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Să grăbim treierișul și arăturile ue vară

Organ al Comitetului Central al P.M.R
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Recomandările Consiliului 
Superior al

Recoltarea cerealelor păioase și 
a mazării, ca și treierișul se apro
pie de sfîrșit. Din datele primite 
de Consiliul Superior al Agricultu
rii rezultă că pînă la 2 august griul 
și secara au fost recoltate de pe 91 
la sută din suprafața cultivată și 
mazărea de pe 83 la sută. S-au tre
ierat 73 la sută din cerealele recol
tate.

Munca permanentă de îndrumare 
desfășurată de consiliile agricole 
direct în unitățile productive și 
activitatea inginerilor repartizați în 
gospodăriile colective au făcut ca 
recoltările și celelalte lucrări agri
cole de vară^să fie mai bine orga
nizate și să se execute la ni- 

Jvelul corespunzător condițiilor din 
vara aceasta. Ca urmare, încă de 
la sfîrșitul lunii iulie s-a terminat 
secerișul griului și al secarei în 8 
regiuni, iar treierișul în patin re
giuni și anume Dobrogea, Bucu
rești, Ploiești și Galați. în regiunile 
Banat, Oltenia și Argeș griul a fost 
treierat în proporție de peste 85 la 
sută.

A mai rămas de recoltat griul de 
pe 20—40 la sută din terenurile cul
tivate în unele regiuni din centrul 
și nordul țării, unde vegetația a 
fost mai tîrzie. Și aici sînt posibi
lități ca în următoarele zile să se 
termine strîngerea recoltei culturi
lor de vară.

în ultima vreme au căzut ploi în 
aproape toate regiunile țării, îmbu- 
nătățindu-se astfel condițiile de 
executare a arăturilor de vară. Me
canizatorii și colectiviștii au lucrat 
mai intens la arături, executîndu-le 
în săptămîna aceasta pe 350 000 
hectare, adică circa 30 la sută din 
suprafața arată de la începutul 
campaniei și pînă în prezent. în 
total această lucrare a fost execu
tată pe 1 100 000 hectare ceea ce re
prezintă 35 la sută din terenurile 
prevăzute. Regiunile Galați și Bucu-

Agriculturii
vești au obținut pînă acum cele 
mai bune rezultate în efectuarea a- 
răturilor de vară.

în săptămîna viitoare în centrul 
activității consiliilor agricole regio
nale și raionale și al conducerilor 
G.A.S., G.A.C. și S.M.T. va continua 
să stea terminarea în toate regiu
nile a lucrărilor de strîngere a re
coltei și înmagazinarea acesteia. 
Vor începe tot mai intens pregă
tirile pentru buna desfășurare a 
însămînțărilor și recoltărilor de 
toamnă.

Consiliul Superior al Agricultu
rii recomandă ca în regiunile în 
care au mai rămas de recoltat ce
reale păioase să se ia toate măsu
rile pentru terminarea în urmă
toarele 2—3 zile a secerișului și fo
losirea din plin a batozelor și com
binelor pentru ca și treierișul să 
se termine în cel mai scurt timp.

în toate regiunile este necesar să 
se grăbească arăturile folosindu-se 
în acest scop întreaga capacitate de 
lucru a tractoarelor, iar acolo unde 
condițiile permit și a atelajelor. 
Trebuie arate și fertilizate în primă 
urgență terenurile destinate însă
mînțărilor de toamnă.

în curînd va începe din plin re
coltarea și însilozarea porumbului. 
Pentru a se asigura nutrețuri în 
cantități cît mai mari și de bună 
calitate se recomandă ca unitățile 
să-și pregătească utilajele și spa
țiile de însilozare și să folosească 
toate resursele furajere existente în 
unități. Concomitent consiliile agri
cole să sprijine unitățile în vede
rea intensificării cositului și depo
zitării fînurilor naturale, condițio
nării semințelor, livrării producției 
contractate și a celei datorate sta
tului pentru lucrările efectuate de 
S.M.T., precum și a celorlalte lu
crări ce se fac în această perioadă 
în grădinile de legume, în vii și li
vezi. (Agerpres)

Ritm susținut 
ia lucrările agricole

BOTOȘANI (coresp. „Scînteii'). 
Membrii celor trei gospodării colec
tive din comuna Ștefănești, raionul 
Botoșani, sînt fruntași la treieriș. 
Organizîndu-șl bine munca, folosind 
din plin fiecare zi bună de lucru, ei 
au reușit ca în numai cîteva zile să 
recolteze cerealele păioase de pe în
treaga suprafață de 1440 ha.

Din zori și pînă seara tîrziu cele 
5 batoze treieră din plin, depășind 
viteza planificată. Cu 280 atelaje 
colectiviștii continuă transportul 
snopilor la arii șl al recoltei la ma
gazii. Totodată ei predau statului 
cantitățile de cereale contractate, ca 
și cele pentru plata muncilor 
S.M.T.

Hărnicia colectiviștilor a creat po
sibilitate mecanizatorilor să execute 
pe tarlalele eliberate arături adînci 
de vară. Lucrînd în două schimburi 
mecanizatorii au arat 250 ha și au 
însămînțat cu porumb furajer 35 ha.

Strungarul Adalbert Schiller de la Uzinele de tractoare din Brașov, 
aplică cu succes, ca șl mulți alți muncitori de aici. Inițiativa „să lucrăm 
două zile pe lună cu scule economisite". El esle fruntaș și în lupta pen
tru calitate. Iată-1 în fotografie, împreună cu tînărul Constantin Monu, 
verlficînd unele piese pe care le-a prelucrat.
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Economii suplimentare de 16890000 lei
Oamenii muncii din întreprinde

rile și unitățile economice din re
giunea Oltenia au obținut de la în
ceputul anului economii ■ peste plan 
în valoare de 16 890 000 de lei. A- 
ceastă sumă reprezintă mai 
jumătate din angajamentul 
întregul an.

Ceferiștii din regionala
sînt fruntași în lupta pentru eco
nomii. Datorită extinderii metodei

de remorcare a trenurilor cu supra- 
tonaj și reducerii consumului speci
fic de combustibil ei au realizat 
economii suplimentare în valoare 
de aproape 8 milioane de lei.

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a adresat celei de-a 8-a Conferințe mondiale pentru in
terzicerea armei atomice și cu hidrogen și preîntâmpinarea unui război 
nuclear de la Tokio următorul mesaj :

Doresc să transmit un călduros salut celei de-a 8-a Conferințe mon
diale pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen și preîntîm- 
pinarea unui război nuclear și să • asigur participanții de profunda 
simpatie pe care poporul și guvernul romîn o nutresc față de iniția
tiva convocării conferinței și de nobilele sale țeluri.

Conferința dv. din acest an, urmînd tradiția anilor precedenți, se 
înscrie ca un eveniment remarcabil în mișcarea impunătoare ce a cu
prins întreaga lume împotriva morții nucleare, pentru viață, pentru 
pace.

Calea concretă și eficientă pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace 
ale întregii omeniri este dezarmarea generală și totală. înfăptuirea de
zarmării generale și totale ar permite, totodată, folosirea uriașelor 
resurse materiale și de energie umană, absorbite în prezent de cursa 
înarmărilor, în scopurile accelerării progresului material și cultural al 
întregii omeniri, pentru învingerea bolilor, a sărăciei și foametei.

Stă în puterea popoarelor lumii, a tuturor çamenilor de bună cre
dință, indiferent de convingerile politice sau religioase, de a determina 
învingerea obstacolelor pe care unele cercuri interesate le ridică 
în calea înfăptuirii cît mai urgente a dezarmării, pentru ca planeta 
noastră să nu mai cunoască ororile războiului, pentru ca tragedia sufe
rită de poporul japonez să nu se repete nicăieri și niciodată.

Guvernul Republicii Populare Romîne, sincer atașat cauzei păcii, 
se pronunță cu consecvență pentru semnarea și punerea în aplicare 
tără întîrziere a unui tratat de dezarmare generală și totală care să 
asigure, încă de la începutul punerii sale în aplicare, îndepărtarea pe
ricolului războiului nuclear și stăvilirea cursei înarmărilor. Pentru 
atingerea acestui scop, Republica Populară Romînă va face și pe vii
tor tot ce-i stă în putință și își va aduce întreaga sa contribuție la 
triumful cauzei păcii, la crearea unei lumi fără arme și fără războaie.

Urez din toată inima deplin succes conferinței în realizarea sarci
nilor generoase pe care și le-a propus.

Asigurarea

Craiova

Roadele unei

mult de 
luat pe

o preocupare
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Mînăstirea

In regiunea Galați s-a terminat 
treierișul griului de pe cele aproape 
220 000 ha. Multe gospodării colec
tive și gospodării de stat au obți
nut recolte bogate.

Gospodăriile de stat din regiune, 
dispunînd de o bază tehnică supe
rioară, au aplicat pe mari suprafețe 
regulile agrotehnice avansate și 
astfel au obținut recolte bogate. Un 
număr de 26 gospodării de stat, pe 
o suprafață de 22 000 ha, au obținui 
o producție medie de peste 2 000 kg 
grîu la hectar. Din acestea, 5 gos
podării, pe o suprafață de 4 616 ha,

principală a consiliului agricol regional
Realizarea sarcinilor privind creș

terea importantă a numărului de a- 
nimale, precum și sporirea produc
ției de carne, lapte, ouă și lină 
este condiționată în mod nemijlocit 
de dezvoltarea bazei furajere. Do
cumentele de partid și de stat a- 
cordă o atenție deosebită acestei 
probleme arătînd necesitatea apli
cării metodelor înaintate de mărire 
a producției plantelor furajere pen
tru a asigura o alimentație raționa
lă a animalelor.

Comitetul executiv al consiliului 
agricol regional Banat a luat o se
rie de măsuri privind asigurarea 
bazei furajere necesare efectivului 
mult sporit de animale din gospo
dăriile colective.

Astfel, la indicația comitetu
lui regional " de partid s-au or
ganizat Ö consfătuire regională și 
consfătuiri raionale la care s-au a- 
nalizat căile cele mai eficace pen
tru asigurarea unei baze furajere 
corespunzătoare. Cu această ocazie 
au fost dezbătute probleme ca 
agrotehnica ce trebuie aplicată cul
turii porumbului de siloz pentru a 
obține o producție mare, eficiența 
economică a folosirii sfeclei de 
rafiăr în hrana animalelor, me

tode de îmbunătățire a pășuni
lor din zona de șes, deal și munte 
pentru a obține peste 10 000 kg 
masă verde în medie la ha ; asi
gurarea proteinei prin extinderea 
culturilor leguminoase ; extinderea 
culturilor duble și intercalate în 
scopul sporirii producției de furaje

suculente etc. De asemenea, s-au 
luat măsuri pentru revizuirea ba
lanței furajere, după nevoile reale 
de furaje, potrivit planului de creș
tere numerică a animalelor. In acest 
scop s-au mărit suprafețele desti
nate culturii plantelor furajere ca : 
porumb de siloz, sfeclă de zahăr 
pentru furaj, mazăre, lucernă, tri
foi. etc.

însilozarea constituie imul din 
principalele mijloace pentru asigu
rarea unor furaje de calitate și în 
cantități suficiente pentru animale. 
In această direcție, în regiune s-au 
întreprins o serie de acțiuni. Pen
tru utilizarea economică a furaju
lui verde de primăvară, consiliul 
agricol regional a indicat ca exce
dentul de masă verde să se însilo- 
zeze, asigurînd-.jiștfel animalelor o 
hrănire corespunzătoare pentru pe
rioada deficitară din lunile de vară 
și toamnă. Mai multă atenție au a- 
cordat însilozărilor timpurii gospo
dăriile colective din raionul Deta, 
care au însilozat 3 530 tone furaje 
și cele din raionul Arad — 800 tone. 
Dar nu peste tot s-a acordat atenția 
cuvenită acestei probleme. în raio
nul Bozovici s-au însilozat, pînă 
zilele trecute, numai 66 tone, iar în 
raionul Sînnicolau Mare, deși au 
existat condiții mult mai bune ca 
în alte raioane, nu s-a însilozat ni
mic. Desigur, pentru aceasta poar
tă răspunderea și Consiliul agricol 
regional, care n-a urmărit cu aten
ție cum sînt folosite posibilitățile 
de însilozare a furajelor în fiecare

raion și n-a luat din timp măsuri 
pentru lichidarea lipsei de interes 
manifestate în această privință în 
unele raioane.

Pe baza experienței din anii tre- 
cuți, consiliul agricol regional a ex
tins pășimatul animalelor în tabere 
de vară organizate la șes și în zona 
alpină. Față de anul trecut cînd 
s-au trimis în tabere pentru pășu- 
nat la munte 6 000 capete tineret 
taurin, anul acesta s-au dus de la 
șes pentru pășunat în zona alpină 
23 362 de animale, în afară de un 
număr de 27 335 ovine. Prin orga
nizarea taberelor de vară pentru 
pășunat în zona alpină s-a urmărit 
utilizarea rațională și a altor re
zerve de furaje verzi. în felul acesta 
gospodăriile agricole colective din 
zona de șes au avut posibilitatea 
să-și asigure cantități mai mari de 
fînuri pentru perioada de stabu- 
lație.

Pentru hrănirea animalelor cu 
furaje verzi în a doua parte a verii 
și în lunile de toamnă, gospodăriile 
colective au fost îndrumate să a- 
corde o atenție deosebită însămîn- 
țării cu plante furajere a unor 
suprafețe cît mai mari în culturi 
duble. Datorită ploilor căzute în ul
tima perioadă, în sol s-a acumulat 
umiditate suficientă, creîndu-se

Ing. MIHAI CARAGEA 
vicepreședinte al consiliului 

agricol regional Banat

au realizat peste 2 500 kg grîu la 
hectar. Gospodăria de stat Gropeni 
a obținut de pe întreaga suprafață 
de 1 500 ha 3 250 kg grîu în medie 
la ha, G.A.S. Dunărea pe 345 ha cîte 
3 468 kg, iar pe 70 ha cîte 3 858 kg 
la ha. Un succes care merită evi
dențiat este și cel realizat de lucră
torii gospodăriei de stat Urleasca. 
De pe 2 750 ha cultivate cu grîu, au 
recoltat în medie cîte 2 513 kg la 
ha, iar de pe mai multe loturi cîte 
3 650—4 000 kg la ha.

