm de către tinerii uzinei. Și se 
cuvine să fim în fruntea acestei acțiuni pa
triotice. Aproape zilnic ne consultăm cu 
șeful sectorului asupra pieselor degradate și 
necasate pentru a le strînge șl preda I.C.M. 
Plnă acum am colectat 146 tone. Avem con
vingerea că celor 36 tone pe care ne-am pro
pus să le mai stringem li se vor adăuga altele 
și altele“.

...Iată în fotografie pe cîțiva dintre iniția
tori la lucru. Prin munca lor de fiecare zi 
angajamentul prinde viață.

R. VASILE

I

Zile de concediu și tratament la Slănic Mol dova I

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

dintre R. P. Romînă și R. S. Cehoslovacă
Vineri seara, ambasadorul 

R. S. Cehoslovace în R. P. Ro
mînă, Jaroslav Sykora, a or
ganizat, la locuința sa, o întîl- 
nire cu prilejul celei de-a 
XV-a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din
tre R. P. Romînă și R. S. 
Cehoslovacă.

Au luat parte tovarășii A- 
lexandru Drăghici, Dumitru 
Coliu, Ștefan Voitec, Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al

Consiliului de Stat, membri ai 
C.C. al P.M.R. și ai guvernu
lui, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe ți alți mem
bri ai conducerii unor mini
stere, conducători de institu
ții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițer; su
periori, academicieni și filțl 
oameni de cultură și alte per* 
soane.

Întîlnirea a decurs Vi ir «a 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Cocteil oferit de ambasadorul
R.P. Romine în R.S. Cehoslovacă

PRAGA 19 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a XV-a 
aniversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre R. P. 
Romînă și R. S. Cehoslovacă, 
Gheorghe Nlțescu, ambasador

ypOHT fPORT-
Ce fac atleții remarcați

la Spartachiadă...
PE SCURT

eseori fișele unei 
ilreceri atletice o- 
țuuite oferi o 
omilitoare carte 

,e vizită, <>n in
i'put de drum pen

tru un mare cam
pion. Și in acest icni competi
țiile sportive de masă desfășurate 
frecvent in anii noștri au înlcinit 
cunoașterea, pregătirea ți afir
marea unor talente autentice, a* 
fîrmate de la un an la altul prin 
performanțe republicane. Apare 
fireaică de aceea grija antreno
rilor. a activiștilor sportivi pen
tru depistarea ți promovarea ta
lentelor. Este o practică încetă
țenită cu rezultate mult aprecia
te. Nu mai departe dccît actuala 
ediție a Spartachiadei de vară a 
tineretului (ți să folosim doar 
un exemplu) a prilejuit duhului 
sportiv „Tractorul” din Brașov, 
prin antrenarea unui mare nu
măr de tineri la întreceri, acti
vizarea unor secții pe ramură de 
iport, împrospătarea acestora cu 
elemente litiere, talentate.

Atletismul ■— ca ia pornim, de

asemenea, de 1> un lîngur exem
plu •— nu se bucur» la „Tracto
rul” de aceeași tradiție, ca fot
balul, handbalul, sau turiemul. 
Și, în couaeciuță, in uzină erau 
puțini tineri care practicau a- 
ceastă complexă diiciplină sporti
vă, iar îu secția de performanță 
activau un număr redus de atleți 
ți nu dintre cci mai datați. In 
preajma începerii întrecerilor 
primei etape a Spartachiadei, 
consiliu) Clubului sportiv „Trac
torul'’ a privit cu multă răipun- 
dere antrenarea unui mare nu
măr de tineri la alartul probe
lor atletice. In acest scop etapa 
I a cuprins săptăminal zile de
dicate întrecerilor atletice. Pista 
de alergări, sectoarele pentru 
sărituri și aruncări erau cu fie
care zi inai mult solicitate. 
Digputfl tinerilor atleți oferea 
antrenorilor, instructorilor «por- 
tivi prezenți ca arbitri iau 
îndrumători ai concurenților 
— ți aici o măsură eficace a 
«duhului — cea mai elocventă 
dovadă a pasiunii pentru atle
tism. Zilnic, foile de conctiri în-

• Atletii romlni au obținui 4 
victorii In concursul international 
desfășurat pe stadionul Bislet din 
Oslo, ia care au participat spor
tivi din țările scandinave și Bal
cani. Z. Vamos a obținut victoria 
In proba de 3 000 m plat cu timpul 
de B 13*2/10. - " • . . -
la aruncarea 
m, Cloc/ilnd 
Joc la triplu 
S tale ta tării 
4x100 m a 
41,,5I1O.

Alte rezultate : 400 m garduri •
Guldbransen f.\’J 52 7/10 • 200 m
Bunaes (N) 2I"6/10. Jurcă s-a cla
sai pe locul 3 cu 21"8/10 ; 100 m 
plat : Traikov (R P B.) 10’7/10. Tu- 
dorascu a sosit pe locui doi cu 
10"7/101 110 m garduri: Marcel
los (Grecia} 14’4/10 } greutate . 
.Andersen (N) 17,34 m ; disc : Hau
gen (N) 54,63 m t prăjind : Leșek 
(R.P.P ) 155 m.

Drăgulescu a clgtigat 
ciocanului cu 61,21 

fa clasat pe primul 
salt — 15,07 m, jar 
noastre In proba de 
repurtai victoria In

în- 
flle

• Dupd 9 run
de, In turneul in
ternational de 
fah de la Las 
Angeles conduce 
iugoslavul Gliga- 
rid cu 4,5 puncte 
(2) urmat de Ke-

4,5 (1) puncte,

extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romine în R. S. Ceho
slovacă a organizat la 18 iulie 
la Praga un cocteil. Au parti
cipat Z. Fierlinger și O. Simu- 
nek, membri ai Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
C. Cisar, secretar al C.C. al 
P.C.C., F. Krajcir și J. Pilier, 
vicepreședinți ai guvernului 
R- S. Cehoslovace, y. Davidj 
ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, și alți re
prezentanți ai guvernului, 
ții publice și culturale.

Cocteilul s-a desfășurat 
tr-o atmosferă cordială.

vie-

Ifta

Informațtt ;
vineri a avut loc la Casa 

Ziariștilor din Capitală o seat, 
ră culturală consacrată celei 
de-a 19-a aniversări a eliberă
rii Poloniei.

Cu acest prilej, Leon Ma- 
drzejewski, secretar al Amba
sadei R. P. Polone la Bucu
rești a vorbit despre relațiile 
culturale romino-poloneze.

A rulat apoi în avant-pre- 
mieră filmul polonez „Drago
ste neîmplinită".

Vineri, la amiază, a avut loc 
In Capitală o conferință de 
presă cu oaspeții polonezi care 
au participat la spectacolul de 
gală cu filmul „Podul rupt".

Răspunzînd la întrebările 
ziariștilor, Stanislav Nelken, 
directorul Direcției generale a 
cinematografiei, și artista Li
dia Korsakowna au vorbit 
despre munca cineaștilor po
lonezi, despre producția de 
filme din țara prietenă, des
pre modul în care a fost rea
lizat filmul „Podul rupt",

★

Vineri a părăsit Capitala în- 
dreptindu-se spre Budapesta 
o delegație a Comitetului oră
șenesc al Uniunii Tineretul»!: 
Muncitor Hunedoara, care 
face o vizită de 10 zile 
R- P. Ungară, la invitația Co
mitetului Uniunii Tineretului 
Comunist Ungar din orașul 
Dunaivaroș. Delegația este 
condusă de tovarășul Ivanov 
Serghei, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.M. 
Hunedoara.