Colectiviștii din regiunea Galați 
au lucrat mai bine decît în anii tre- 
cuți terenurile cultivate cu grîu. Un 
număr de 20 gospodării colective 
din regiune pe o suprafață de 9 680 
ha au recoltat în medie peste 1 800 
kg grîu la hectar.

Colectiviștii din Oprișenești sînt 
cunoscuți ca meșteri ai recoltelor 
bogate. De pe două parcele de a- 
proape 50 de hectare ei au recoltat 
între 2 600—2 950 kg grîu la ha. Co
lectiviștii din Urleasca, raionul Brăi
la, de pe mai multe parcele ce cu
prind peste 200 ha, au realizat cîte 
2 560—3 300 kg la ha.

Recoltele bune obținute au permis 
gospodăriilor colective să vîndă 
statului însemnate cantități de grîu 
peste cele contractate. De pildă, co
lectiviștii din raionul Făurei, în a- 
ceste zile predau la bazele de re
cepție încă 3 000 tone de grîu pes
te cel contractat, realizînd mari ve
nituri.

(Continuare în pag. Il-a)

Imediat după ătrînsul roco’teî colectiviștii din Racaș, regiunea Banat, au pornit cu toate forțele la 
executarea arăturilor de vară. (Fote î Agerpres)

Masuri pentru protecția 
muncii minerilor

Anul acesta, în exploatările carbonifere din țara 
noastră s-au executat o serie de noi lucrări menite 
să ducă la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 
minerilor. Astfel, pentru lucrări de aeraj s-au investit 
peste 500 000 lei. Sume importante — aproape 4 mi
lioane — s-au cheltuit pentru procurarea echipamen
tului de protecție : costume cauciucate, cizme de cau
ciuc, măști, centuri etc. De asemenea, s-a distribuit 
minerilor echipament de lucru în valoare de 2 901 100 
lei, iar pentru măsuri tehnico-sanitare în producție 
s-au investit 1 468 600 lei.

Toate minele carbonifere din țară au fost dotate 
cu aparataj modern pentru determinarea climatului în 
subteran : detectoare de gaze, aparate pentru luarea 
probelor de oxid de carbon, anemometre și altele.

Suma totală investită anul acesta pentru îmbunătă
țirea protecției muncii minerilor din exploatările^.car- 
bonifere depășește 15 milioane lei.

TÎRGOVIȘTE 
„Scînteii"). — La 
de utilaj petrolier 
goviște fac practică a- 
proape 200 de studenți 
de la institutul petrol-gaze 
și geologie București și de 
la institutele politehnice 
din București și Iași.

Zilele acestea stâtdenții 
grupei 369 anul I al fa
cultății de electrotehnică 
din București au elaborat 
o șarjă de oțel sub îndru-

marea maistrului oțelar 
Dumitru Dumitru. Studen
ții care fac practică a>ici 
participă și la acțiunile de 
muncă patriotică, la ma
nifestările cultural-spor
tive alături 
din uzină, au 
excursii la
Dealului, la termocentrala 
Doicești și în alte locuri 
pitorești din raionul Tîr- 
goviște.

Ieri, la Helsinki, sub semnul păcii și prieteniei
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S-a încheiat Festivalul Mondial 
al Tineretului și Studenților

1 
;

tive, expozițiile, excursiile 
care au avut loc — 
toate acestea și multe al
tele i-au apropiat, i-au 
legat, i-au unit în jurul 
marii năzuințe de pace și 
prietenie, înălțată ca un 
steag pe cerul albastru, 
pur al acestei întâlniri de 
neuitat. La Festival au 
fost reprezentate 1 500 de
.dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ .... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH.

de-a lungul întregului 
drum pînă aici a fost 
mereu și călduros salu
tată, și-a făcut intrarea 
scandînd 
tenie” atît 
stră cît și 
delor.

In parc,
xite de oameni. în jurul 
estradei, în amfiteatru,

„pace și prie- 
în limba noa- 
în limba gaz

aleile sînt ti-

Prin teici on de la trimisul nostru

1 Un nou bloc cu 11 etajo pol 
I locul fostei gări din Constanța, j

și-au 
mers

Din nou buchete de 
crizanteme fosforescente, 
multicolore, urcă și co
boară pe cerul de vară 
al capitalei finlandeze. 
Pînă la o oră tîrzie din 
noapte, iarăși răsună, în 
atâtea dintre limbile pă
mântului, cîntece tine
rești... Totul pare a 
evoca, pînă la identifica
re, noaptea asemănătoare 
de 27 iulie cînd marea 
întâlnire a tineretului și 
studenților și-a deschis 
larg porțile. Atunci, în 
urmă cu 10 zile, ca și a- 
cum, în această ultimă 
noapte, solii tineretului 
de pretutindeni 
strîns mîinile, au
braț la braț, au cîntat și 
au scandat împreună : 
pace șj prietenie ! S-ar 
putea spune : ca la des
chiderea festivalului. Dar 
numai aparent tabloul a 
fost același... Fiindcă cele 
zece zile petrecute îm
preună de cei peste 
18 000 tineri din 140 țări 
și-au pus din timp pece
tea asupra ceasului des
părțirii. Am stat de vor
bă cu numeroși tineri. A- 
cum, ei nu mai făceau 
simple schimburi de in
signe și baticuri. Tinerii 
se cunoșteau între ei, pă
reau vechi prieteni, chiar 
dacă nu-și știau unii al
tora numele. Dar, spu
neam, cele zece zile și-au 
pus pecetea: peste 400 de 
spectacole, 700 de coloc
vii, seminarii și întâlniri 
pe profesii, sute de întâl
niri prietenești între de
legații, co: 'petițiile spor-
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și-a dat întâlnire tinere
tul lumii. Dominată de 
porumbelul alb al păcii, 
simbolic vegheat de fla
murile albe ale festiva
lului, ale tinereții, estra
da este acum locul unei 
caleidoscopice întreceri 
dintre artiștii multor po
poare, soli ai cîntecului și 
dansului din toate conti
nentele.

Apar deodată două 
imense pancarde, roșie și 
albastră, pe care cu li
tere albe e scrisă che
marea vibrantă a tinere
tului japonez : „No more 
Hiroshima“. (Niciodată, o 
nouă Hiroșimă 1) Cuvin
tele sînt reluate în cor de 
întreaga delegație japo
neză și apoi de întreaga 
asistență. Momentul e 
simbolic : Azi 6 august, 
omenirea comemorează, 
ca în fiece an, victimele 
armei nucleare. Printre 
alte chemări de pace se 
cere înfăptuirea dezarmă. 
rii generala — năzuință a

organizații de tineret, cu 
aproape 300 mai multe 
decît la festivalul prece
dent.

Orașul întreg ieșise și 
el... în stradă. Helsinkezii 
luau parte din toată ini
ma la ceasul despărțirii. 
Iar prezența însuflețitoa- 
re a gazdelor, relevînd un 
temperament nebănuit — 
față de ceea ce spun „no
tele de drum“ prin țările 
nordice — ne făcea să 
simțim încă odată cîtă 
deosebire există între 
sentimentele poporului 
finlandez nutrind con
vingeri adînci de pace și 
înțelegere, și acele răzle
țe înjghebări huliganice 
care s-au acoperit de ri- 
dicul în încercarea lor 
neputincioasă de a umbri 
semnificația nobilă, adînc 
umană a festivalului.

Kaivopuisito este unul 
dintre marile parcuri ale 
orașului. Pe porțile lui au 
pășit la 8 seara coloanele. 
Delegația noastră, care

tineretului și a întregii 
omeniri.

E ora 10 seara. Ultimul 
act al celui de-al VIII- 
lea Festival. Se dă citire 
mesajului de pace și prie
tenie, mesaj al unității ti
neretului lumii. Cuvin
tele au semnificația și so
lemnitatea unui legă- 
mint. „în momentul în 
care adresăm acest apel 
tuturor oamenilor fără 
nici o deosebire, promi
tem să ne consacrăm 
luptei comune pentru 
pace... Fie ca unitatea 
noastră, cimentată de 
festival, să se întărească 
și să se lărgească! Fie ca 
ea să devină unitatea ti
neretului din întreaga 
lume!”.

Purtată de stegari, o 
pădure de flamuri urcă 
pe estradă. Fără cuvinte, 
aceasta exprimă adeziu
nea tuturor delegaților 
la mesajul citit. Flamu
rile par iscăliturile a mi
lioane de tineri. în acest 
timp de pe catargul în
conjurat de tineri din 
cinci continente, coboară 
lin drapelul celui de-al 
VIII-lea Festival.

„’Acest cîntec tineretul 
va cînta...” Corul miilor 
de tineri s-a 
spontan.
Simți din toată ființa că 
acest ceas nu este al des
părțirii... Mai uniți de
cît oricind, solii tineretu
lui lumii pleacă de la Hel
sinki ducînd lumii me
saj de pace și prietenie.

Noi unități sanitare 
în regiunea Dobrogea
In orașul Medgidia se lucrează la 

construcția unui nou spital cu 300 
de paturi, iar pentru locuitorii ora
șului Măcin a fost dată recent în 
folosință o policlinică modernă, cu 
secție de chirurgie și 12 cabinete 
de specialitate. Prin grija sfaturilor 
populare se execută în acest an lu
crări de modernizare la spitalele 
din Tulcea și Băneasa, precum și Ia 
dispensarele din Sulina și Olteni, 
în alte zece sate din regiunea Do
brogea se amenajează în acest an 
noi case de naștere. Populația din 
Delta Dunării, are acum la dis
poziție numeroase mijloace pen
tru apărarea sănătății : un vas- 
policlinică dotat cu aparataj modem 
și deservit de medici de specialitate 
se deplasează pînă în cele mai înde
părtate așezări ale muncitorilor, co
lectiviștilor și pescarilor din deltă. 
Unitățile sanitare din regiunea 
Dobrogea sînt deservite în prezent 
de aproape 1 400 de medici și cadre 
sanitare cu calificare medie. în 
fiecare sat dobrogean există astăzi 
cel puțin un medic.

(Agerpres)

Se dezvoltă rețeaua 
comercială la sate

constituit
„Va cînta..."

V. VÎNTU

CRAIOVA (coresp. „Scînteii'). — Re
țeaua comerciali a cooperației de con
sum din comunele Olteniei se dezvoltă 
continuu. De la începutul anului și pînă 
acum s-au dat în folosință 29 magazine 
și bufete și două depozite de mărfuri la 
Calafat șl Strehala. Alte unități — un 
magazin la Bălcești, reședința raionului 
Oltetu, cite un magazin universal în co
muna Isbiceni, raionul Corabia, și Malo- 
vătu, raionul Turnu-Severin, un centru 
de semi-lndustrializare a fructelor la Cra
iova șl altele — «tnt în curs de finisare.

Pînă la sfîrșitul anului se prevede a 
se mai da In folosință încă 32 noi uni
tăți comerciale ale cooperației de consum.
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Economii de piele

SCÎNTEIA

Tehnologia avansată larg extinsă in producție

in matrițe?
fac pregătiri pentru forja-

o® o-

In căutarea

se schimbe tehnologia de 
numeroase repere. Și ast- 
piese care se forjau ina- 
au început să fie matri-

Din experiența Uzinelor 
„Timpuri Noi" din Capitală

Forja este una dintre secțiile 
principale ale uzinei noastre. Sute 
ide repere trec mai întîi prin această 
secție, de unde merg apoi la prelu
crarea mecanică. Esențial este ca 
piesele forjate să aibă dimensiunea 
Cît mai apropiată de piesa finită. 
Aceasta depinde de procedeul teh
nologic care se aplică: forjarea li
beră — cu adaosuri de prelucrare 
mari, sau forjarea în matrițe — cu 
jadaosuri de prelucrare mici. Desigur, 
noi am ales procedeu] de forjare în 
matrițe, acesta fiind un procedeu 
tehnologic înaintat, care ne dă po
sibilitatea să economisim metal și să 
reducem volumul manoperei la pre
lucrări mecanice.

Forjarea în matrițe nu este 
procedeu nou în uzina noastră.

un 
Ea 

Be aplică de mai mulți ani, dar în 
ultimul timp a căpătat o extindere 
largă. Cunoscînd marile avantaje 
pe care le prezintă, am căutat să 
forjăm în matrițe toate piesele care 
pot fi prelucrate după acest proce
deu tehnologic și care, în același 
timp, prezintă o justificare economi
că. în primul semestru al anului, 
jumătate din numărul reperelor 
care s-au executat la secția forje au 
fost matrițate. Ca tonaj, s-au forjat 
în matrițe mai mult de 108 tone de 
piese și numai 37,5 tone de piese au 
fost forjate liber.

Cum s-a ajuns aici?
Atunci cînd s-a introdus în fabri

cație un nou produs s-a stabilit și 
tehnologia cea mai corespunzătoare 
pentru fiecare reper. Am căutat să 
aplicăm, de la început, ținînd seama 
de natura pieselor, procedeele teh
nologice cele mai avansate. Pentru 
aceasta s-a studiat amănunțit fie
care piesă și s-a stabilit dacă din 
punct de vedere economic este justi
ficată aplicarea forjării în matrițe. 
De asemenea, s-au analizat reperele 
care se mai forjau liber și în func
ție de cantitatea lor și de utilajul 
pe care îl avem, am trecut să le for
jăm în matrițe.

Tipizarea reperelor creează con
diții pentru extinderea și mai largă 
a forjării în matrițe. Se știe că nu 
este rentabil să se facă matrițe care 
costă scump, pentru forjarea unui 
număr mic de piese. Prin tipizarea 
unor repere, care pot fi folosite la 
mai multe produse, se ajunge la 
realizarea lor în serie. Uzina noas
tră produce compresoare, motoare 
etc. de capacități diferite. Inițial, 
cînd au fost proiectate, la reperele 
fiecărui compresor s-au stabilit di
mensiuni diferite. Or, noi am cons
tatat că unele repere — de exemplu, 
cercelul de la trenul de rulare, cîr- 
ligul de tracțiune etc., pentru com
presorul de 4, de 6 și 9 mc — pot fi 
tipizate. La aceste repere, care acum 
se produc în cantități de cîteva ori 
mai mari, am putut trece la forjarea 
în matrițe.

Strînsa colaborare între secția for
je și secția prelucrări mecanice a 
contribuit, de asemenea, la extinde
rea acestui procedeu tehnologic. 
.Colectivul secției prelucrări meca-

nice este direct interesat ca la pie
sele pe care le primește de la forjă 
să aibă cît mai puțină manoperă de 
executat. Mulți muncitori și tehni
cieni din această secție au propus, 
ținînd seama de posibilitățile care 
există, să 
forjare la 
fel multe 
inte liber 
țațe.

Reducerea adaosurilor de prelu
crare este problema principală care 
trebuie rezolvată la forje. Cu cît a- 
daosurile de prelucrare sînt mai 
mici, cu atît mai mari sînt econo
miile de metal. Or, prin forjarea în 
matrițe se reduce considerabil a- 
daosul de prelucrare, se înlătură ri
sipa de metal. Să luăm, de exemplu 
un .reper : cercelul de la trenul de 
rulare pentru compresoarele de 4, de 
6 și 9 mc. înainte, el se forja liber, 
în urma tipizării, s-a trecut la for
jarea în matrițe. Care sînt rezulta
tele ? Forjat liber, un cercel cîn- 
tărea 7,450 kg, iar forjat în matriță, 
numai 2,630 kg. Deci, o economie de 
4,820 kg metal la fiecare piesă. Da
torită forjării în matrițe, din aceeași 
cantitate de oțel care se folosea îna
inte pentru producerea unui cercel, 
se realizează astăzi trei cercei.

De cîteva luni s-a trecut la forja
rea în matrițe și a arborilor cotiți 
pentru motoare Diesel de 50 cp. E- 
conomiile de oțel la aceste piese 
sînt deosebit de mari. Dacă un ar
bore cotit forjat liber cîntărea îna
inte de a fi prelucrat mecanic 284 
de kg. acum, cînd Se forjează în 
matriță, are numai 86 de kg, deci 
cu 198 kg mai puțin — aceasta con
stituind economia de metal. în pre-

zent, se
rea în matrițe și a altor piese.

Plecînd de la forjare, piesele s 
jung la prelucrări mecanice. Cele 
forjate în matriță avînd adaosuri de 
prelucrare mult mai mici, necesită 
mai puține operații de prelucrare 
mecanică, deci se realizează econo
mii de manoperă. Cele care sînt for
jate iiber necesită un mare volum 
de muncă, prelucrarea lor pe nume
roase mașini. Vă imaginați cît tre
buie să se lucreze la uri arbore cotit 
forjat liber, care are 284 kg, pentru 
a fi redus la numai 62 kg, cît are 
piesa finită ? Circa 120 de ore. După 
ce el a fost executat prin forjarea 
în matriță și redus la numai 86 kg, 
prelucrarea mecanică durează doar 
24 de ore și se pierd, prin șpan nu
mai 24 kg de metal, care reprezintă 
adaosuri de prelucrare.

în afară de micșorarea consumu
lui de metal și de creșterea produc
tivității muncii, mai sînt și alte a- 
vantaje economice mari : se reduce 
considerabil consumul de scule ; 
cheltuielile de regie ce se reparti
zează pe fiecare piesă sînt mult mai 
mici ; se eliberează o serie de ma
șini și utilaje. în felul acesta, se 
mărește capacitatea de producție la 
prelucrări mecanice, o serie de ma
șini putînd fi utilizate pentru exe
cutarea altor comenzi. La cercelul 
de la trenul de rulare al compre
sorului. despre care am vorbit mai 
înainte, prin trecerea la forjarea în 
matriță s-au eliminat operațiile de 
mortezat și rabotat și s-a redus 
timpul de prelucrare la freze și ma
șini de găurit. în loc de 5 ore, pre
lucrarea necesită trei ore, iar în tim
pul rămas se pot executa alte piese.

Ilustrăm, în tabloul de mai jos, 
economiile de metal, reducerea 
timpului necesar pentru prelucrarea 
mecanică și reducerea costului pre
lucrării prin înlocuirea forjării li
bere cu forjarea în matrițe.

Sate electrificate
TÎRGU-MUREȘ (coresp. „Scînteii”). 

Recent, în satele Mica și Idrifaia din 
raionul Tîrnăveni, Ocna de Sus din 
raionul Odorhei, au fost terminate lu
crările de electrificare. Cu acestea, nu
mărul satelor electrificate în acest an 
în regiune se ridjeă la 22. Sînt în curs 
lucrările de instalații în localitățile Pă- 
net, Berghia, Morești — raionul Tîrgu- 
Mureș, Ideciu de Jos, Brîncoveneșfi — 
raionul Reghin, Deda — raionul To- 
plifa, și altele. Pînă la sfîrșitul anu
lui vor mai fi electrificate alte peste 
20 de sate.

BRAȘOV (coresp. ,,Scînteii"). — La 
fabrica de încălțăminte „Timpuri 
noi" din Brașov acțiunea de gospo
dărire a materiei prime — piele și 
talpă — se bucură de multă atenție 
din partea întregului colectiv. Adap
tarea unor modele economicoase, 
fără a influența cu nimic calitatea 
și estetica încălțămintei de copii, 
așezarea judicioasă a tiparelor au 
dus la rezultate dintre cele mai fru
moase. Astfel, pe primul semestru 
s-au înregistrat la această fabrică 
economii de aproape 130 000 dmp 
piele-fețe și meșină, precum și 2 050 
kg talpă crupon și porc.

Printre cei ce-au economisit cele 
mai mari cantități de piele și talpă 
se numără croitorii Manea Dumi
tru, Grigore Furnea, Petru Ursan și 
stanțatorul Iosif Welkens.

In parcul Dumbrava din Sibiu

(Urmare din pag. I-a)

H H

Denumirea 
reperului

Greutatea piesei 
(în kg)

Timpul necesar 
pentru prelucra

rea mecanică 
(în orc)

Cost manoperă 
prelucrare me

canică 
(în lei)

Forjată 
liber

Forjată 
în matriță

Forjată 
liber

Forjată 
în matrița

Forjată 
liber

Forjată 
în matriță

Cercel compre
sor 4, 6. 9 m c 7,450 2,030 5 8 28 11
Arbore cotit 
Motor Diesel

50 c p
284 86 120 24 542 115

Avantajele economice ale forjării 
în matrițe sînt, precum se vede, 
deosebit de mari. Ele pledează din 
plin pentru extinderea tehnologiei 
moderne în secția forjă. Mai sînt re
pere care pot fi tipizate, pentru ca 
matrițarea acestora să fie eficientă 
din punct de vedere economic. De 
asemenea, se pot îmbunătăți unele 
matrițe existente, încît adaosurile 
de prelucrare să fie și mai mici de- 
cît în prezent. Aceasta, prin mai 
buna dimensionare a lor. De altfel,

în aceste direcții își îndreaptă aten
ția colectivul uzinei noastre.

Promovînd larg procedeele tehno
logice avansate, muncitorii, tehni
cienii și inginerii noștri vor putea 
să obțină noi succese în întrecere, 
să realizeze produse mai multe, mai 
bune și la un preț de cost redus.

Ing. DUMITRU ÏVANCEA 
șeful secției prelucrări mecanice

Ing. VASILE FLOREA 
tehnologul secției forjă, uzinele 

„Timpuri Noi" — București

Vesti din industria alimentară Articole noi din sticlă

Acum, în lunile va
canței de vară, mii de 
elevi împreună cu 
profesorii lor, drume- 
țind prin orașele și 
locurile pitorești ale 
țării, se opresc și la 
Iași. Vin aici să vadă 
noile construcții, să 
viziteze Universitatea, 
Palatul culturii, să ad
mire la Copou teiul 
lui Eminescu, Țicăul 
cu bojdeuca lui Crean
gă. Din înălțimea tur
nului Golia 
cu încântare 
panoramă a 
din care se 
siluetele Nicolinei re
voluționare, sau ale 
fabricii de antibiotice, 
fabricii de mobilă și 
ale altor construcții cu 
care orașul s-a îmbo
gățit și înfrumusețat 
în anii regimului de 
democrație populară.

Un colectiv format 
din reprezentanți ai 
organelor locale de 
stat, inspectori de la 
secția de învățământ, 
activiști ai comitetului 
orășenesc, U-T-M- etc. 
se îngrijește, să ■ pună 
la dispoziția excursio-

niștilor ghizi dintre 
profesorii și învățăto
rii din localitate. Nu
mai că uneori, drume
ții, oaspeți ai lașului 
au și surprize neplă
cute. Un grup de 62 
de elevi și 6 cadre di
dactice de la Școala 
medie nr. 1 din Timi
șoara au poposit 
curînd, 
nică, în 
în gară 
un afiș, 
ție despre locul 
unde pot fi solicitați 
ghizii. Au pornit a- 
tunci singuri prin 
oraș, Tot întrebînd în 
dreapta și-n stingă au 
aflat, în sfârșit, că se
diul colectivului de în
drumare a excursio
niștilor este la. Școala 
medie nr. 4. Dar a- 
colo... nimeni ; doar în 
zilele de lucru 
fi găsit cineva.

Excursioniștii 
Timișoara s-au 
întîlnit cu grupuri de 
elevi de la o școală 
din București, de la 
Școala elementară din 
Deleni, raionul Hîr- 
lău, care și ei erau în

căutarea ghizilor. Pînă 
la urmă au pornit sin
guri să viziteze orașul. 
Turnul Golia era stră
juit d.e un lacăt 
mare, deși un anunț 
preciza că : „Accesul 
vizitatorilor este per
mis în grupuri joia și 
duminica”. De unde 
să știe vizitatorii că 
lacătul poate fi des
chis de paznicul de la 
clădirea arhivelor de 
stat de lîngă țfirn ? 
Oaspeții n-au avut, de 
unde să afle nici că 
la restaurantul „Du
nărea” este menu fix 
pentru grupuri de 
excursioniști, sau că 
la cantinele studen
țești pot lua masa și 
elevii aflați în drume
ție.

Firește, cei ce vizi
tează lașul în zilele de 
lucru sînt scutiți de 
asemenea surprize.

Nu s-ar. putea însă 
ca și duminica să fie 
asigurată primirea și 
însoțirea vizitatorilor? 
Credem că da. (de 
coresp. regional 
„Scînteii").

ție deosebită recoltării și păstrării 
în condiții optime a furajelor. Anul 
acesta se vor însiloza cantități spo
rite de furaje potrivit creșterii 
efectivului de animale. Astfel, se 
vor însiloza cîte 10 tone pe cap de 
vacă furajată, 5 tone pentru tine
retul’taurin și 0,5 tone pentru fie
care oaie.

Nutrețuri de calitate se obțin nu
mai prin respectarea condițiilor de 
înșijozare, Gospodăriile colective 
sînt îndrumate să acorde o mare 
atenție recoltării la timpul optim, 
pregătirii gropilor de siloz, asigu
rării utilajelor necesare recoltării și 
tocării furajelor. Pentru a asigura 
cantități sporite de nutrețuri ele 
însilozează, în afară de porumb, și 
alte furaje cum sînt frunzele și co- 
letele de sfeclă de zahăr, vreji de 
cartofi, tăiț'ei de la fabricile de za
hăr, cocenii de porumb, stuf, rogoz 
(acolo unde e cazul), dovleci și 
pepeni furajeri.

Avînd în vedere rolul deosebit pe 
care-1 are sfecla de zahăr în alimen
tația animalelor, consiliile agricole 
raionale îndrumă gospodăriile co
lective să acorde o atenție deose
bită recoltării și conservării ei. 
Sfecla de zahăr se va folosi în pri
ma parte a pêrîôadei de’ st’ăbulație 
datorită faptului că ea nu poate fi 
conservată mult timp. Sfecla de za
hăr se va folosi sub formă’ tocată, 
cu precădere la porci și vacile cu 
lapte. Consiliul agricol regional a 
îndrumat gospodăriile colective să 
recolteze cantități însemnate de 
frunze de salcie, plop, ulm, dud, 
mesteacăn, salcîm etc. pentru hra
na animalelor. Recoltarea se va ter
mina în luna august pînă.cînd ar
borii sînt în plină vegețațje, iar 
frunzele conțin maximum de sub
stanțe hrănitoare.

Consiliul agricol regional va lua 
măsuri de folosire și a altor re
surse de furaje existente în ca
drul regiunii: reziduuri de la mori, 
de la fabrici de zahăr, de ulei, de 
spirt și de conserve, de la abatoare 
și unități. de prelucrare a laptelui 
etc.

Gospodăriile colective, adunînd 
la timp furajele, îngrijindu-se de 
buna lor conservare, vor putea 
obține producții mari de carne, 
lapte, lînă și alte produse necesare 
aprovizionării populației.

condiții favorabile pentru însămîn- 
țarea culturilor duble pe suprafețe 
mult mai mari decît s-a prevăzut.

Bune_ rezultate au înregistrat 
pînă în prezent la înșămînțarea 
culturilor duble gospodăriile colec
tive din raioanele Sînnicolau Mare, 
Arad și Deta. Cele mai mari 
suprafețe le-au însămînțat gospo
dăriile colective din Variaș, Periam, 
Lenaujieim, Zăbrani, Jimbolia, Re- 
caș, Cărpiniș, Orțișoara, Pecica și 
Ghilad. Nu același lucru se poate 
spune despre cele din raioanele 
Timișoara, Lugoj, Moldova Nouă, 
Caransebeș și Lipova. Sînt gospo
dării, ca cele din comunele Macedo
nia, Clopocia, Soșdea, Herneacova, 
Hodoni, Sînnihaiul Romîn și Utvin, 
care au întîrziat mult semănatul 
acestor culturi. Această stare de lu
cruri pune în fața consiliului agri
col regional, a consiliilor agricole 
raionale sarcina de a intensifica 
munca de îndrumare și sprijinirea 
gospodăriilor colective să însămîn- 
țeze în miriște plante furajere și 
îndeosebi porumb pe suprafețe 
cît mai mari, folosind în acest scop 
din plin mijloacele de care dispun.

în acest an gospodăriile colectiv  ̂
au acordat o atenție mai mare re
coltării și depozitării linurilor. , în 
majoritatea unităților, recoltarea 
s-a executat în momentul optim, 
iar depozitarea s-a făcut în condiții 
îmbunătățite față de anii trecuți. 
în raioanele de munte, Orșova, 
Oravița, Bozovici și Caransebeș 
unde recoltatul finurilor de pe fîn'e- 
țele naturale nu s-a terminat, se 
impune terminarea grabnică a a- 
cestei lucrări.

Consiliul agricol regional pe baza 
unei analize temeinice a indicat 
consiliilor de conducere ale gospo
dăriilor colective să acorde o aten-

privesc 
întreaga 
orașului, 
desprind

de 
într-o dumi- 
gara Iași. Dar 
nu exista nici 
nici o indica-

de

poate

din 
mai

la 
al

MEDIAȘ (coresp.
Colectivul Fabricii Vitrometan din 
Mediaș se preocupă să producă sor
timente bogate de articole din sticlă, 
să pună la dispoziția publicului pro
duse cit mai atrăgătoare și de bună 
calitate. Sticlarii de aici au început 
să producă 20 de noi articole cum 
ar fi servicii pentru apă și lichior 
din sticlă semicristal și sticlă su
prapusă din rubin.