îl)«â
res 9i Olafsson . . ,....

Najdorf, Reshevsky — 4,5 puncte, 
Petrosian — 4 (1) puncte

în runda a 9-a, Olafsson l-a în
vins pe Najdorf, iar Reshevski a 
remizat cu Panno. Petrosian are 
avantaj material la Întrerupere în 
partida cu Gligorici, Intr-o poziție 
complicată s-a Întrerupt partida 
Keres — Benke.(Urmare din pag. I-a)

tenis Anglia — Spania 
nala ..Cupei Davis4' z.

(Agerpres)

Jerzy Passendorfer
prezintă noul său film

PODUL
RUPT

O producție a studiourilor din R. P. Polonă
VASILX RANGA

pro- 
fizică

facem
nou

6-2 >
iar

Verticala construcțiilor qălâțene
cu-

T
(Urmare dm pag. I-a)

Scenariul : ROMAN BKATNY

Organizarea muncii

se 
de 
de 
pe 
de

un 
în

Tot-
face și rezerve 

șl Iarna anului

nutrețurilor în- 
tot mai

amestecă cît
1,5 părți plan- 
zaharuri cum

In rolurile principale: TADEUSZ LOMNICKL ELIZBIETA 
KEPINSKA, LIDIA KORSAKOWNA, JERZY BLOK, JA

NUSZ BYLEZYNSKL

recoltare a 
însilozării 

acestea au 
pentru a 
și să asi-

în amestec 
cereale măci- 
orz) adăugate

2—3 la sută

Să asigurăm caniilăli sporite de nutrețuri însilozate!

a orașului. Galațiul, dispus în 
amfiteatru pe malu] stîng al Du
nării, este situat la o altitudine 
de la 6 pînă la 60 de metri dea
supra nivelului mării.

Intrăm pe o altă cale princi
pală ■ orașului ți ajungem în 
dreptul Teatralul de »I«L lețcaii, 
care ie mîndreic cu „Naționalul” 
lor, întreabă despre teatrele ți 
cinematografele orașului. Încer
căm o statistică : teatru! muzical, 
teatrul de stat, de păpuși, 5 cine
matografe, o grădină cinemato
graf ; la un singur spectacol, 
circa 9000 spectatori.

La capatu] acestui drum, 
înecat în verdeață, complexul 
social studențesc. De cîțiva ani, 
Galațiul este centru universitar, 
are un institut politehnic și unul 
pedagogic. Aici se pregătesc vii
torii ingineri pentru construcții 
de nave, ingineri chimițti, 
fesori pentru matematică, 
etc.

Ultimul popas îl 
pe autostrada celui mai
cartier al orașului, microraionul 
Țiglina. Frate mai tinar al micro- 
rajonului Floreasca din Bucu
rești, Țiglina a crescut tot p«

verticală, înconjurîndu-ae 
odată cu ipații mari verzi ți alei 
asfaltate între blocuri. De la ul
timul etaj a| unui hloc-turn ne 
Intimpină panorama întregului 
Galați. Iată centrul, cu însoritele 
bulevarde, țantierul ți uzina de 
tablă. Se vede pînă hăt departe 
Dnnărea. apei Șiretul ți lacul 
Brateț. Orașul, «pa ți meatul — 
□n tot uriaș, pitoresc.

Ghidul — cin totdeauna bine 
documentat — ne informează : 

—- Iată un grafic al construc
țiilor gălățene. L-ați putut vedea 
{ie un panou în centrul orașului, 
n 1959 i-au construit 189 apar

tamente, în 1960 •—• 765 aparta
mente ți l-j ajuna la 2500 mnaL 

Corn trucțiile vor continua. 
Dincolo de Itadion (Oieana con
tinui ipre combinat. Marele com
binat siderurgic al țării. Pe mi- 
iară ce ațelăriile, fabricile, la- 
minoarele, — acnm încorsetate 
în ichele — vor înainta acolo pe 
verticală ți orizontala, construc
țiile orașului le vor urma, tram- 
formînd hltrînul Galați iu tat 
mai tînărul Galați.

...încheind călătoria, studenții 
iețeni ni hotărît să revină peste 
cîțiva ani să revadă aceste locuri 
pe car® le-au îndrăcit.

rcțiitran nume nai atleți, iar 
în dreptul unora, rezultate pro
mițătoare : Doru Pintilie, Gheor
ghe Garcea, Stelian Nan, Ian 11- 
cob (din aecția reparații mașini) 
au alergat 100 m sub 13,5 sec., 
Aurel Nichita (secția montaj ge
neral), Ion Moldoveinu ți Nico- 
lae Coman (serviciul energetic) 
au parcurs 800 m în 2'35 aec, 
2'46,8 ți respectiv 2’55,2 sec. 
Și suita atleților talentați cale 
mult mai mare. La aruncarea 
greutății : Ion IoneiCu (matrițe) 
11,50 m. La săritura in lungime : 
Ziegler Verner, Mihai Olteana. 
Dinu Căciulan (elevi ai școlii 
profesionale) au realizat : 4,80
ni, 4.75 m ți respectiv 4,90 m. 
Cu toții aint debutant» în între
cerile Spartachiadei. Cea mai va
loroasa performanță a clubului 
„Tractorul” este ilustrată, de 
asemenea, de o cifră : aproape 
4 000 de tineri ai uzinei s-an 
trecut în probele de atletism 
Spartachiadei de vară.

Acum cînd etapa I țt-a
noscut campionii apare o între
bare firească : ce fac tinerii atleți 
ai uzinei, ți mai cu seamă cei CU 
posibilități de afirmare ? Cum 
li se asigură continuitate în acti
vitatea atletica, cum sînt pregă
tiți campionii pentru etapele su
perioare ?

Secțiile de atletism ale asocia
țiilor sportive din uzină — 24 
la număr — înființate cu prile
jul ediției 1963 a Spartachiadei 
de vară, pregătesc îu prezent 
desfășurarea unor campionate de 
masă în ideea cunoașterii pe mai 
departe a celui mai bun aăritor 
în lungime iau înălțime, a celui 
dinții alergător sau aruncător.

Asemenea întreceri vor consti
tui prima etapă * unei competiții 
de depistare a noi tineri atleți 
pentru aeeția de performanță a 
clubului. In primăvară, aeeția ■- 
ceasta cuprindea vrea 20 atleți. 
iar acum aproape 100. cei 
buni, remarcați la întrecerile 
Spartachiadei. Deci ac|>>ueo da 
depistare ți formare a liaerilor 
atleți ■■ a-a oprit «dată cu fim- 
țul etapei de masă. Campionii 
uzinei, acam in febra atapeler 
înnrnnare. ți-aa îacepat pregă- 
linle ekiar a deaj m. Și, aein- 
deielaie. mnlți dintre viitarii 
ca»-7:?Bi ai erafalwi Brașov m 
află aici, pnatre tinerii mâncători 
ai Uainei -Traeîoml'.

• După prima zi, In meciul de 
tenis Anglia — Spania (semifi
nala ..Cupei Davls" zona euro
peană) scorul este egal : 1-1. Sanq- 
ster (Anglia) ia învins cu 
6-4 i 6-4 pe Arilla (Spania), 
Manuel Santana (Spania) a clștlgat 
cu 6 4 > 6 4 6 8 ; 2-6 ; 7-5 In iafa
luj Bob Wilson (Anglia).
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găurile din pereți și apoi se 
dezinfectează ca și în cazul 
precedent. Aceste lucrări deși 
simple au mare importanță 
pentru că feresc nutrețul 
proaspăt de a veni în contact 
cu focare de infecții cum sînt 
bacteriile de putrefacție și alți 
agenți care au influență dău
nătoare asupra nutrețului.