Printre produsele 
rează de asemenea 
potiere, farfurioare 
vaze pentru flori din sticlă suflată 
și presată cu decoruri sculptate.

noi mai figu- 
frumoase com- 

de dulceață,

„Scînteii”).

Mobilierul urban“
și farmecul orașului

• In actuala campanie de prepa
rare a conservelor de legume și fruc
te s-au realiza», în plus lafă de plan, 
mai bine de 1 000 tone conserve de 
mazăre. La aceasta au contribuit în
deosebi colectivele a două fabrici 
modernizate : Tecuci și Valea Roșie.

• Dat fiind faptul că în sezonul 
de vară consumul de răcoritoare este 
mult mai mare. începînd din decada 
a lll-a a lunii iulie fabricile de ră
coritoare lucrează în trei schimburi.

Se realizează astfel un spor de pro
ducție de 40 000 sticle pe zi.

e In ramura prelucrării tutunului 
s-au luat, de asemenea, unele mă
suri. La fabrica din Ocna Mureș s-au 
amenajat camere pentru uscarea și 
fermentarea tutunului preluat în sta
re verde de la producători.

Fabricile din București și Timișoa
ra vor începe să producă, în trimes
trul acesta, figări Mărășești cu fii-

Povestea unui castel
fost odată, ca

Dezvoltarea impetuoasă a orașelor 
noastre aduce în actualitate și pro
blema așa-numitului „mobilier ur
ban". Este vorba de acea gamă de 
dotări orășenești — felinare și 
lămpi pentru iluminatul străzilor, 
garduri, stîlpi pentru rețelele, elec
trice și pentru telecomunicații, ele
mente decorative sau panouri de 
afișaj — nelipsite din orice locali
tate. Prolectanții noștri au obținut 
rezultate bune în rezolvarea unora 
sau altora dintre aceste elemente. 
Amploarea luată în ultimii ani de 
activitatea gospodărească și edilita
ră impune o preocupare mai. inten
să pentru integrarea armonioasă a 
acestor detalii în ansamblul peisa
jului orășenesc.

Dezvoltarea comerțului, _ interesul 
lărgit pentru difuzarea cărții și a 
presei etc. au împînzit orașele cu 
numeroase chioșcuri și standuri de 
vînzare. Idei noi în rezolvarea a- 
cestora — chioșcurile viu colorate, 
din material plastic, ce pot fi întîl
nite pe litoral, cele acoperite cu 
plăci ondulate din poliesteri în in
cinta pavilionului comerțului din 
parcul Herăstrău, cabinele de sticlă 
ale telefoanelor publice etc. — con
stituie factori de înviorare a peisa
jului. Intr-un vădit contrast

- însă, după părerea mea.

de

să se poată arunca hîrtiile. Proiec
tele respective trebuie să aibă grijă 
și de lucrătorii din comerț ; pentru 
adăpostirea lor sînt indicate 
umbrarele, evitînd astfel improviza
țiile neaspectuoase întîlnite pe 
alocuri.

O problemă ce trebuie rezolvată 
cu grijă este și amplasarea acestor 
chioșcuri, Diferența de proporții 
face nepotrivită vecinătatea lor cu 
blocurile de locuințe sau clădirile 
social-eulturale. Ele își găsesc loc 
în mai bune condiții în vecinătatea 
spațiilor verzi, O culoare bine aleasă 
și curajos aplicată, o umbrelă sau o 
copertină din pînză colorată viu pot 
fi de efect — și în acest sens stan
durile din Piața Unirii pentru vîn- 
zarea produselor agricole constituie 
un bun exemplu.

Publicitatea și agitația vizuală 
de îndeplinit un rol important 
orașul nou. Desenul publicitar
panou este de mai bună calitate 
decît în trecut. Panourile de agita
ție vizuală au o arhitectură mai 
sobră și, cîte o dată, eleganță. în 
contrast cu unele lucrări mai vechi, 
de gust îndoielnic — ca panoul din 
str. 30 
Coșbuc sau altele, merită citate 
panoul ce popularizează realizările 
raionului Tudor Vladimlrescu (Bd. 
Coșbuc colț cu Calea Văcărești), cel 
similar al raionului N. Bălcescu și 
altele.

Panourile de lîngă ceasul Univer
sității au un conținut bogat și exe
cuția lor grafică este de calitate. 
La amplasarea lor s-a ținut seama, 
desigur, de frecvența deosebit de 
mare a trecătorilor. Totuși aici, în 
fața unei clădiri monumentale, ar 
corespunde mai bine un șir de vitri
ne metalice, montate în zid Mult 
mai potrivite și pe locul lor conai-

au 
în 
de

apar
___ unele 

chioșcuri din lemn, greoaie, vopsite 
în culori mohorîte, în care se face 
vînzarea răcoritoarelor și dulciuri
lor în București și în alte orașe, la 
cele ale C.L.D.C Librăria noastră 
(pe bd. Bălcescu colț cu strada Ba- 
tiște, de pildă) sau la acelea, con
struite în masă în urmă cu cîțiva 
ani, ale difuzării presei, caracteri
zate printr-o nereușită încercare de 
a împăca intențiile de monumental 
cu dimensiunile mici și cu tradiția 
artizanală a crestăturilor în lemn. 
Cît privește tonetele de înghețată, 
prolectanții nu trebuie să uite c* ele 
au nevoie de spații ascunse în care

Decembrie colț cu Bd.

derăm, de pildă, că sînt panourile 
Agerpres de pe Bd. Republicii, în 
fața curții Universității.

Și marile panouri publicitare 
montate pe schelet metalic sînt 
puse adesea în locuri nepotrivite. 
Astfel, în Piața 1848, două mări 
panouri închid de regulă vederea 
spre micul parc de acolo. în alte 
locuri, astfel de panouri acoperă 
arhitectura unor clădiri etc. Locul 
potrivit al unei astfel de publicități 
nu este în spații largi, unde închi
de perspectiva. Amintim, de ase
menea. că proiectarea grafică a pa
nourilor mari nu este totdeauna de 
cea mai bună calitate.

Rețelele electrice circuitele tram
vaielor și troleibuselor, ale ilumina
tului public și telecomunicațiilor au 
împînzit orașele cu o rețea de fire 
și o adevărată pădure de stîlpi. în 
ultimii ani a putut fi observată gri
ja de a reduce numărul de stîlpi, 
îngropîno’u-se unele trasee electri
ce și telefonice, folosindu-se în co
mun aceiași stîlpi pentru mai multe 
rețele. în proiectarea acestor stîlpi, 
la fabricarea cărora se folosește în
deobște metalul sau betonul armat, 
s-au făcut reale progrese. Stilpii sînt 
mai eleganți, mai zvelți decît în tre
cut. Lămpile iluminatului public, 
fie că este vorba de cele cu becuri 
cu vapori de mercur, fie de cele cu 
tuburi fluorescente, au căpătat o li
nie 
face 
plasa 
unul 
a-i vopsi 
șov), ceea 
chiderea 
către frontul 
stilpilor, care domină peisajul. Așe
zarea la distanță maximă a stîlpi- 
lor, vopsirea lor într-o culoare în
chisă neutră, așa cum se procedează 
în București, îi face mal puțin ob
servați șl în felul acesta să nu dis
toneze cu peisajul. Un bun exemplu

de rezolvare a acestei probleme îl 
găsim în noua piață din fața sălii 
mari a Palatului R. P. Romîne. Aici, 
stîlpii ce poartă felinarele, zvelți, 
distanțați, nu taie perspectiva cons
trucțiilor. Ei sînt înșiruiți pe peri» 
metrul pieței, iluminarea aleilor și 
căilor de circulație din jurul sălii 
făcîndu-se cu lămpi joase, ascunse 
discret în plantațiile din jur. Noi ti
puri de lămpi și felinare de stradă 
de aspect modem pot fi întîlnite și 
în jurul Pavilionului Economiei Na
ționale, în unele parcuri și cartiere 
nou construite.

Retragerea clădirilor de locuit de 
la stradă, vecinătatea caselor și stră
zilor cu zonele verzi pun sub un 
nou aspect problema împrejmuiri
lor. Sînt de preferat parapetele 
joase ce nu taie vederea și se pot 
realiza din prefabricate ușoare de 
beton. Vom aminti împrejmuirile 
unor zone plantate din Hunedoara, 
realizate din elemente mici de tra- 
for, unele garduri prefabricate de 
beton armat din București, datînd 
din urmă cu cîțiva ani, între Piața 
Aviatorilor și Arcul de Triumf, Re
zultate bune se pot obține și prin 
suprimarea totală a împrejmuirii, 
asigurînd o demarcație clară 
spațiul pavat și cel plantat.

★

Iată doar cîteva aspecte ale 
bilării urbane". Multe altele
putut fi cuprinse : vasele decorati
ve și grilele de protecție a arbori
lor tineri, băncile din parcuri sau 
de pe arterele înverzite, dispoziti
vele de parcare a bicicletelor, ame
najările din spațiile de joacă pen
tru copii, firmele și reclamele lumi
noase — sînt tot atîțla factori ce 
pot contribui la înfrumusețarea o- 
rașelor noastre dacă în realizarea 
lor există preocuparea cuvenită 
pentru estetică.

în fiecare zi, în Capitală și în 
celelalte orașe apar noi realizări pe 
această linie. Un schimb de expe
riență, preluarea și generalizarea 
rezultatelor pozitive obținute în- 
tr-un oraș sau altul ar fi de cel mai 
înalt interes.

Arh. DORIAN HARDT

între

„mo- 
n-au

modernă. în multe locuri se 
insă greșeala de a se am- 
acești stîlpi prea aproape 
de altul (Onești) sau de 

în culori deschise (Bra
ce are ca efect în- 

perspectivei străzilor de 
puternic detașat al

A 
niciodată. Că de n-ar 
fi, nici nu s-ar po
vesti... A fost odată 
un castel de apă. Adi
că, de fapt, n-a fost 
și nici nu este. Și de 
aceea nu-i ca~n po
veste.

...Gospodăria colec
tivă de la Tulucești 
(regiunea Galați) are 
un sector zootehnic în 
plină dezvoltare : a- 
pi-oape 2 000 capete de 
animale, peste 4 000 
de păsări' —^ȚF'îîWtîEî'' 
rul lor crește mereu, există. Era nevoie de pe-o ?a_ ca să termi-
Pentru a rezolva pro-, un proiect. Inginerii ne povestea așa" ? (de
blema adăpării vite- gospodăriei coieCtivè' là coresp. regional al
lor, la propunerea ce- s-au dus la sfatul „Scînteii”).

lor doi ingineri ai 
gospodăriei, colectivi
știi au 
înalțe un 
apă. Un 
cărămidă 
deoarece 
mai ieftin decît unul bază de proiect, mul- 
din metal și ține mai te castele de apă în 

regiunea și chiar în 
raionul Galați.

Și totuși, 
Tulucești are 
de un proiect, 
castel de apă.

popular raional 
la cel regional, 
iect pentru un castel 
de apă ni li s-a dat 
insă nicăieri, deși in 
ultimii ani s-au con-

ca 
Pro-

hotărît să
castel de

castel din
sau beton, ...... .... __  . __ __

costă mult struit, bineînțeles pe

bine apa.
Zis și făcut. Caste

lul a fost trecut 
plan.

Dar povestea 
aici începe. Au

în

abia 
tre-

G.A.C. 
nevoie 
de un

Oare
Ad.ț .i^i^anLde ăiun^. 'sfatul, popular 
$i castelul încă nu raional tlva încăleca
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T1ÉATR1E • SâaooGma •7g/gt//z/zz/7g •'Radio!
TEATRUL MUNCITORESC C. F. R. 

(Teatrul de vară din „Parcul Herăstrău“): 
FATA CU PISTRUI — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Grădina Boema) : OCOLUL 
PAMlNTULUI IN 30 DE MELODII — 
(orele 20).

CIRCUL DE STAT : O SEARA CU CO
MICUL ȚĂNDĂRICĂ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. PLANETA FURTU
NILOR : Sala Palatului R. P. Romîne 
(19,30), Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
21,15), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 
21; grădină — 20,30), înfrățirea între 
poare (10,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița 
12; 14; 16,30; 18,45; 21). UN PUMN 
NOTE — cinemascop : Republica (9,30; 
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), Lumina (9,45 la 
13,15 în continuare 15; 16,45 18,45; 20,45), 
23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21). SEN
TINȚA SE VA DA JOI : București (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21), Magheru (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Stadionul Re
publicii (20,30). UN OM TRECE PRIN 
ZID ; rulează la cinematograful V. Alec- 
sandri (15; 17; 19; 21). FRUMOASA A- 
MERICANÄ : rulează la cinematografele 
I. C. Frimu (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21; grădină - 20.30), Gh. Doja (10; 12; 
15; 17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19: 21), Stadionul Dinamo (20), Stadionul 
Giuleștl (20), Arenele Libertății (20,15). 
FANTOMELE din SPESSART : Tinere
tului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). AL 
NOUÄLEA CERC : rulează la cinemato
grafele Victoria (10; 12; 15; 
30 Decembrie (16; 18;
GRAM PENTRU COPII : 
tembrle (10). NUMAI O 
13 Septembrie (11,15; 13; 16;
Popular (18; 18,15; 20,30). MICHEL ȘI
MIȘUTKA - INTRE RIURILE METAU- 
RO ȘI MAREC'CHIA - RAȚUȘTELE 
ÎNȚELEPTE — SAPA FERMECATA — 
ȘTIINȚA ȘI TEHNICA Nr. 5/982 : Tim
puri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 la 21). POMPIERUL ATOMIC : 
rulează la cinematograful Maxim 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). MONGOLII 
nemascop : 1 Mal (10; 12,15; 14,30; 
19; 21,15), Floreasca (10,30; 14,15; 
18,45; 21), Grădina 13 Septembrie (20). 
POVESTE SENTIMENTALA ; Cultural 
(18; 18,15; 20,15). CIELITO LINDO ! rulea-

19; 
19; 

po- 
(10; 
DE

17; 19; 21), 
20). PRO-

13 Sep- 
GLUMÄ : 

18,15; 20,30),

Gorki

ză la cinematograful Alex Popov (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21). PLĂCERILE ORAȘU
LUI : 8 Martie (15; 17; 19; grădină 20,30), 
Libertății (10; 12; 16; 18; 20; grădină
20,30). PERLE NEGRE : Grlvița (15; 17; 
19; 21). BATRÎNUL ȘI MAREA : rulează 
la cinematograful C. David (15,30; 18; 
20,30). M-AM SĂTURAT DE CĂSNICIE : 
rulează la cinematografele V. Roaită (10; 
12; 16; 18,15; 20,30 ; grădină 20), Flacăra 
(16; 18,15; 20,30). SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTĂ : Unirea (11; 15; 17; 10; 
grădină 20,15). TEROARE IN MUNȚI — 
cinemascop ; Alex. Sahia (10; 12,15; 16,30; 
18,45; grădină 20,15). ACADEMICIANUL 
DIN ASKANIA : rulează la cinemato
grafele T. Vladimlrescu (16; 18; 20), Lu
ceafărul (15; 17; 19; grădină — 20,30). 
CIND COMEDIA ERA REGE : Munca 
(16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 
21). DEPARTE DE PATRIE : Arta (15,30; 
17,30; 19,30). AGRAFA ALBA : Moșilor 
(16; 18). FIUL HAIDUCULUI : rulează la 
cinematograful Donca Simo (16; 18; 20). 
GARDIANUL : 16 Februarie (16; 18; 20). 
AGENTUL X 25 : rulează la cinemato
graful M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). 
LUNGA NOAPTE A LUI '43 : Iile Pin- 
tilie (16; 18,15; grădină - 20,15). IUBIRE 
ÎNCĂTUȘATĂ : 8 Mai (15; 17; 19; 21) 
EXPRESUL DE SEARA : G. Bacovla (16; 
18; 20). INTOARCE-TE : rulează la cine
matograful Olga Banele (15,30; 18; 20,30; 
grădină - 20,30). COCOȘATUL : Drumul 
Serii (15; 17; 19; 21). DOUA REPRIZE 
ÎN IAD ; rulează la cinematograful Au
rel Vlalcu (15,30; 18; 20,30). CASA SUR
PRIZELOR : B. Delavrancea (16; 18; 20). 
DISCIPOLUL DIAVOLULUI : Grădina 
Progresul (20,15). DRAGOSTE DE SEP
TEMBRIE ; Grădina Moșilor (20,15). NU-X 
LOC PENTRU ANIMALE SĂLBATICE : 
Grădina 23 August (20). PE CĂRĂRILE 
JUNGLEI : Grădina Dorica Simo (20,30). 
DAMA DE PICA : Grădina Arta (20,30). 
ARTICOLUL 420 — ambele serii : Gră
dina T. Vladimlrescu (20,15).

TELEVIZIUNE î Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru cel 
mici ; „O NOUA INTIMPLARE CU MOȘ 
MARTIN", scenetă de C. Teodori. 19,40 
— EmtBiune de știință șl tehnică. 19,50 — 
Emisiune de teatru : „ZĂRI De NECU
PRINS“ de N. Virta, Interpretează un 
colectiv al Teatrului de Stat din ~ 
stanța, Tn pauze : Sfaturi pentru 
spectatori. Ultimele știri.

Con
tele-,

• Pagini din ereația ro
de cîntece — orele 10,08 
Melodii populare ruse inter-

RADIO, 
mînească
— I 
pretate 
11,00 - 
12,15 n 
13,30 — 
do radio
• Suite simfonice — orele 14,30 — II
• Melodii de muzică ușoară îndrăgite de 
ascultători — orele 15,30 — II • Vorbește 
Moscova — orele 16,15 — I • Muzică de 
estradă — orele 16,30 — II • Program 
de muzică din opere — orele 17,15 — I
• Concert de muzică ușoară romînească
— orele 18,05 — II • Limba noastră — 
orele 18,30 — I • Suita I pentru plan de 
George Enescu — orele 18,40 — I • Cînti 
orchestra de muzică populară a Filar
monicii de stat din Cluj — orele 19,00
— II • Mici piese de estradă — orele 
19,20 — I • Fragmente din opera „Me- 
fistofele“ — de Boito — orele 19,30 — n
• Seară literară dedicată unei brigăzi 
fruntașe de la Uzinele „Grivlța Roșie“ 
din Capitală — orele 21,45 — II • Sonata 
nr. 2 pentru vioară solo de Bach (Jehudi 
Menuhin) — orele 22,30 — II • Concert do 
noapte — orele 23,15 — n.

CUM E VREMEA
Ieri tn tară : Vremea s-a menținut fru

moasă și călduroasă, cu cerul variabil, 
exceptind Ardealul șt Moldova, unde a 
fost ușor instabili, cerul prezentind în- 
nourări mai accentuate, iar izolat semna- 
lindu-se averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat în 

"la ora 
cuprinse între 25 
Gheorghieni, si 

la Drencova, Mol- 
Severin, Băilești,

• __ ..................... ,
Ia baian și balalaică — orele
I • Muzică din operete — orele 
• Muzică din filme — orele
II e Program emis de studioul 

Craiova — orele 14,00 — 1
orele 14,30

general slab. 
14 Înregistra 
de grade la 
Huedin și 33 
dova Veche, Turnu 
Alexandria și Budești.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
ți 10 august ; Vreme instabilă, cu cerul 
variabil, temporar noros mai ales in 
Ardeal și în regiunile de munte, unde 
vor cădea ploi de scurtă durată Însoțite 
de descărcări electrice. în rest averse 
izolate. Vînt moderat din nord-vest. Tem
peratura în scădere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
maximele intre 20 și 30 de grade.

Temperatura aeruluf 
valori

Bistrița,
de grade

/
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Greve în țările capitaliste
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Circumscripția sanitară din comuna Rădășenl, raionul Fălticeni — 
este fruntașă pe regiune. In fotografie : Se urmărește creșterea în greu
tate a micilor cetățeni.

050

Sosirea noului ambasador 
al R. D. Vietnam 

la București
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PARIS 6 (Agerpres). — La 6 au
gust începînd de la miezul nopții, 
ora locală, a încetat aproape în în
tregime activitatea pe liniile interne 
și internaționale franceze.

Membrii echipajelor avioanelor 
franceze au declarat o grevă de 48 
de ore în sprijinul revendicărilor de 
a se îmbunătăți pensiile și sistemul 
de asigurări.

La grevă participă lucrătorii com
paniei de aviație „Air France", 
„Transports Intercontinentaux" și 
„Union Aeromaritime des trans
ports".

LONDRA 6 (Agerpres). — Patru 
mii de hamali din portul Sydney au 
refuzat la 6 august să înceapă lu
crul. 34 de cargoboturi care se află 
în port stau nedescărcate.

După cum anunță agenția Reuter, 
greva a fost declarată în sprijinul 
revendicărilor muncitorilor portuari 
de a se spori numărul hamalilor la 
încărcarea vaselor.

TOKIO 6 (Agerpres). — La 6 au
gust, Sindicatul muncitorilor care 
deservesc garnizoanele americane 
din Japonia, care numără 35 000 de 
membri, a declarat o grevă de 24 de 
ore. Greva a cuprins 73 baze mili
tare americane din Japonia. Grevi
știi cer majorarea salariilor.

O nouă grevă a fost declarată în 
aceeași zi de Sindicatul lucrătorilor 
ziarului „Tokio Shimbun”, care cere 
administrației să contramandeze re
presiunile împotriva activiștilor sin
dicatului — conducători ai luptei 
duse în primăvară de către munci
tori pentru îmbunătățirea condiții
lor de trai.
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Vești din țările socialiste
Oraș în largul marii

și proiec
ta Institutul 

din Baku 
sarcina să

La exploatarea pe
troliferă „Neftianiie
Kamni", din Caspica, va 
începe in toamnă con
strucția unui nou com
plex de locuințe... in lar
gul mării.

Arhitecfilor 
fanților de 
„Ghiprogor" 
li s-a trasat
elaboreze proiectul nou
lui complex de locuințe, 
în largul mării, dar a 
căror temelie s-o consti
tuie... uscatul, mai bine 
zis o insulă artificială.

Firește, în fata proiec
tărilor s-au ridicat zeci 
de probleme, dintre care

cea mai importantă —- 
cum să construiască în 
largul mării clădiri înal
te, cu mai multe etaje. 
Au fost elaborate cîteva 
variante de proiecte 
pînă a fost ales cel mai 
bun dintre ele.

...în oglinda mării 
reflectă trei corpuri 
clădiri cu mai multe 
taje, care se sprijină
piloni din beton-armat. 
Corpurile de clădiri sînt 
unite între ele printr-o 
galerie de sticlă. Aici 
vor funcționa magazine
le de mărfuri industriale 
și alimentare, un combi-

se 
de
e- 
pe

nat pentru prestări 
servicii. La unul din 
pete, galeria se lărgeș
te, formînd o clădire cu 
un etaj — aici vor fi 
amplasate cantina, clu
bul, biblioteca. La celă
lalt capăt al galeriei se 
vor afla spălătoria chimi
că și sala de sporturi.

In cele trei mari cor
puri de clădiri se vor a- 
menaja cămine de tip 
hotel, cu camere pentru 
două și patru persoane.

Peste cîțiva ani, pe 
Caspica vor străluci lu
minile unui frumos oraș 
făurit pentru petroliști.

Tinere muncitoare chineze a- 
sambleaiă cu dexteritate piesele 
mecanismelor la fabrica de cea
suri din Șanhal.Fabrică cu vechi tradiții

La 6 august a sosit la București 
Dihh Van Duc, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Democrate Vietnam în Repu
blica Populară Romînă.

La sosirea în Gara de nord, Dinh 
Van Duc a fost salutat 4e Gheorghe 
Luca, directorul protocolului Minis
terului Afacerilor Externe. Au fost 
de față pe Van Chat, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al R.D. Vietnam în RP. 
Romînă, și membri ai ambasadei, 
precum și șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

(Agerpres)

Revista se deschide cu articolul 
„Victoria socialismului la sate și 
„clarviziunea“ unor economiști bur
ghezi” de acad. V. MALINSCHI. Se 
mai publică articolele : „Probleme 
ale balanței legăturilor dintre ra
muri” de I. RĂVAR și M. HLEV- 
KA, „Dezvoltarea mișcării inovato
rilor în industrie" de ST. UNGU- 
REANU și P. ALEXANDRU, „Folo
sirea și extinderea tehnologiei avan
sate în unele ramuri industriale” de 
AL. PUIU și I. PREDOI, „Conside- 
rațitini economice despre necesita
tea și posibilitatea dezarmării gene
rale și totale” de ARMAND POP
PER.

Revista mai publică articole în ca
dru! rubricilor ; din planul de acti
vitate științifică al Institutului de 
cercetări economice, discuții, critică 
și bibliografie, informații științifice.

TEHERAN 6 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Intr-un articol redacțional, ziarul 
„Azerbaidjan” scrie că „politica re
lațiilor de prietenie cu țările ve
cine este o politică înțeleaptă și co
respunde intereselor poporului nos
tru”. Ziarul arată că în programul 
său, noul prim-ministru, A. Alam, 
a subliniat necesitatea stabilirii 
unor bune relații cu toate statele și 
îndeosebi cu țările vecine.

Extinderea comerțului dintre Iran 
și Uniunea Sovietică constituie o 
primă dovadă a unei asemenea po
litici, scrie ziarul. Relațiile Uniunii 
Sovietice cu toate țările și îndeo
sebi cu țările vecine, cum ar fi, de 
pildă, Afganistanul, demonstrează 
că Uniunea Sovietică duce o 
politică care permite țărilor vecine

să se dezvolte din punct de vedere 
economic și să se transforme în 
scurt timp în țări cu o industrie și 
agricultură dezvoltată, arată în con
tinuare ziarul „Azerbaidjan’’.

Dacă ne vom bucura de ajutorul 
Uniunii Sovietice, arată ziarul, vom 
avea posibilitatea să creăm o indus
trie grea, să punem în valoare noi 
surse de producție în țara noastră. 
Toate acestea vor constitui o bază 
trainică pentru organizarea produc
ției interne, pentru lichidarea cri
zelor financiare și a șomajului.

Nădăjduim, scrie în încheiere zia
rul, că 
ma de 
lătura 
spre o 
Iran și Uniunea
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> Kamenlce Senov esfe un orășel 
J din Cehia de nord, care cu greu
> poate fi găsit pe harfa Cehoslova-
> clei. Totuși produsele sale sînt bine
> cunoscute nu numai în Cehoslova-
> cia, ci și peste hotare. Esfe vorba
> de producția fabricii de lustre, în-
> freprindere cu vechi tradiții și cu
> o bogată experiență.

Fiecare lustră produsă la Kame-
> nice Senov „ia naștere" în
> fehnico-artistică. Schițele elaborate
> aici trec apoi la secția de proiec-
' tare tehnică și abia după aceea
> începe munca propriu.-zisă a sec-
> fiilor de producție : de turnătorie,
> sticlărie, montaj și
, în apropiere de

secfia
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August, voi 
excursii, de 
variate : la

EXCURSII

guvernul Alam va ține sea- 
poșibilitățile reale și va în- 
piedicile 
prietenie

care stau în calea 
sinceră, utilă, între 
Sovietică.

I»ii ccsteani lupta împotriva acaparării 
pămtunlor de către

SAN JOSE, COSTARICA (Ager
pres). — Agenția Prensa Latina re
latează că în diferite regiuni din 
Costarica s-a intensificat lupta ță
ranilor împotriva acaparării pămân
turilor de către societățile ameri
cane. Acest lucru se întâmplă mai 
ales în regiunile pădmroase unde 
firmele nord-americane au obținut 
concesiuni pentru exploatarea che
restelei și unde s-au stabilit țărani 
fără pămînt. La San Isidro și Petras 
Blancas peste o sută de țărani re
fuză să părăsească pămînturile pe

V

americane
le lucrează, deși. 40 

„Nimeni nu

Cu ocazia zilei de 23 
avea loc numeroase 
cîte 4 zile, pe traseo 
Iași, Bicaz, Piatra Neamț, în munții
Făgăraș, în masivul Bucegi, la Poia
na Brașovului etc. Excursiile în a- 
ceste direcții se vor face cu trenul, 
turiștii urmînd a fi găzduiți la vile, 
hoteluri sau cabane.