Pentru lărgirea spațiilor de 
însilozare trebuie ca unitățile 
agricole socialiste să se orien
teze către tipurile de silozuri 
mai economice care să poată fi 
construite din materiale iefti
ne, să permită mecanizarea 
totală a lucrărilor de încăr
care, presare și scoatere a nu
trețului. Silozurile care cores
pund mai bine acestor cerințe 
sînt: silozurile săpate în pă- 
mînt sub formă de tranșee. 
Acestea este bine să aibă ur
mătoarele dimensiuni : 5 m lă
țimea la bază, 6,5 m lățimea la 
partea de sus ; 2,5—3 m înăl
țimea și 25—30 m lungime. Si
lozurile construite sau amena
jate la suprafața pămîntului. 
de forma unei platforme, 
recomandă să aibă lățimea 
6, 8, 10 sau 12 m; lungimea 
30—50 m și să fie străjuite 
laturi de doi pereți înălți 
2—2,5 m. Pereții se confecțio
nează după posibilități din be
ton, zidărie, seîndură groasă 
(lătunoaie) sau baloți de paie. 
Pentru a rezista presiunii nu
trețului presat cu tractoarele, 
pereții trebuie sprijiniți la ex
terior prin contraforturi. Silo
zurile de suprafață se fac pe 
terenuri uscate, cu fundul pa
vat și înclinat de la mijloc că
tre cele două capete pentru a 
se asigura scurgerea sucului

din nutreț in puțurile colec
toare.

Aceste două tipuri de siloz 
permit Intrarea și trecerea 
prin ele a remorcilor, descăr
carea acestora prin basculare 
și presarea nutrețului cu aju
torul tractoarelor cu șenile, 
ceea ce mărește simțitor volu
mul de nutrețuri ce pot fi în
silozate în 24 de ore și ușurea
ză mult munca omului.

Pentru însilozarea nutrețu-

poate aștepta faza de lapte- 
ceară din cauza arșițelor de 
vară sau din cauza brumelor 
timpurii.

Unele plante cum sînt po
rumbul și celelalte graminee, 
frunzele și coletele de sfeclă, 
sfecla, morcovii, cartofii, bos- 
tănoasele. varza, floarea-soa- 
relui și chiar mazărea se însi- 
Iozează fără vreo intervenție 
specială, decît respectarea re
gulilor de însilozare anume:

uniform pentru fiecare «trat 
de lucemi ; și cu acid formic 
in concentrație de 5 la sută a- 
dăugat în cantități de 0.5 la 
sută sau alte preparate chimi
ce. In toate variantele amin
tite se pot obține rezultate 
mai bun? dacă se adaogă cul
turi de bacterii Iactice 2—3 
doze (sticle de Lî kg) la 10 
tone de nutreț.

Iarba ri otava, rapița fura
jeră, stuful și diferite buruieni

do ie <r..?jur de bac*? 
la 10 tor>« AswtMru!
bine orr.«se*n*dt praaeuA 
foarte pa*.tur.ic.

Silozur ue :r~i. mie vMhH 
se pr3tc.**?ă de acttaam •- 
genelor pna MB*
perirea duX posibiiiiăți eu 
carto» asfaltat isu material 
plastic fixa ie prin ci leva rin
duri de fcilcti dt paie 
transversal pe lungimea silo
zului ; cu o grămadă de paie

rilor destinate porcilor și pă
sărilor cum sînt amestecuri de 
morcovi roșii cu făină de fin 
de lucernă sau altele se folo
sesc silozuri semiîngropate, în 
formă de celule cu pereții din 
zidărie și cu o capacitate mai 
mică (3—5 vagoane).

Cind ți cum trebuie 
făcută îmilozarea

Epoca optimă de 
plantelor destinate 
este atunci cînd 
suculenta cerută 
putea fi însilozate 
gure în același timp cantitatea 
maximă de unități nutritive la 
hectar. Pentru porumb, epoca 
optimă de recoltare este faza 
de bob în lapte-ceară. Se poa
te începe recoltatul porumbu
lui de siloz mai timpuriu adi
că în faza de lapte, cînd gos
podăriile nu dispun de mijloace 
suficiente de recoltat și trans
port sau atunci cînd nu se

conținutul în apă să fie de 
65—75 la sută, nutrețul să fie 
tocat mărunt și să se preseze 
puternic concomitent cu intro
ducerea lui în siloz. începînd 
Cu primul strat. Alte plante 
cum sînt lucerna, trifoiul, iar
ba tînără, stuful, vrejii de car
tofi, vrejii de tomate, tufele 
de ardei, cocenii de porumb, 
nu pot fi însilozate decît prin 
procedee anumite de lucru.

Lucerna șî trifoiul se pot în- 
siloza în stare pălită sau în a- 
mestec cu 10—12 la sută plea
vă Sau paie tocate pentru a-i 
reduce umiditatea de la 78—80 
la sută la 65—75 la sută ; de 
asemenea se 
mai uniform 
te bogate în 
sînt porumbul, ovăzul sau 
orzul verde : 
cu grăunțe de 
nate (porumb, 
în cantitate de
(pentru porci), cu adaos de 2 
la sută melasă subțiată cu 
două părți apă atît cît este 
necesar să poată fi repartizată

se pot inșiioza în amestec cu 2 
la sută melasă și 3 doze (la 10 
tone) bacterii Iactice. Plantele 
tocate mărunt se introduc în 
siloz zvîntate de rouă sau de 
ploaie și se presează puternic.

.Vrejii de mazăre, de fasole 
și de alte leguminoase ca și 
cocenii de porumb se pot însl- 
loza prin tocare măruntă și în 
amestec cu plante suculente, 
bogate în zahăr (porumb ver
de, frunze și colete de sfeclă, 
bostănoase. varză, resturi din 
grădinile de legume etc.) a- 
dăugate în cantități de 30—50 
la sută din totalul amestecu
lui, astfel îneît umiditatea a- 
cestuia să fie ridicată la 60—70 
la sută. Se mai adaugă cul
turi de bacterii Iactice 3 doze 
la 10 tone, se amestecă și se 
presează puternic.

Vrejii de cartofi, vrejii de 
tomate și tufele de ardei se 
pot însiloza în stare tocată 
mărunt în amestec cu 1,5—2 
părți plante bogate în glucide, 
sau cu 2—3 1 melasă diluată 
cu 3—4 părți apă și cu adău
garea în ambele cazurț a 3

în formă de șira așezata peste 
siloz, cu baloți de paie așezați 
în 3 rinduri suprapuse în for
mă de șiră. Gospodăriile din 
apropierea fabricilor de zahăr 
pot acoperi silozurile cu 
strat de borhot de sfeclă 
grosime de 30—35 cm.