încep excursiile în Delta Dunării 1 
în decurs de 7 zile, cît va dura fie
care excursie, vor fi vizitate așeză
rile pitorești de pe brațele Sulina, 
Chilia și Sf. Gheorghe, lacul Malița, 
mila 23, cabana fluvială de la llgani 
și alte numeroase obiective turistice 
din Deltă. Turiștii vor fi cazați pe 
vapoare-dormitor ; plimbările pe di
feritele căi de apă ale Deltei Du
nării se vor face cu hidrobuzele.

•o® o

Locuințe noi
ORADEA (coresp. „Scînteii”). — 

Recent, în orașul Oradea au fost 
terminate și recepționate 160 de a- 
partamente.

în cinstea zilei de 23 August 
constructorii se pregătesc să termi
ne 3 blocuri cu 120 de apartamente 
în Piața București. Alte 2 blocuri de

locuințe din Piața București, cu 80 
de apartamente, vor fi date în fo
losință oamenilor muncii la sfârși
tul lunii viitoare.

Cu acestea, numărul apartamente
lor construite în orașul Oradea, 
pînă la sfîrșitul trimestrului III din 
acest an, se ridică la 448.

care locuiesc și 
din ei au fost arestați, 
ne poate izgoni decît omorîndu-ne“, 
au declarat ei.

Țăranii dintr-o regiune păduroasă 
in apropiere de rîul Sarapiqui, în 
nordul țării, au declarat că vor re
zista „cu orice preț“ încercărilor 
unei societăți nord-americane care 
vrea să-i alunge. în Costarica de 
sud țăranii au ținut un miting pe 
pămînturile proprietatea societății 
„United Fruit“ cerînd ca aceste pă- 
mînturi să le fie redate fără com
pensație.
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TcrnwraMa de la Neivdi
soviet® - indieneal colaborării

DELHI 6 (Agerpres). — La 5 august, 
președintele Indiei, S. Radhakrishnan, 
a inaugurai termocentrala de la Neiveli 
din statul Madras, care, ca și combina
tul siderurgic de. la Bhilai, este rezul
tatul colaborării rodnice dintre po
poarele Indiei și Uniunii Sovietice.

Luînd cuvînful la ceremonia festivă 
a punerii în funcțiune a acestei termo
centrale, președintele 5. Radhakrishnan 
ș felicitat călduros pe specialiștii in
dieni și sovietici cu prilejul acestei 
mari realizări și a exprimat mulțumiri 
guvernului sovietic pentru ajutorul sin
cer acordat în construirea termocentra
lei. Președintele a reievaf că spiritul 
colaborării de care sînt pătrunse rela
țiile dintre oamenii indieni și sovietici 
a permis ca această termocentrală mo-

rezultat

dernă să fie pusă în funcțiune înfr-un 
timp record. S. Radhakrishnan a sub
liniat că dă o înaltă prețuire declara
ției marelui conducător V. I. Lenin, în 
legătură cu electrificarea ca o chezășie 
a viitorului fericit al omenirii.

Președintele S. Radhakrishnan și 
celelalte personalități care au parfici- 
paf la ceremonie au vizitat centrala. 
Termocentrala de la Neiveli, care are 
o putere de 400 mii de kW, este uti
lată cu cele mai noi instalații de regla
re automată, comandă de la distanță, 
aparate de control și măsurat și sisteme 
de semnalizare. Automatizarea și meca
nizarea largă 
ție permit ca 
de un număr

a procesului de produc- 
cenfrala să fie deservită 
mic de oameni.

nează o școală tehnică de sticlărie, 
înființată încă în anul 1856. Unică 
în felul ei în acea perioadă, școala 
are acum două secții : de sticlărie 
ți de producție a lustrelor. Elevii 
fac practică chiar în atelierele fa
bricii. După terminarea școlH, ab
solvenții își pot continua studiile 
sau pot să înceapă să lucreze în 
atelierele fabricii, care patronează 
școala.

în incinta fabricii se află o expo
ziție unde sînt prezentate sute de 
lămpi ți lustre de tot felul : cu unul 
și cu 50 de brațe, din 
lată ți din cristal 
zafe.

sficlă emai- 
mcderne ți stili-

la marele com
binat din Leuna 
(R. D. Germană) a 
intrat în funcțiune 
o centrală electri
că pe bază de căr
bune cu 
conținut 
alcaline, 
realizare 
nilor de
R.D.G. In felul a- 
cesta se vor obți
ne economii în
semnate de cărbu
ne de calitate su
perioară 
bufe să 
de la 
tante.

un mare 
de săruri 

Este o 
a oame- 

Stlintă din

care tre- 
fie aduse 
mari dis-

Filantropie sau business?
Rezultatele unei anchete în rinclul fundațiilor cu așa-zis 

caracter filantropic din S.U.A.

Nou pe harta țârii
Pe harta Ungariei va apare un 

nou lac artificial. Intr-o vale 
din regiunea muntoasă situată la 
nord de orașul Miskolc a fost- 
construit un lac de acumulare 
cu suprafața de 2 000 000 m p și 
al cărui baraj are o lungime de 
900 m.

Noul lac de acumulare va re
zolva problema 
neîntrerupte cu apă a orașului 
Kazincbarcika, a 
zări miniere și a 
prinderi din regiunea industrială 
Borsod.

aprovizionării

18 sate și ase
muitor intre-

Turneul colectivelor 
h teatrale

Brigăzi ale teatrului muzical de 
dramă, ale ansamblului de cîn- 
tece și dansuri și teatrului de 
marionete din Ulan-Bator au ple
cat în turneu în centrele de ai- 
macuri, gospodării agricole de 
stat și uniuni agricole ale arați- 
lor. Colectivele teatrale vor da 
pentru oamenii muncii din agri
cultură cel puțin 700 de specta
cole.

în programul acestor specta
cole figurează cîntec© populare 
și moderne, dansuri naționqle, 
piese ale dramaturgilor mongoli 
și din alte țări.

Cu prilejul! proclamării 
independentei insulei 

Jamaica
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 

transmite : îrifr-o telegramă adresată 
lui Alexander Bustamante, primul mi

nistru al Jamaicăi, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a felicitat poporul acestei țări 
cu prilejul proclamării independen
tei ei,

„Credincios mărețelor principii ala 
egalității în drepturi și autodeterminării 
popoarelor, se spune în telegramă, gu
vernul sovietic a primit cu satisfacție 
știrea proclamării independenței po
porului din Jamaica". Guvernul sovie
tic a declarat că recunoaște Jamaica ca 
sfat independent și suveran și că este 
gata să stabilească cu ea relații diplo
matice.

NEW YORK 6 (Ager, 
pres). — In Statele U- 
nite se face mare caz de 
activitatea marilor in. 
stituții cu caracter așa- 
zis filantropic. Iată însă 
că una “
pîndite 
ricane, 
week“ 
țațele 
cu caracter oficial din 
care reiese clar 
aceste fundații 
sînt altceva decît 
mare business”. 
vorba, după cum arată 
„Newsweek”, de un ra. 
port dat publicității s&p- 
tămîna trecută de 
Wright Patman, mem- 
bru al Camerei repre
zentanților și președin
te al unui comitet al 
Camerei, care acuză 
numeroase fundații și 
societăți „filantropice” 
de a nu fi altceva decît 
„organizații scutite de 
impozite, avînd scopul 
de a face operațiuni a- 
ducătoare de profituri, 
speculații la bursa de 
acțiuni și dé a construi 
vaste organisme indus
triale”.

Patman își bazează 
acuzațiile pe rezultatele 
unei anchete pe care a 
întreprins-o timp de un 
an și, în cursul căreia, 
a controlat activitățile

din cele mai răs- 
publicații ame- 
revista „News- 
publică rezul- 
unei anchete

că 
nu 

„un 
Este

unui număr de 522 de 
asemenea fundații și 
societăți. Patman afirmă 
că multe din acestea 
s-au angajat în opera
țiuni de cămătărie și 
crearea de „condițiuni 
de concurență neloiale 
în detrimentul concu- 
renților mai slabi“. în 
unele cazuri, arată el, 
„fundațiile au devenit 
un vehicul pentru ope
rațiuni 
hârtii de 
evaziune

Pentru a înțelege ca
racterul profitabil al a. 
cestor fundații trebuie 
avut in vedere că socie
tățile cu caracter filan. 
tropic se bucură în Sta
tele Unite de importan
te reduceri de impozite. 
Patman arată de pildă 
că, în ultimii zece ani 
cele 522 de fundații, ale 
căror operațiuni le-a 
controlat, au beneficiat 
de reduceri de impozite 
în sumă de peste 7 mi
liarde de dolari. Sem
nificativă este recunoaș
terea de către Patman 
a faptului că scutirile 
de impozite acordate a- 
cestor fundații „aruncă 
povara impozitelor asu
pra celor nevoiți să 
muncească pentru a-și 
agonisi traiul — asupra 
văduvei cu o colibă în

comerciale în 
valoare și de 
fiscală”.

loc de un palat, asupra 
comerciantului, asupra 
fermierului”. Aceste 
fundații, spune de ase
menea raportul, ,,au 
fost și sipt folosite pen
tru a eluda impozitele 
federale... Unele din fa
miliile noastre mai bo
gate nu se mulțumesc 
numai cu o singură fun
dație scutită de impo
zite și de aceea funda
țiile lor se înmulțesc. 
Există fundații „princi
pale” avînd fundații 
„subsidiare”.

Patman acuză în spe
cial patru „giganți” din 
domeniul marilor funda
ții. Este vorba de cunos
cutele „dinastii“ ale mu
rei finanțe din S.U.A. 
— Ford, Rockefeller, 
Carnegie și Mellon. Iată 
și cîteva din Operațiu
nile rentabile ale aces
tor fundații și citate in 
raportul lui Patman : 
folosirea banilor funda
ției pentru cumpărarea 
altor proprietăți, numi
rea rudelor ca directori 
ai fundației, folosirea 
fundației pentru a pro
cura beneficii, funcționa
rilor „filantropului”, 
transferarea fondurilor 
unei alte fundații pen
tru a obține reduceri de 
impozite pe venit, elu
darea impozitelor per
sonale și pe proprietate.
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In cîteva rindurl

9-15 august, în R. S. Cehoslovacă

VOLEI

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

16“
Biroul

//>

un teren de volei“.
U.C.F.S. arată că în-

T

Stadionul și ora 
fi stabilite zilele

R.D. Germană, Franța,

să se amenajeze 
Consiliul regional 
tr-o serie de orașe bănățene funcțio
nează cursuri de înot pentru copii. în 
ce privește atletismul, antrenorii timi
șoreni se vor preocupa de atragerea 
cît mai multor tineri în secțiile de atle
tism ale cluburilor și asociațiilor spor
tive.

i m i ș o a r

cu 
de 
a-

[FOTBAL Meciuri internaționale în Capitală

★

Etapa a 9-a a Turului ciclist al Iugo
slaviei ; Zagreb—Delnice (136 km) s-a 
încheiat cu victoria italianului Primo 
Nardello cu timpul de 3h 38’33”. După 
această etapă ciclistul italian a intrat in 
posesia tricoului galben pe care însă l-a 
pierdut în cea de-a 10-a etapă : Lovran— 
Pola (90 km) cîștigată de Santini (Italia) 
în 2h 08’. In prezent tricoul galben este 
purtat de iugoslavul Sebenik, urmat le 
59” de Nardello si la 1’02” de belgianul 
Couchez.

de șah de la Sofia
Golz (R. D. Ger- 
rezultat s-a în-

Biroul Consiliului regional U.C.F.S.- 
Eșnat, analizînd articolul apărut sub 
acest titlu în „Scînteia” nr. 5574, a 
constatat că crjliciie aduse mișcării 
sportive din orașul Timișoara sînt juste, 
în răspunsul trimis redacției se spune 
între altele « „Pentru organizarea unor 
activități sportive la ștrandul Tineretu
lui au fost luate măsuri să se instaleze 
porticuri de gimnastică, paralele fixe și

a, orele

In cursul acestei săptămîni, ama
torii de fotbal din Capitală vor a- 
vea prilejul să urmărească două în
tâlniri internaționale. Miercuri, la 
lumina reflectoarelor stadionului 
Republicii, cu începere de la ora 
20,30, se va disputa meciul dintre cestea.

Turneul international
SOFIA 6 (Agerpres). — Turneul 

Internațional de șah de la Sofia a 
luat sfîrșit luni seara cu victoria 
lui V. Ciocîltea (R. P. Romînă) și 
Pîdevski (R. P. Bulgaria), care au 
împărțit primul loc la egalitate de 
puncte — 7!ă. în ultima rundă Cio-

echipa Rapid și selecționata orașu
lui Leipzig (R. D. Germană).

Duminică, în cadrul turneului bal
canic, Dinamo București va juca 
Levski Sofia, 
începere vor

cîltea. a remizat cu 
mană). Cu același 
cheiat partida Ridevski—Bertok. Au 
urmat în clasament Damianovici 
(Iugoslavia), Tringov (R. P. Bulga
ria) cu cîte 7 puncte, Mikenas, Li
lienthal (U.R.S.S.), Lehman (R. F. 
Germană) cu cîte 6 puncte etc.

Turul ciclist al Canadei, dotat cu pre
miul „St. Laurent", a continuat cu des
fășurarea etapei a IlI-a : Thefford Mi
nes—Drummond viile (174 km). Victoria a 
revenit la. sprint argentineanului Zarien- 
ga, cronometrat in 4h 41’38”. El a fost 
urmat de Tezlaff (S.U.A.) și Petrov 
(U.R.S.S.). Etapa a 4-a a competiției, dis
putată pe un circuit de 32 km în apro
piere de Drummondville, a fost dominată 
de cicliștii sovietici. Primul loc a revenit 
lui Melihov (U.R.S.S.). în clasamentul 
general individual conduce alergătorul 
sovietic Petrov, urmat de austriacul 
Christian și Kapitonov (U.R.S.S.). Etapele 
a 5-a și a 6-a se vor desfășura pe dis
tanțele Drummondville—Sorel (118 km) 
și respectiv Sorel—Granby (139 km).

*
După prima zi, în finala competiției de 

tenis pentru tineret „Cupa Galea” echi
pele Franței și U.R.S.S. se află la egali
tate : 1—1. Barclay l-a învins cu 6—4; 
6—2: 6—4 pe Minasvili (U.R.S.S.), iar 
Metreveli (U.R.S.S.) a cîștigat cu 3—6: 
6—1; 6—3; 6—4 în fata lui Jauffret.