Nu întotdeauna gospodăriile 
se pot încadra cu însilozarea 
în termenele optime de recol
tare a plantelor care la po
rumb durează 10—12 zile. Din 
această cauză, gospodăriile sînt 
nevoite să înceapă însilozatul 
mai înainte de epoca optimă, 
și să prelungească însilozarea. 
Pentru a evita unele neajun
suri cauzate de întîrzierea în- 
silozatului este necesară o 
bună organizare a muncii la 
lucrările de recoltare, trans
port și însilozare. Este impor
tant ca în perioadele de vîrf a 
însilozării porumbului, să se 
repartizeze pentru aceste lu
crări. un tractor cu șenile care 
are misiunea să tragă remor-

dc SLiOZ
7 < rii fără intrare-
pa-rr vr număr feiiiCieat de 
MMătÂc de recoltat ri de 
’•oace trâseport Executarea 
Aicrlruor d recoltat, trans
port Șl -A UUX Z3ntl-
ndu fîră timpi morii, pro . 
cate de Upu unora sau rilora 
din m-jluâcele amintite, faie 

scurtarea perioadei de 
însilozare a porumbului de la 
3—5 săptâmini la numai 10—12 
zile și umplerea unui siloz în 
3—I zile în loc de cîteva săp- 
tămîni. Cind nutrețul se trans
portă întreg și tocarea se face 
la siloz este necesar să se pună 
de acord capacitatea de lucru 
a tocătorilor cu capacitatea 
mijloacelor de recoltat și tran
sport spre a se evita Incînge- 
rea în grămezi a nutrețului 
transportat la siloz sau invers 
oprirea tocătorilor din lucru 
neavînd cu ce să fie alimen
tate.

Prin aplicarea în practică a 
acestor indicații se pot valori
fica cantitățile însemnate de 
masă verde rezultate din pro
ducția plantelor cultivate și 
din ierburile ce cresc spontan 
favorizate de ploile căzute în 
această perioadă și se pot asi
gura nutrețuri însilozate în 
cantități medii de cîte : 10 
tone pentru fiecare vacă, 5 
tone pentru tineretul taurin și 
cîte 0,5 tone de fiecare oaie și 
scroafă de reproducție, 
odată se pot 
pentru vara 
următor.

Asigurarea 
silozate în cantități 
mari reprezintă un mijloc im
portant de sporire a bazei fu
rajere necesare creșterii conti
nue a șepteluluî și producției 
animalelor.
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I.am înlîlnit într-una 
din serile acestea. Fețe 
tinerești pe care veselia 
își desenase semnele ei. 
Veselia studentului care 
după cinci sau sase ani 
petrecuți în amfiteatrul 
universitar mingile 
privirea diploma 
care-șl vede numele sau 
proaspăt caligrafiat, 
selia pe care o încerci ia 
capătul unui drum și la 
începutul altuia, poale 
mai dificil, presărat cu 
nenumăratele examene 
ale vieții.

Dar cine sint acești ti_ 
neri exuberanți care.și 
fac urări reciproce in 
seara aceasta, la masa 
festivă din moderna can 
tină a Complexului stu
dențesc Grozăvești T Sînt 
tineri din țări ale Eu
ropei, Asiei ți Africii 
care au absolvit Insti
tute de invățămint supe
rior din țara noastră. In
gineri, medici, geologi, 
chimlști, profesori care 
vor porni departe, spre 
pămSnturi natale. Promo
ția 1963 !

Reporterul a stat de vor
bă cu cîfiva dintre ci. 
Gindurile lor le-a trans
cris pe albul colii de 
hlrtie...

— „Bine ați venitAcestea 
au fost primele cuvinte în romi-

cu 
pe

Ve

profundă asupra dettuulor po
poarelor noastre.

Japoaeml Ațnți Niaaa a ab
solvit Facultatea de filologie. 11 
iubește pe Eminescu și Sada- 
veaua, euaaafte camarile litera
turii remîne |i se străduiește 
chiar să le îmbrace în vestmintele 
limbii japonexe-

— In 1931 cind am reuif iu 
Ramiaia caitojffM doar citera 
cuvinte. Vai exact, pro nun Jam 
,Ja revedere”. Wi i« părea gi
gantică sarcina pe care mi-o asu
masem să inrăf rominește. Ju 
totuși...

Doar după ci|iva ani Ațuți 
Naono Se poate lăuda cu faptul 
că a tradus în limba japoneza 
„Mitrei Cocor"’ și „Baltagul" de 
Sadoveanu și „Ultima oră*’ de 
Mihai] Sebastian.

— Acum alcătuiesc un dicțio
nar romino-japonez de 10 000 de 
cuvinte care va fi litografiat la 
Tokio spre a fi utilizat de stu
denții care urmează cursurile de 
limba romînă organizate de Aso
ciația Japonia-Rominia.

— Dicționarul acesta epuizea
ză proiectele de viitor ?

— Nu ! Proiectele sînt foarte 
bogate. Depinde dc mine și, fire
ște, de... timp posibilitatea de a 
le realiza. .4m contract cu o edi
tură japoneză pentru redactarea 
unei introduceri la o gramatică a 
limbii romîne. Vreau să redactez 
o scurtă istorie a literaturii co
nține care probabil va fi litogra
fiată. Acord multă importanță a-
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semnele B 
econo- B

emațiatunti pentru invițirura 
studess (Hor—

Tiaăml sirian |i-i propus să 
revuă Ia București intr-o viutâ 
peste eîțiva ani.

— Poate că coi atee neroie de 
un ghid spre a-l recunoaște, ți- 
nind seama da ritmul rapid al 
schimbărilor. Țara voastră se aj 
în plin progres fi pretutindeni 
unde am fost, în Oltenia sau în 
Moldova am putut vede^ i 
impetuoasei dezvoltări ----
mice. Aveți un popor care mun
cește pentru fericirea 1 
înflorirea patriei sale 
sele obținute sint cu 
mari.

Stanislaw Jezyk este 
polonez care a absolvit 
de petrol, gaze ji geologie.

— Am studiat in specialitatea 
petrochimie. Industria noastră are 
neroie de asemenea «_ 
iar reputația institutului. ..... 
București este binecunoscută. 
Studiile făcute in Rominia, lunile 
de practică la Onești, Teleajen, 
Brazi mi-au permis să constat 
nivelul înalt atins de industria 
dumneavoastră, remarcabilele ei 
realizări. De altfel, am vizitat și 
Combinatul siderurgic de la Hu
nedoara, și întreprinderile de fo
raj din regiunea Ploiești și alte 
uzine și fabrici. Remarci dezvol
tarea armonioasă a ramurilor 
economice, progresele constante 
pe care poporul romîn le înregis
trează în desavîrșirea construcției 
socialiste.

lui e um ii 
lui, pentru B 
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Tratativele în problema 
încetării experiențelor nucleare

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
— In comunicatul oficial cu 
privire la continuarea schim
burilor de păreri de la Mosco
va. se arată : ..La 19 iulie a 
continuat schimbul de păreri 
dintre Andrei Gromiko. mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Averell Harriman, 
secretar de stat adjunct al 
S.U-A,. și lordul Hailsham, mi

nistrul pentru problemele ști
inței și tehnicii al Marii Bri
tanii în probleme privind a- 
cordul cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare în at
mosferă, spațiul cosmic și sub 
apă, precum și în alte proble
me prezentînd interes re
ciproc. La discuție au partici
pat consilieri și experți.

Următoarea întîlnire va avea 
loc la 20 iulie.

SITUAJIE ÎNCORDATA IN SIRIA
DAMASC. — După ce î» di

mineața zilei de 19 iulie pos
tul de radio Damasc anunța ri
dicarea stării excepționale pe 
o durată de opt ore, la numai 
O oră de la transmiterea aces
tui comunicat, a fost anunțată 
reinstaurarea stării excepțio
nale. Postul de radio Damasc 
a transmis un ordin către 
populație în care i se cerea să 
nu-și părăsească locuințele, 
contravenienta fiind în peri

col de a fî îm/pușcați de for
țele polițienești. Curînd, pe 
străzile Damascului s-au auzit 
din nou împușcături. După 
cum relatează agenția France 
Presse, situația din Siria „s-a 
agravat". Frontiera siriană 
continuă să fie închisă.