în meciul pentru locurile 3—4 se în
tâlnesc echipele italiei și Belgiei. Pînă 
in prezent rezultatul este egal : 1—1,

★

în cadrul campionatelor de natatie ala 
R.F. Germane, înotătorul Gerhard Hetz 
a stabilit un nou record european în pro
ba de 1 500 m liber cu timpul de 17’31” 
7/10 (vechiul record era de 17’43”7/10). 
Klein a parcurs 100 m liber în 55”6/10, 
stabilind un nou record german.

★

Cu prijejul campionatelor de natatie 
ale R.P. Ungare, înotătoarea Maria Balla 
a stabilit un nou record al tării sale în 
Dnoba de 100 m spate, cu timpul de 
l’12”2/10. Un nou record a realizat și 
Katona în proba de 400 m mixt cu timpul 
de 5’11”2/1O.

Zilele acestea a avut loc la Havana o manifestație cu ocazia 
sosirii a cinci vase moderne de pescuit sovietice, împreună cu un 
grup de specialiști, care vor ajuta la ridicarea calificării pescarilor 
cubanezi. Cu acest prilej căpitanul Vladimir Oberkev a îrsminat o in
signă președintelui Fide! Castro — dar din partea președintelui Con
siliului de Miniștri al U.B.S.S., M. S. Hrușciov (fotografia de sus). Lo
cuitori din Havana întâmpină vasele sovietice (fotografia de jos).

Mitinguri de protest împotriva 
arestării fruntașilor luptei pentru 

independență din Sarawak
KUCHING 6 (Agerpres). — Partir' 

dul popular unit și organizațiile sin
dicale din colonia engleză Sarawak 
(situată în insula Borneo) au orga
nizat în ultima vreme mai multe 
mitinguri de protest împotriva ares
tării recente a unor activiști sindi
cali și a unor lideri ai Partidului 
popular unit învinuiți de a fi „șefii 
unor organizații secrete comuniste“. 
Au fost arestați, de asemenea, toți 
membrii familiilor acestor lideri.

La chemarea Partidului popular 
unit, în orașul Sibu a avut loc un 
miting la care au luat parte aproa
pe 20 000 de persoane. Participan- 
ții au protestat împotriva arestării 
fruntașilor luptei pentru indepen
dență din Sarawak. Ei au adoptat o 
rezoluție în care și-au exprimat ho- 
tărîrea de a continua lupta împotri
va represiunilor polițienești, pentru 
autodeterminare și independența 
țării.

Întîlîiinle echipelor feroviare din 10 țări
15 august, în trei ofașeIntre 9 și

din R- S. Cehoslovacă se va desfă
șura turneul internațional de volei 
al echipelor feroviare din 10 țări : 
Austria, R.P. Bulgaria, R.D. Ger
mană, Olandă, R.P. Polonă, U.R.S.S-. 
Franța, R.P.F. Iugoslavia, R.P. Ro- 
mină, R. S. Cehoslovacă. Echipele 
participante ap fost împărțite în 
trei grupe, după cum urmează: la 
Teplice: R.D. Germană, F "F.

R.P.F. Iugoslavia, R. S. Cehoslovacă; 
la Plzen : Olanda, R. P. Polonă, 
U.R.S.S. ; la Decin: R.P. Romînă, 
R. P. Bulgaria, Austria. Primele 
două echipe calificate în fiecare 
grupă vor juca în turneul final, 
programat, să aibă loc între 12 și 15 
august la Praga.

La turneul de anul trecut, desfă
șurat la Harkov, pe primul loc s-a 
clasat echipa U.R.S.S.

Agenți ai spionajului 
american judecați 
în R. D. Vietnam

■

HANOI 6 (Agerpres). — La Vinlin 
sînt judecați trei spioni strecurați 
în luna iunie de serviciul de spio
naj american și de siguranța din 
Saigon pe teritoriul R.D. Vietnam. 
După cum anunță Agenția Vietna
meză de Informații, acuzații Ngu
yen Hyu Than, Nguyen Tuen și 
Nguyen Than Li au mărturisit că au 
fost pregătiți de instructori ameri
cani și au fost agenți ai unei or
ganizații americane de spionaj, de-, 
numită „Grupul 1 observații”.

Acuzații au arătat că programul 
special d'e pregătire a cuprins să
rituri cu parașuta, tehnica opera
țiunilor de spionaj și actelor de di
versiune, metodele războiului psiho-< 
logic, mînuirea diferitelor arme. I

I
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Pentrudezar maregenerală și pace

orașului a depus la so-

ceremonie în memoria 
bombardamentului a-

Să nu se admită 
repetarea ororilor 

de la Hiroșima
TOKIO 6 (Agerpres). — La 6 august 

In parcul păcii din Hiroșima, unde 
acum 17 ani a explodat bomba ato
mică americană care a secerat peste 
200 000 vieți omenești, a avut loc o 
grandioasă 
victimelor 
tomic.

Primarul 
ciul monumentului victimelor de la 
Hiroșima o nouă listă a celor înce
tați din viață anul acesta. Apoi el 
a citit, în fața celor 30 000 de parti
cipanți la ceremonie, Declarația pă
cii în care se cere să nu se admită 
repetarea ororilor de la Hiroșima, 
să se obțină cît mai repede dezar
marea generală și totală. Spre cerul 
senin al Hiroșimei s-au înălțat sute 
de porumbei — simbolul dorinței de 
pace a celor de la Hiroșima și a în
tregului popor japonez.

Ceremonii consacrate memoriei 
victimelor de la Hiroșima au mai 
avut loc la Tokio și în alte orașe.

LONDRA 6 (Agerpres). — „Să nu 
se permită repetarea tragediei Hi
roșimei !", au cerut din nou la 6 
august luptătorii pentru pace en
glezi. La invitația mișcării „Femeile 
împotriva bombelor’, mamele engle
ze au hotărît să organizeze la Lon
dra în fața monumentului închinat 
celor care au pierit în cele două 
războaie mondiale o ceremonie de 
doliu cu prilejul împlinirii a 17 ani 
de la bombardamentul atomic bar
ter al aviației americane împotri
va orașului japonez Hiroșima și în 
memoria locuitorilor acestui oraș 
care au pierit de pe urma acestei 
explozii.

Femeile păstrează tăcere în fața 
acestui monument. Această gardă de 
doliu a început la ora opt dimi
neața, urmînd să dureze 12 ore.

„Nu trebuie să uităm Hiroșima, nu 
mai avem nevoie de bombe. Nu a- 
vem nevoie de o nouă Hiroșimă !“, 
se spune în manifestele împărțite 
de luptătoarele pentru pace brita
nice.

CAMBERA 6 (Agerpres). — 
„Cerem dezarmare generală”, 
„Cerem interzicerea armei nu
cleare“ — sub aceste lozinci au a- 
vut loc la 5 august în toate ora
șele importante din Australia 
mari demonstrații ale partizani
lor păcii, consacrate împlinirii a 
17 ani de la bombardamentul a- 
tomic împotriva Hiroșimei. Peste 
10 000 de locuitori ai orașului 
Sydney au trecut pe străzile cen
trale ale orașului purtînd pancar
te pe care erau înscrise lozinci 
împotriva cursei înarmărilor nu
cleare. La demonstrație au par
ticipat membri ai parlamentului, 
activiști sindicali, reprezentanți 
ai clerului, studenți. Demonstra
ția s-a încheiat cu un mare mi
ting pe stadionul din Sydney.

Peste 7 000 de persoane au 
participat la demonstrația parti-

zanilor păcii din Melbourne. 
Nu trebuie să admitem repetarea 
tragediei Hiroșimei, cerem dezar
mare generală — au declarat cei 
care au luat cuvîntul la mitin
gul de la Melbourne.

Demonstrații de masă și mitin
guri ale partizanilor păcii au a- 
vut loc și în alte orașe ale Aus
traliei.

Demonstrațiile partizanilor pă
cii din 5 august au constituit 
punctul culminant în strîngerea 
de semnături pe o petiție națio
nală în apărarea păcii. Această 
petiție cere interzicerea produc
ției, amplasării și experimentării 
armei nucleare pe teritoriul aus
tralian. Potrivit declarației repre
zentanților Consiliului național 
al păcii din Australia, petiția a 
fost semnată de peste 500 000 de 
persoane.

BUDAPESTA 6 (Agerpres). 
După cum transmite agenția MTI, 
luni dimineața s-a deschis la Buda
pesta cel de-al V-lea Congres al 
Organizației internaționale a ziariș
tilor. La lucrările congresului parti
cipă delegați reprezentînd peste 50 
de țări.

Din R.P. Romînă participă o dele
gație condusă de Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii ziariștilor din R.P. 
Romînă.

Congresul a fost deschis de Jean 
Maurice Hermann, președintele Or
ganizației internaționale a ziariști
lor, după care Arpad Szakasits, pre
ședintele Uniunii naționale a ziariș
tilor din R.P. Ungară, a salutat pe 
participanți. Gyula Kallai, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
salutat congresul în numele guver
nului ungar.

La propunerea Comitetului Exe
cutiv, Congresul a aprobat primirea 
în rîndurile O.I.Z. a uniunilor de 
ziariști din Argentina, Bolivia, Co
lumbia, Ecuador, Irak, Cuba, Mali, 
Mexic, Peru, precum și a Asociației 
Ziariștilor patrioți și democrați din 
Vietnamul de sud.

Comunicatul Biroului Politic al F. E. N.

Modificări care nu schimbă nimic
Cu ce propuneri „noi“ a venit la Geneva Ä. Dean de la Washington

GENEVA 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : La începutul ședinței din 
6 august a Comitetului celor 18 sta
te pentru dezarmare, A. Dean, șe
ful delegației americane, a comuni
cat comitetului că în ajun a avut o 
întrevedere cu V. Zorin, șeful dele
gației U.R.S.S., și l-a informat asu
pra rezultatelor convorbirilor șale 
cu președintele Kennedy în proble
ma încetării experiențelor nucleare.

A luat apoi cuvîntul V. Zorin, care 
a spus că delegația sovietică a fost 
informată în linii generale de către 
A. Dean despre rezultatele convor
birilor avute de acesta la Washing
ton și că 
fost încă

această problemă nu a 
discutată în amănunțime.

Aspect de la un marș al păcii organizat în Japonia. In fotografi» : 
Manifestanții trec prin satele din prefectura Shizuoka.

în declarația dată publicității la 6 
august, Departamentul de Stat al 
S.U.A. a apreciat noile propuneri ale 
S.U.A. în problema încetării experi
ențelor nucleare drept promițătoare. 
Totuși, a declarat V. Zorin, prima 
impresie care se desprinde din ceea 
ce noi am auzit duminică de la dl. 
Dean este că aceste propuneri nu 
sînt cîtuși de puțin promițătoare, 
deoarece nu aduc modificări princi
piale în abordarea problemei expe
riențelor de către S.U.A. Ele nu se 
bazează pe memorandumul celor 8 
țări neutre, ci pe vechile propuneri 
ale S.U.A.

In ceea ce privește problema ex
periențelor nucleare sovietice, a 
spus șeful delegației U.R.S.S., S.U.A. 
știau ce va urma atunci cînd au în
ceput seria exploziilor lor experi
mentale, inclusiv în Cosmos.

Șeful delegației U.R.S.S. a amintit 
comitetului că în declarația guver
nului sovietic, care a fost difuzată 
în cadrul comitetului ca document, 
sînt indicate în amănunțime moti
vele care au silit guvernul sovietic 
să ia contramăsurile necesare întă
ririi securității sale. în această de
clarație guvernul U.R.S.S. a subli
niat o dată mai mult că a fost și 
este pentru un acord imediat cu pri
vire la încetarea experiențelor nu
cleare și că memorandumul celor 8 
țări neutre reprezintă o bază a- 
decvată pentru un asemenea acord.

în cuvîntări scurte, reprezentanți 
a trei state neangajate — Nigeria, 
Brazilia și India — au scos în evi
dență necesitatea stringentă a unui 
acord cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară.

O mare parte a ședinței ä fost 
consacrată discutării în continuare 
a problemei măsurilor de dezarma-

re sub raportul mijloacelor de trans
portare a armei nucleare, problemă 
care figurează pe ordinea de zi.

A. Dean a expus amănunțit pro
punerile S.U.A. în problema produ
cerii mijloacelor de transportare a 
armei nucleare în prima etapă de 
dezarmare care, după cum se știe, 
se rezumă la păstrarea de către sta
te a dreptului de a continua produce
rea lor. El a informat comitetul că, 
„pentru a înlesni un acord“, S.U.A. 
acceptă să introducă o serie de mo
dificări în propunerile lor inițiale, 
în special, S.U.A. sînt gata să men
ționeze că producerea noilor tipuri 
de armamente în prima etapă tre
buie sistată.

V. Zorin, a răspuns în cuvîn- 
tarea sa că noile propuneri ale 
S.U.A. prezintă o oarecare însemnă
tate în ce privește producția arma
mentelor clasice care, conform pla
nului american, nu încetează, ci doar 
se restrînge. Dar ele nu schimbă 
principala deficiență a poziției S.U.A. 
care nu acceptă încetarea totală, 
încă în prima etapă, a producerii 
mijloacelor de transportare a armei 
nucleare și lichidarea stocurilor e- 
xistente de aceste mijloace.

în ședință au luat, de asemenea, 
cuvîntul generalul Burns, reprezen
tantul Canadei, M. Tarabanov, re
prezentantul R. P. Bulgaria, și J. 
Godber, reprezentantul Marii Bri
tanii.

PARIS 6 (Agerpres). — După cum 
transmite corespondentul din Alger 
al agenției France Presse, în seara 
zilei de 5 august în capitala Alge
riei a fost dat publicității comunica
tul Biroului Politic al Frontului de 
Eliberare Națională cu privire la re
partiția 
membri 
află în 
tală.

După 
agenției, corespunzător cu reparti
ția îndatoririlor între membrii Bi
roului Politic, care a fost efectuată,

îndatoririlor între cei șase 
ăi Biroului Politic, care se 
momentul de fată în capi-

cum reiese din relatările

MOSCOVĂ. Anastas Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
la 6 august pe Harold Wilson, pre
ședintele Comitetului executiv na
țional al Partidului laburist englez, 
fost ministru al comerțului al 
rii Britanii, la cererea acestuia, 
avut o convorbire cu el.