Mai mulți diplomați străini 
au telefonat din Damasc, a- 
nunțind că străzile capitalei 
sînt pline de trupe înarmate.

Mesajul președintelui Kennedy 
privitor la deficitul balanței

MOSCOVA: Miting al prieteniei 
sovieto-ungare

Cîțiva din tinerii străini care au absolvit institutele noastre de Invățămmt superior.

de plăți
WASHINGTON. — La 18
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pe care le-am auzit. Le-am 
auzit, dar nu le-am înțeles. Iar 
acum ? Ce părere aveți ? Merit 
nota de trecere la limba romînă?

îmi vorbește un sudanez : Os
man H. Sorkatti. băiat înalt, 
slăbuț, cu trăsături fine.

— Primul contact cu realitatea 
romînească și-a găsit expresie in 
aceste cuvinte. Ele vădeau ospi
talitatea poporului romîn pe care 
in anii petrecuți in această țară 
minunată am putut s-o apreciem 
ia adevărata ei valoare. Veneam 
dintr-o fostă colonie. Pînă ia 
virata de 14 ani am trăit în con
dițiile regimului colonial, 
iată-ma, dintr-o data, într-o țara 
socialistă. Aceasta a reprezentat 
pentru mine o experiență de viață 
de o însemnătate greu da imagi
nat. Însuși faptul că eu, tînar 
venit dintr-o țară slab dezvoltată, 
am avut posibilitatea să studiez 
și să obțin o înalta calificare în 
Romînia este o dovadă a ajutoru
lui pe care țara voastră îl acordă 
popoarelor care, sfărîmînd lan
țurile colonialiste, luptă spre a 
se ridica din punct de vedere 
economic, cultural și social. Con
dițiile minunate de studiu pe 
care l-am avut în frumoasa Ro- 
mînie, căldura și prietenia sinceră 
cu care am fost înconjurat atit 
de farurile oficiale cît ji de ca
drele didactice, de colegii ro- 
mini, dovedesc cit de sincer și 
dezinteresat este acest ajutor. 
Toate acestea vor constitui pen
tru mine — și nu numai pentru 
mine, ci și pentru ceilalți colegi 
ai mei —■ amintiri de neuitat, 
prilej de caldă și profundă recu
noștință.

— Dacă uu mă înșel, te întorci 
in patrie medic...

— Exact. Am devenit medic...
— Ai cumva „tradiții” în fa

milie ?
— Nici vorbă... Sînt primul 

care reușesc iă obțin o asemenea 
diplomă. De altfel, cu. greutăți de 
neînchipuit am putut să absolv 
liceul la Khartum. De două ori 
am fost exmatriculat deoarece am 
participat la greve și demonstrații 
anti-colonialiste.

— Studiile le-ai făcut în Bucu
rești. Ai avut cumva prilejul unor 
vizite prin țară ?

— Firește. Am vizitat minu
nata Vale a Prahovei și frumoa
sele ei stațiuni de odihnă, am pe
trecut clipe de neuitat la Cheile 
Bicazului și nm admirat însoritul 
litoral al Murii Negre a cărui 
căldură rămîne totuși în urmă 
față de căldura și ospitalitatea 
cu care noi am fost primiți. Dar 
mai mult decit aceste frumuseți 
naturale m-au impresionat pro
fund uriașele construcții create 
de munca liberă a poporului ro
mîn : hidrocentrala de la Bicaz, 
noul ora9 Onești, laminorul de la 
Roman, rafinăriile din Ploiești, 
fabrica de antibiotice din lași și 
multe altele. Toate acestea re
prezintă pentru noi, tineri din 
țari ce se află la începutul dez
voltării lor, prilej de meditare

ți,

se

cestui proiect deoarece literatura 
romină este încă prea puțin cu
noscută in țara mea- Și încă 
două intenții: să alcătuiesc o 
culegere de basme romînești și să 
traduc „Surisul tliroșimei"...

1] rog pe tînârul japonez să ne 
vorbească despre impresiile din 
anii de studenție.

— Sînt multe, proaspete, greu 
de rinduit. Cea mai importantă 
dintre ele se referă la colegii 
mei. Este cu adevărat impresio
nant faptul că ei aparțin mari
lor mase muncitoare, că în (ara 
voastră s-a creat o intelectuali
tate legată de popor. Cînd fac 
comparații cu ceea ce se întîm- 
plă în țara mea desprind con
cluzii pline de semnificație...

— Despre universitatea romi- 
neaică ce ne puteți spune ?

— ...că oferă un orizont foarte 
larg absolventului. La noi, cei ce 
termină un institut de învățămînt 
superior devin specialiști foarte 
limitați, de unde provine și pe
ricolul unei miopii spirituale. 
Studenții voștri sînt bine înar
mați pentru viață sub toate as
pectele. Cred că și din acest mo
tiv învățămîntul romînesc
bucură de un frumos prestigiu 
peste hotarele țării.

La despărțire, Ațuți Naouo a 
ținut să-mi spună :

— Sper că la Olimpiadă voi 
putea fi de folos sportivilor ro- 
mini. Și, va asigur, le voi aplauda 
victoriile...

Issa Ibrahim se întoarce în 
Siria ca inginer specialist în fo- 
raj-extracție.

—■ MS gîndesc și acum... — ne 
mărturisește el. Mi-a fost greu 
să-mi aleg profesiunea viitoare. 
Tatăl ar fi dorit poate să devin 
militar. După aceea, în fața re
fuzului meu, m-a îndemnat să 
studiez medicina. Medic ? N-aș fi 
fost prea reușit. Nu pot să spun 
exact de ce, dar aceasta îmi este 
convingerea. Am ales forajul pen
tru că vin dintr-o regiune petro
liferă a Siriei și pentru că-mi dau 
seama că țara mea are nevoie de 
propriii ei specialiști în petrol.

Issg Ibrahim își aduce aminte 
de anii petrecuți în institut.

— Ajutorul colegilor mei a fost 
hotăritor. Cînd spun că m-au a- 
jutat mult, spun încă prea puțin. 
Iar în afară de aceasta, trebuie 
să amintesc răbdarea și înțelege
rea profesorilor, ajutorul decana
tului. Prietenii romîni mi-au dat 
curaj, impuls ca să biruim greu
tățile, ne-au învățat să studiem 
cu sîrguință. Sînt mindru că am 
absolvit cu succes institutul. Cînd 
colegilor mei sirieni le voi spune 
că sint absolvent la București, voi 
rosti aceasta ca un titlu de min- 
drie. Da, ca un titlu de mindrie: 
am studiat în R. P. Romină...

Issa Ibrahim dorește să adauge 
ceva :

— Am avut condiții deosebit 
de bune pentru studiu. Mai ales 
în ultimul an cînd ne-am mutat 
aci, la Grozăvești. Există o grijă

— Anintiri din itadentie ?
—- C«« nui puternici este prie

tenia. TinereîaL, poporul roslru 
ne-au primit tu sinceri și caldă 
prietenie și sintem profund re
cunoscători pentru aceasta...

Redi Jimil a absolvit tot Insti
tutul de petrol, gaxe |i geologic. 
El s-a specializat in prelucrarea 
țițeiului.

— Îmi aduc aminte de una din 
primele zile petrecute la Bucu
rești. Un coleg romîn. care acum 
este inginer la Onești, a pornit 
cu mine intr-o plimbare prin Ciș- 
ntigiu. Am discutat mnit. .4 fost 
— aș putea spune — prima „lec
ție” despre Rominia. .Vn cuno
șteam țara voastră. Acum o cu
nosc și o iubesc. Este o țari mi
nunată, iar poporul vostru harnic 
fi talentat este plin de ospitali
tate. Am venit in Rominia în 
1957. în anii aceștia care au tre
cut am putut vedea uriașele rea
lizări ale Rominiei in diferitele 
domenii. îmi dau seama că suc
cesele poporului romîn dovedesc 
superioritatea orinduirii socialis
te, marea forță creatoare « ma
selor populare descătușate. Țara 
voastră este un exemplu de ceea 
ce poate realiza un popor care 
devine singurul stăpîn «1 proprii
lor sale bogății.

—• 0 întrebare : ce le-a deter
minat să-ți alegi specialitatea ?

— Aș fi dorit poate Științele 
umanistice, filologia, arta, lite
ratura. Fratele mai mare m-a în
demnat insă să studiez ceva care 
să servească în mod direct și ime
diat poporului meu. irakul are 
nevoie de propriii săi ingineri. 
Am urmat sfatul fratelui meu...

Urmează o clipă de tăcere. 
Deslușesc la Rada Jamil o ex
presie tristă.

— Acest frate al meu a „dis
părut” de două-trei luni. Teroa
rea care bîntuie în irak nu l-a 
cruțat nici pe el. Mama l-a căutat 
zadarnic prin toate închisorile.

— Singurul frate ?
— Nu. Mai am încă un frate 

care este și el student la Bucu
rești. Numai că el studiază fi
lozofia și se află abia în anul trei.

— L-a atras apropierea de 
dumneata ?

— Desigur, dar l-a atras și 
faima universităților romînești. 
Vreau să vă mărturisesc că atunci 
cînd mă întîinesc cu colegi ira
kieni care învață în S.U.A., An
glia și Franța, tot la petrol, ei 
rămîn uimiți a fiind programu 
analitică din Rominia. Este mult 
mai completă, mai amplă, mai 
practică, legată strîns de proble
mele industriei. Este o mare 
bucurie pentru mine că am putut 
să studiez în Republica Populară 
Romînă. Nu voi uita niciodată 
ajutorul frățesc pe care l-am 
primit, iar acolo unde anii vii
tori mă vor purta îmi voi aduce 
aminte de colegii și profesorii 
romîni, de minunatul vostru 
popor. După ce ai cunoscut Ro
minia nu poți să n-o iubești 
sincer...

EUGENIU OBREA
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iulie, președintele Kennedy a 
prezentat Congresului un me
saj special cu privire la pro
blema deficitului permanent al 
balanței internaționale de plăți 
a S.U.A. Președintele a făcut 
o serie de recomandări meni
te, potrivit părerii sale, să re
ducă deficitul și să oprească 
,.hemoragia dolarului”. Printre 
aceste recomandări se numără 
unele măsuri în vederea spo
ririi exportului american, in
stituirea unor taxe speciale 
asupra împrumuturilor con
tractate de societăți străine pe 
piața financiară a S.U.A., ho- 
tărîrea de a se institui un im
pozit asupra achiziționării de 
către americani a acțiunilor și 
obligațiunilor străine, dezvol
tarea turismului, contractarea 
unui împrumut de 500 milioa
ne de dolari la Fondul Monetar 
Internațional, reducerea impo
zitelor plătite de marile socie
tăți monopoliste. Toate aceste 
măsuri ar urma să rețină în 
Statele Unite o serie de capi
taluri care-și găsesc plasa
mente rentabile în străinătate 
și să determine un aflux de 
dolari în S.U.A.

Creșterea permanentă a de
ficitului balanței internaționa
le de plăți a S.U.A. și redu
cerea rezervelor de aur con
stituie, potrivit aprecierii a- 
genției United Press Interna
tional, ..una din cele mai gra
ve probleme economice ale 
Americii”. Agenția relevă că

a S. U. A.
în 1962 deficitul balanței de 
plăți a S.U.A. a atins 2,2 mi
liarde de dolari. în primul tri
mestru al anului curent defi
citul a crescut și mai mult și 
se crede că la sfîrșîtul anului 
el va atinge 3,3 miliarde de 
dolari

W
NEW YORK. — Agenția 

United press International re
levă că măsurile propuse de 
președintele Kennedy în vede
rea reducerii deficitului ba
lanței internaționale de plăți 
a S. U. A- au alarmat cer
curile economice din Tokio, 
împrumuturile și investițiile 
de capital american au in
vadat în ultimii ani Japonia 
într-un ritm de circa 200 mili
oane dolari pe an. Aceste îm
prumuturi și investiții au aju
tat pe monopoliștii japonezi 
să-și refacă potențialul eco
nomic și să realizez^ profituri 
uriașe, lată de ce, arată agen
ția U.P I; reducerea conside
rabilă a acestui val de dolari 
americani, vizată de măsurile 
propuse de președintele Ken
nedy, îngrijorează cercurile de 
afaceri japoneze. Aceasta s-a 
repercutat de îndată asupra 
cursului la bursa din Tokio, 
care, relatează U.P.I., ,fl. cu
noscut cea mai serioasă scăde
re din ultimii doi ani”.

Scăderi ale cursului unor 
acțiuni legate de capitalul a- 
merican au fost înregistrate și 
la bursele din Londra și 
Bruxelles.

MOSCOVA. 19 (Agerpres). 
Vineri după-amiază a avut 

loc la Palatul Congreselor din 
Kremlin un miting al priete
niei sovieto-ungare în prezen
ța conducătorilor partidului 
comunist și guvernului sovie
tic. Membrii delegației de par
tid și guvernamentale a -R-P. 
Ungare care vizitează U-R-S.S. 
au fost salutați de Serghei 
Antonov, lăcătuș la Uzina 
„Vladimir Ilici” din Moscova, 
de scriitorul Boris Polevoi, de 
acad. Piotr Fedoseev, preșe
dintele conducerii Asociației 
de prietenie sovieto-ungare, și 
de Nina Morozova, tehnolog 
la Uzina electrică „Kuibîșev”.

N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al CC. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U. R- S. S., a rostit o cuvin- 
tare în care a spus printre al
tele : Oamenii sovietici văd în 
poporul frate ungar un tova
răș credincios în lupta co
mună pentru pace, socia
lism și comunism. De ace
ea, poporul sovietic i-a 
întîmpinat pretutindeni pe 
solii poporului ungar cu mult 
interes, atenție, cu un senti
ment de sinceră simpatie. în 
ultimii ani a crescut prestigiul 
internațional al Republicii 
Populare Ungare, s-au întărit 
pozițiile sale în domeniul po
liticii externe si influența sa 
în rezolvarea problemelor 
mondiale. în numele oameni
lor muncii din Uniunea Sovie
tică, vorbitorul a felicitat po
porul ungar centru victoria sa 
remarcabilă — începutul unei 
noi etape istorice, etapa desă- 
virșirii depline a construirii 
societății socialiste. El a arătat 
că în timpul vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 
a R.P. Ungare a avut loc un 
larg schimb de păreri în pro
bleme de cea mai mare impor
tanță ale situației internațio
nale și în ceea ce privește re
lațiile dintre cele două popoa
re. In toate problemele discu
tate s-a reliefat o deplină uni
tate de concepție și păreri.

Vorbitorul s-a referit în 
continuare la succesele obținu
te de popoarele U.R.S.S., Un
gariei și celorlalte țări socia
liste în construirea vieții noi, 
la colaborarea dintre țările 
socialiste, subliniind că întă
rirea forței sistemului socia
list mondial constituie Un pu
ternic accelerator al procesu
lui revoluționar mondial.

Popoarele din țările socia
liste — a spus el — apără în 
mod consecvent și perseverent 
pacea. Războiul mondial nu ne 
este necesar nici pentru con
struirea socialismului și comu
nismului, nici pentru a ac
celera revoluția mondială. în 
prezent cînd sistemul socia
list mondial se transformă în 
factorul hotăritor al dezvol
tării societății omenești, cînd 

i crește preponderența forțelor 
socialismului, păcii și demo

crației față de forțele impe
rialismului, reacțiunii și agre
siunii a apărut posibilitatea 
reală a preîntîmpinării unui 
război mondial. Iar aceasta 
nu este doar o posibilitate, ci 
și o necesitate vitală pentru 
popoarele de pe glob. Victoria 
socialismului trebuie cucerită 
prin luptă de clasă nu prin 
război mondial termonuclear. 
Noi credem în forța clasei 
muncitoare, în forța popoare
lor, în rațiunea lor, năzuința 
lor de a apăra pacea. Marxist- 
leniniștii înțeleg că atîta timp 
cît există imperialismul peri
colul de război se menține. 
Dar Uniunea Sovietică nu va 
recurge niciodată prima la 
arma termonucleară, nu va 
dezlănțui un război mondial. 
Noi nu cerșim pacea de la im
perialiști, ci luptăm concret 
pentru pace, sprijinindu-nc 
pe forța economică și militară 
a țărilor socialiste, pe coeziu
nea clasei muncitoare interna
ționale, a mișcării de elibera
re națională a tuturor popoa
relor iubitoare de pace.

în continuare, N. S. Hrușciov, 
referindu-se la schimbul de 
vederi care se desfășoară la 
Moscova între reprezentanții 
U.R.S.S., S-U-A. și Angliei, a 
spus printre altele : Ne face 
impresia că există speranța de 
a se ajunge la un acord cu 
privire la interzicerea experi
ențelor în atmosferă, spațiul 
cosmic și sub apă. dacă desi
gur în poziția reprezentanților 
americani și englezi nu se va 
produce vreo cotitură deose
bită. Guvernul sovietic ar dori 
să se ajungă la o înțelegere 
care să prevadă interzicerea 
tuturor experiențelor, inclusiv 
a celor subterane. Dar, a re
marcat vorbitorul, guvernele 
S.U.A. și Angliei continuă să 
insiste asupra necesității ins
pecțiilor internaționale, urmă
rind să obțină posibilitatea dc 
a face spionaj.

încheierea unui acord cu 
privire la interzicerea expe
riențelor nucleare ar fi utilă și 
din punctul de vedere al îmbu
nătățirii generale a atmosferei 
internaționale. Guvernul sovie
tic este convins că o înțelegere 
în problema unui pact de nea
gresiune între țările N.A.T.O. 
și statele participante Ia Tra
tatul de la Varșovia ar contri
bui de asemenea la o îmbună
tățire considerabilă a întregii 
situații internaționale. In acea
stă privință principalul nu este 
forma ci conținutul, principalul 
este ca și cealaltă parte să 
manifeste dorința de a slăbi 
încordarea, de a lichida starea 
de „război rece".

Ar fi foarte util să fie rezol
vată și o problemă ca aceea a 
înghețării bugetelor militare 
ale statelor sau, și mai bine, 
problema reducerii lor. Ar fi, 
de asemenea, util să se revinâ 
ia propunerile formulate de 
guvernul U.R.S.S, încă în anul 
1958 cu privire la înfăptuirea

tale în vederea realizării unut 
acord în baza căruia puterile 
occidentale să aibă reprezen
tanți pe lîngâ trupele sovietice 
situate în R. D Germană, iar, 
la rindul ei, U.R.S.S. să aibă 
reprezentanți pe lîngă trupele 
occidentale situate în Germa
nia occidentală. Guvernul so
vietic este, de asemenea, de 
acord să ducă tratative pen
tru reducerea efectivului tru
pelor străine situate pe terito
riu! R.D.G. și R.F.G.

Și, desigur — a spus în con
tinuare vorbitorul — este ne
cesar să tie rezolvată, în sfîr- 
șit, principala problemă de care 
depinde lichidarea încordării 
internaționale — problema ger
mană. Rezolvarea acestei pro
bleme este cu putință numai pe 
calea încheierii tratatului de 
pace cu Germania, a recunoa
șterii condițiilor care s-au for
mat datorită zdrobirii Reichu- 
lui hitlerist.

în încheierea cuvîntării sale, 
N, S. Hrușciov a relevat ma
rele avînt al dezvoltării econo
miei Uniunii Sovietice și vic
toriile de importanță istorică 
mondială repurtate de P.C.U.S.

A luat apoi cuvîntul Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., care a arătat că pen
tru poporul ungar prietenia cu 
Uniunea Sovietică are o însem
nătate deosebită în continuare, 
el a subliniat că în cursul vi
zitei, delegația ungară a văzut 
cum se traduce in viață pro
gramul de construire a comu
nismului adoptat la Congresul 
al XXII-Iea al P.C.U.S. J. Ka
dar a subliniat ca P.M.S.U. îm
părtășește întru totul poziția 
P.C.U.S. atit în problemele miș
cării muncitorești revoluționa
re mondiale cit și în proble
mele construcției socialismului 
și ale situației internaționale.

în continuare, vorbitorul a 
arătat necesitatea luptei pentru 
triumful mondial al politicii 
leniniste de coexistență pașni
că a statelor cu orinduiri socia
le diferite, subliniind că acea
sta creează posibilitățile cele 
mai favorabile succesului con
strucției în țările socialiste, 
pentru a demonstra cît mai 
grabnic superioritatea socialis
mului și, în felul acesta, a asi
gura victoria lui, pe cale paș
nică, luptei clasei muncitoare 
d'n țările capitaliste, precum 
ț>i luptei de eliberare națională.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că cele două Decla
rații de Ia Moscova ale parti
delor comuniste și muncitorești 
au stabilit în mod just pozițiile 
partidelor reprezentate la Con
sfătuiri față de principalele 
probleme actuale. Aceste do
cumente sînt juste, prevederile 
lor sînt confirmate de viață, 
prin urmare nu este necesară 
revizuirea lor. Nu poate exista 
altă unitate principială a 
partidelor comuniste și munci
torești în afara aceleia la baza 
căreia stau prevederile acestor

Sub pretextul „restabilirii" or dinei în Guyana britanică au fost aduse noi trupe engleze.
In lealitate aceste trupe sint menite să sprijine elementele procolonialiste. In lologralie : 

soldați englezi sosi li recent în Guyana britanică.

PE SCURT PE SCURT

unor măsuri în vederea preîn- 
timpinării unui atac prin sur
prindere.

U.R.S.S. este gata să ducă 
tratative cu puterile occlden-

documente.
In încheiere, J. Kadar a rele

vat succesele obținute în ulti
mii eîțiva ani de oamenii mun
cii din R. P. Ungară.

J-------------------------------------------------------- ,

Pentru unificarea
pașnică a Vietnamului

ATENA. — Eroul național 
al Greciei, Manolis Glezos, a 
adresat un apel opiniei publi
ce mondiale in care se spune : 
„Chem tovarășii de luptă an
tifasciști din anii celui de-al 
doilea război mondial, pe cel 
care au fost însuflețiți de idea
lurile libertății, dreptății și 
umanismului să ridice glasul 
de protest în numele salvării 
miilor de tovarăși de luptă ai 
lor care pier in închisorile 
grecești”.

Glezos a subliniat că moar
tea deținutului politic Gheol- 
zidis, în vîrstă de 76 de ani, 
a zguduit întreaga Grecie. 
Gheolzidis a fost cel de-al 
527-lea deținut politic care a 
murit în închisorile grecești.

NEW YORK. — La 18 iulie, 
Comitetul special al O.N.U., 
însărcinat cu cercetarea poli
ticii de apartheid a guvernu
lui din Republica Sud-Afri- 
cană a. adresat Consiliului de 
Securitate un raport în care 
recomandă aplicarea de mă
suri urgente împotriva R.S.A., 
mergîndu-se chiar pînă la ru
perea relațiilor diplomatice 
cu această țară.

MOSCOVA. — Direcția Cen
trală de Statistică de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
a dat publicității un comuni
cat in care se arată că indus
tria sovietică a îndeplinit pla
nul semestrial al producției 
globale cu 103 la sută. In 
comparație cu perioada cores
punzătoare a anului trecut, 
volumul producției a crescut 
cu 8,5 la sută.

QUITO. — Junta militară ecua- 
doriană, venită la putere prin lo
vitura de stat de la 11 iulie, a 
anunțai „ridicarea restricțiilor asu
pra circulafiei* decretate ia pre
luarea puterii. Această hotărîre. 
menită ad dea o aparentă de „sta
bilitate noului regim, este Inad in
solită de alte măsuri care, de fapt, 
o anulează. Potrivit hofârlrii juntei, 
autoritățile locale au dreptul de a 
impune restricții asupra circuiapei 
„acolo unde ele consideră nece
sar". Agenția United Press Inter
national relatează că din diferite 
părți ale țării continuă să sosească 
Știri In legătură cu arestarea a noi 
și noi cetățeni făcind parte din 
organizațiile de stingă din țară. 
Printre cei arestați se numără și 
Raul Guzman, secretar general al 
sindicalelor muncitorilor petroliști.

NEW YORK. — In toiul 
discuțiilor pe marginea pro

iectului de lege cu privire la 
drepturile cetățenești ale ne
grilor americani, supus exami
nării Congresului, rasiștii nu 
ezită să aplice în practică sis
temul barbar al linșajului. In 
orășelul Marion din statul 
Arkansas a fost linșat tînărul 
negru Andrew Anderson, în 
vîrstă de 17 ani. Banda de ra
siști l-a urmărit timp de <?îte- 
va ore pe Anderson pînâ cînd 
l-a prins, iar apoi l-a ucis.

ATENA. — După cum rela
tează presa greacă, în întrea
ga țară a avut loc o grevă de 
24 de ore a muncitorilor con
structori. O sută de mii de 
muncitori din construcții au 
participat la această grevă.

NEW YORK. — Agențiile 
de presă relatează că anumite 
forțe reacționare din S.U.A. 
cer noi acțiuni împotriva Cu
bei. Agenția United Press 
menționează că senatorul re
publican K. Mundt (statul Da
kota) a cerut în cadrul Sena
tului ca guvernul Kennedy 
„să intensifice boicotul econo
mic împotriva Cubei*.

■ e împlinesc 9 ani 
de la semnarea a- 
cordurilor de la 
Geneva în urma 
cărora a fost resta
bilită pacea în In
dochina. Aceste a- 

corduri au constituit o serioasă 
lovitură dală politicii colonia
lismului și acelor cercuri care 
prin forță încercau să mențină 
asuprirea acestor popoare dor
nice de libertate.

După ani îndelungați de lupte 
grele, popoarelor Vietnamului, 
Cambodgiei și Laosului li se 
recunoștea dreptul ia o viață 
liberă, la suveranitate naționa
lă, la independență și unitate. 
Punctul 7 al acordurilor de ia 
Geneva prevedea în mod spe
cial unificarea Vietnamului 
prin alegeri generale libere 
sub controlul comisiei interna
ționale.

Acordurile de la Geneva au 
fost și sini respectate cu stric
tețe de R. D. Vietnam, care a 
depus și depune eforturi susți
nute în vederea unificării țârii. 
In partea de nord a Vietnamu
lui se dezvoltă munca pașnică, 
creatoare a poporului stăpîn pe 
soarta sa. Oamenii muncii din 
R. D. Vietnam muncesc pentru 
înflorirea țării lor, dezvoltînd 
economia și cultura. In același 
timp ei sînt preocupați de pro
blema unificării Vietnamului, 
năzuință a întregului popor. 
R. D. Vietnam a prezentat nu
meroase propuneri concrete 
pentru realizarea în practică a 
prevederilor acordurilor de la 
Geneva, pentru unificarea pe 
cale pașnică a țării.

Aceste propuneri au fost însă 
sistematic respinse de partea 
sud-vîelnameză care acționează 
în interesul cercurilor imperia
liste. Răspunderea pentru fap
tul că astăzi Vietnamul conti
nuă să fie despărțit și poporul 
său dezmembrat, revine în în
tregime clicii diemiste și cercu
rilor agresive din S.U.A. care 
o sprijină. Aducînd la putere

pe Ngo Dinh Diem, aceste ? 
cercuri au făcut totul pentru a 
adinei scindarea țării. Clica iui I 
Diem a consolidat dominația ■ 
monopolurilor străine asupra \ 
Vietnamului de sud, a adus 
economia țării la un pas de 
catastrofă a instaurat în țară 
un regim de cruntă teroare. In 
ultimii 9 ani ea a exterminat 
156 000 de persoane. Sute de 
mii de sud-vietname2i au fost 
supuși persecuțiilor și întemni
țați. Aproape 3 000 000 de 
persoane au fost concentrate în ) 
3 000 de lagăre de concentrare, 
așa numitele „sate strategice". 
Incapabil să înirîngă prin pro
priile lorfe lupta patrioților 
sud-vielnamezi, Ngo Dinh Diem 
a recurs la ajutorul trupelor 
americane. Insă nici teroarea,
nici manevrele cercurilor inr 
perialisle nu pot infringe avin- i 
tul mișcării de eliberare din 
Vietnamul de sud. Patrioții sud- | 
vietnamezi desfășoară cu o 
amploare din ce in ce mai 1 
mare lupta împotriva regimului • 
lui Diem, pentru unificarea * 
Vietnamului, pentru pace. *
Cercuri tot mai largi ale popu- 
lației sud-vietnameze se alătu- s 
ră poziției forțelor patriotice. < 
Izolarea lui Ngo Dinh Diem, ? 
șubrezirea pozițiilor sale se 
accentuează continuu, lucru pe 
care îl recunoaște chiar și 
presa americană.

Cauza dreaptă a poporului 
vietnamez, lupta sa pentru uni
ficarea pașnică a țării pe baze 
democratice, se bucură de sim
patia și solidaritatea întregii 
omeniri iubitoare de pace. Fără | 
îndoială, această luptă va în
vinge.

Poporul și tineretul romîn, 
împreună cu toate forțele iubi- • 
toare de pace sprijină călduros 
lupta poporului vietnamez pen
tru reunilicarea pașnică a pa- ! 
triei sale, se pronunță cu hotă- 
rîre ca acordurile de la Gene
va cu privire la Vietnam să fie 
traduse în întregime în viață.

ION D. GOIA
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