Ma- 
și a

După întreruperea tratativelor 
dintre Anglia Și Piața comună
Cea de-a doua fază a negocieri

lor de la Bruxelles dintre Anglia 
și cele șase țări ale Pieței comune 
s-a încheiat cu hotărîrea ca trata
tivele cu privire la eventuala a- 
derare a Angliei la acest bloc e- 
conomic vest-european să fie în
trerupte, urmînd ca ele să fie re
luate în luna octombrie. Dezbate
rile care au precedat această hotă- 
rire au fost deosebit de intense ; 
ele au durat mai multe zile, pre- 
lungindu-se adesea și în timpul 
nopții : ultima ședință, cea de sîm. 
bătă noaptea, s-a terminat în di
mineața zilei de duminică.

In cercurile din jurul cartierului 
'general al Pieței comune, comen
tariile care se fac în urma aces
tei hotărîri caută în general să a- 
tenueze impresia de eșec al trata
tivelor care se răspîndește totuși 
în rîndurile opiniei publice. For
mula cu cea mai largă circulație în 
aceste cercuri este : „nici succes, 
nici eșec“, sau „nici optimism, nici 
pesimism ci atitudine de așteptare”. 
Recunoscînd că „s-a creat o situa
ție destul de dificilă", ministrul de 
externe al Belgiei, Spaak, a afir
mat că reprezentanții Pieței comu
ne și ai Angliei „au rezolvat totuși 
o serie de probleme și au înregis
trat un progres“.

In realitate nu s-au obținut pro
grese decît în chestiuni secundare. 
In chestiunile principale s-au făcut 
însă puține progrese, ceea ce ilus
trează adîncimea contradicțiilor ce 
răbufnesc în cursul tratativelor 
dintre Anglia și Piața comună.

După cum se știe, greutatea 
principală a negocierilor a fost de 
la început aceea denumită a „de- 
bușeurilor comparabile". Anglia 
condiționează aderarea ei la Piața 
comună de obținerea unei garanții, 
potrivit căreia țările membre ale 
Commonwealthului (în special 
Australia, Canada și Noua Zeelan- 
dă) vor obține în Europa occiden
tală debușeuri asemănătoare cu 
cele pe care le au în prezent în An
glia, unde beneficiază de tarifele 
vamale preferențiale existente în-

tre Anglia și Commonwealth. In
sistența Angliei în această privin
ță se explică prin faptul că, fără 
această garanție, țările Common- 
wealthului ar fi prejudiciate în pri
mul rină prin faptul că după ade
rarea Angliei la Piața comună, pro
dusele agricole menționate nu ar 
mai beneficia de tarifele preferen
țiale. In al doilea rînd, aceste pro
duse ar trebui să suporte taxele 
vamale comune care vor trebui să
jllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,

Corespondentă telefonică 
din Bruxelles
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vinte, ceea ce a dus la o mlădiere 
a atitudinii Franței, împotriva că
reia s-au ridicat ceilalți cinci par
teneri, îngrijorați de consecințele 
grave pe care le-ar putea avea rup
tura negocierilor. Cu toate acestea 
acordul cu Anglia nu a putut fi 
totuși încheiat, iar hotărîrea cu pri
vire la întreruperea tratativelor a 
fost luată in extremis pentru a as
cunde, cel puțin de formă, impa
sul ivit.

Se pare, de altfel, că în ultima 
vreme a intervenit o oarecare înăs
prire și în atitudinea delegației 
engleze. Intr-adevăr, pînă acum 
Anglia a mers din concesie în con
cesie pentru a forța rezistența Pa
risului și Bonnului și a pătrunde în 
interiorul Pieței comune. In acest 
scop interesele țărilor din Com-fie plătite la intrarea pe piața 

vest-europeană. Aderarea Angliei monwealth au fost încălcate în re
ia Piața comună ar însemna deci 
creșterea prețurilor și scăderea vo. 
lumului exporturilor în Anglia a 
produselor agricole ale Australiei, 
Canadei și Noii Zeelande.

Țările membre ale Pieței comune 
au refuzat întotdeauna să dea a- 
ceastă garanție și ultima lor con
cesie a constat în propunerea în
cheierii unor acorduri internațio
nale privitoare la prețurile princi
palelor produse agricole (cereale, 
carne, zahăr, lactate).

Dar, chiar între țările Pieței co
mune s-au produs divergențe se
rioase cînd s-au discutat aceste 
propuneri și în timp ce delegația 
britanică depunea... 24 de amenda
mente la textul ■ propus, Couve de 
Murville, vorbind în numele Fran
ței s-a opus cu tărie propunerii de. că dl. Macmillan nu va putea pre- 
a se acorda condiții favorabile pro
duselor agricole ale țărilor Com
monwealthului. Ministrul de exter
ne francez a spus că țara sa, cea 
mai mare exportatoare de produse 
agricole din cadrul Pieței comune, 
posedînd mai mult de jumătate 
din suprafețele arabile ale acestui 
bloc, va fi prejudiciată de produ
sele ieftine ale Commonwealthului. 
Intre Couve de Murville și Spaak 
a avut loc un schimb viu de cu-

petate rînduri. De cîtva timp însă 
guvernul englez este supus unor 
presiuni interne sporite, deoarece 
mișcarea ostilă aderării Angliei la 
Piața comună crește neîncetat în 
rîndurile opiniei publice engleze. 
De asemenea, se intensifică protes
tele țărilor din Commonwealth. 
După cum se știe, la 10 septembrie 
se întrunește la Londra conferința 
primilor miniștri ai țărilor din 
Commonwealth, în fața căreia 
urma să fie prezentat bilanțul ne
gocierilor dintre Anglia și Piața 
comună. Unii comentatori susțin 
că guvernul englez a refuzat să 
facă ultima și cea mai grea concesie 
Pieței comune în paguba Common
wealthului în ajunul acestei con
ferințe. Alții susțin însă că faptul

zenta conferinței „un dosar clar și 
precis” al negocierilor cu Piața 
comună a fost special calculat pen
tru a permite guvernului englez 
să obțină totuși consimțămîntul 
Commonwealthului pentru conti
nuarea tratativelor.

Pentru moment, nu este însă 
deloc clar pe ce bază ar putea fi 
reluate tratativele de la Bruxelles.

JEAN LOUIS ESCH

*

în după-amiaza zilei de 6 august 
a avut loc la reședința delegației 
U.R.S.S. o nouă întîlnire între V. A. 
Zorin și A. Dean.

VARȘOVIA. între 10 și 
gust, la Varșovia va avea 
de-a 6-a adunare mondială 
rației Mondiale a Tineretului Demo
crat. Vor participa delegați din 
peste 100 de țări, reprezentînd peste 
200 de organizații membre ale 
F.M.T.D. Au fost invitate, de aseme
nea, o serie de organizații care nu 
fac parte din F.M.T.D., îndeosebi 
organizații socialiste și social-demo- 
crate de tineret din multe țări.

BERLIN. încăpățînarea eu eâre 
Bonnul urmărește obținerea armei 
atomice vădește intenția guvernului 
Adenauer de a dezlănțui un război 
atomic și de a tîrî poporul german 
într-o catastrofă. în aceste condiții 
sînt necesare acțiuni energice ale 
clasei muncitoare, se spune în ape-
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LONDRA 6 (Agerpres). — Lideri 
fasciști din diferite țări ale Europei 
și din Statele Unite au sosit nestin
gheriți în Anglia și au luat parte 
la adunările fasciste organizate în 
țară. Aceasta s-a întîmplat deși a- 
cum cîteva zile, sub presiunea opi
niei publice, Brooke, ministrul afa
cerilor interne al Angliei, declarase 
că a dat autorităților de imigrare 
instrucțiuni de a nu permite intra
rea în țară a liderilor fasciști din 
alte țări pentru a participa la așa- 
numita „conferință internațională' a 
fasciștilor, organizată de așa-numi- 
țul „partid național britanic“. _ __

Fasciști din Germania occidenta- lui Mosley în orașul Southend 50 de 
■lă, Italia, Franța, Austria și din alte polițiști au înconjurat trei huligani 
țări și-au făcut apariția la sus-men- fasciști pentru a-i salva de mînia 
ționata „conferință internațională', 
care se desfășoară în prezent la 
Narford (comitatul Norfolk). Printre 
ei un „loc de cinste“ îl ocupă re
prezentanții fasciștilor spanioli și 
bandiții din O.A.S.

La o altă adunare fascistă, orga
nizată în comitatul Gloucestershire 
de Jordan, „fiihrer"-ul „mișcării na- 
țional-socialiste' a sosit Lincoln 
Rockwell, liderul fasciștilor ameri
cani, care a ținut discursuri cu ca
racter fascist și pogromist. Această 
adunare s-a desfășurat sub paza

unor huligani fasciști în uniformă, 
înarmați cu puști, baionete și pum-’ 
nale. Huliganii amenințau cu imper
tinență pe toți cei care ar încerca 
să se apropie de tabăra unde erau 
adăpostiți participanții la adunare, 
iar Ann Ward, fotoreporter al zia
rului „Daily Mail' a fost rănită cu 
un foc de armă.

In jurul taberei au patrulat poli
țiștii, pe care fasciștii participanți 
la adunare i-au solicitat să-i apere 
atunci cînd locuitorii din împreju
rimi, indignați, au cerut fără echi
voc fasciștilor să se care acasă.

Și la mitingul organizat de adepții

celor prezenți. Alți 100 de polițiști 
se aflau în apropiere „pentru orice 
eventualitate“. Dar cuvintele huli
ganilor au fost acoperite de strigă
tele pline de mînie ale celor pre
zenți. Poliția a arestat două persoa
ne care protestau împotriva adunării 
fasciste.

Mișcarea de protest împotriva in
tensificării activității fasciștilor se 
lărgește. La Manchester a luat fiin
ță zilele acestea un comitet anti
fascist care își propune ca sarcină 
să unească toate forțele democrati
ce în lupta împotriva fascismului.

Ben Bella se va ocupa cu coordona
rea politicii interne împreună cu Or
ganul executiv provizoriu algerian, 
înființat pe baza acordurilor de la 
Evian. In competența lui Moham
med Khider se află secretariatul ge
neral, informațiile și finanțele. Ben 
Alia răspunde de problemele mili
tare, Rabah Bitat — de organizarea 
partidului și grupările naționale. 
Mohammed Boudiaf — de proble
mele orientării naționale și politicii 
externe, Said Mohamed — de în- 
vățămînt și sănătatea publică.

In capitala Republici! Domini- ] 

j cane, Santo Domingo, a avut loc ) 
( o puternică demonstrație împo- j 
j triva regimului dictatorial al lui ) 
f Bonilla Atiies șl al amestecului j 
j Statelor Unite în afacerile Interne j 
I ale țării. Demonstrația a început j 
f sub semnul protestului împotriva j 
( împiedicării reîntoarcerii în țară a j 
j persoanelor exilate de către die- ) 
( tatorul Trujillo (asasinat în mai j 
I anul trecut). In fotografie : Mase ] 
[ de demonstranți în fața clădirii j 
f ambasadei S.U.A. din Santo Do- J 
{ mingo. j

Iul Comitetului permanent al con
ferințelor muncitorilor pe întreaga 
Germanie, aprobat în unanimitate 
de reprezentanți ai muncitorilor și 
sindicatelor din cele două state ger
mane. Comitetul permanent a che
mat pe muncitorii din Germania oc
cidentală să transforme ziua de 1 
septembrie într-o zi de luptă acti
vă împotriva primejdiei unui nou 
război.

TAȘKENT. In dimineața zilei de 
6 august regele Afganistanului, 
Muhammed Zahir Șah, aflat într-o 
vizită neoficială în U.R.S.S. la invi
tația lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
sosit la Tașkent, capitala R.S-S.

Uzbece, de unde după o scurtă 
odihnă a plecat cu un avion spre 
Simferopol.

LONDRA. La 5 august a sosit la 
Madrid, venind de la Londra, Adlai 
Stevenson, reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U. După cum 
arată corespondentul din Madrid al 
agenției Reuter, el urmează să se 
întîlnească cu unele oficialități spa
niole.

TEL AVIV. Incepînd de la 5 au
gust, în Izrael au fost majorate cu 
50—90 la sută prețurile la pîine și 
la alte produse de panificație. înce- 
pînd de la 1 august au fost sporite 
cu 10—20 la sută prețurile la pro
dusa lactate.

-o»o-

Răsfoind presa străină

„Talente periclitate"
Sub titlul de mai sus, ziarul elvețian „ST. GALLER TAGBLATT" 

publică un articol în care analizează nivelul cultural scăzut și lipsa 
de cultură a tinerei generații americane. Această problemă, după cum 
reiese din articol, preocupă în cel 
reprezentanți ai culturii din S.U.A.
„Unul din criticii cei mai de seamă 

și mai exigențl ai Americil, Mal
colm Cowley, publică în săptămî- 
nalul „Saturday Review“ un articol 
neliniștitor privind nivelul cultural 
și lipea de cultură a tinerei gene
rații în dezvoltare din țara sa. în
trebarea lui Malcolm Cowley sună : 
Ce fel de scriitori va scoate noua 
generație ? Un răspuns limpede

mai înalt grad pe cei mai de vază

toare'. Comentariul unul. Învățător 
din Connecticut : „Aș dori mult să 
citesc cu copiii cărțile lui Dickens. 
Nu mă încumet însă, deoarece Dic
kens folosește prea multe cuvinte 
despre care copiii nici măcar n-au 
auzit vreodată“..

O altă împrejurare nefavorabilă 
pentru dezvoltarea scriitorilor 
mîine o creează nivelul scăzut

este imposibil. îngrijorarea sa însă.Uî®risțelor.J3entru...,ei0.vL:.LU~ 
în ce privește-'„vjiforpl ■ literar.• alk, “iCe' se întîmplă cu; -limba? 
S.U.A.' eete mare, foarte mare. Și, - continuă r- ------
ea nu este nejustificată.

Dacă Malcolm Cowley vorbește 
despre „talente periclitate", el se 
gîndește exclusiv la stările de fapt 
observate pe noul continent. Se 
pune însă întrebarea dacă unifor
mitatea din ce în ce mai accentuată 
a civilizației occidentale nu dă naș
tere unor noi pericole care se asea
mănă cu cele americane în mai 
mare măsură decît credem noi.

Ce anume determină îngrijorarea 
lui Malcolm Cowley ? Sistemul de 
educație american din ultimii 20—30 
de ani a zădărnicit, mai ales în 
școli, dezvoltarea oricărui scriitor 
potențial. „Fără a vorbi aici despre 
metodele învățămîntului limbilor... 
majoritatea copiilor aveau un voca- 

decît cel al 
corespunză-

bular mult mai redus 
părinților loj la virata

de 
al

------ r- 
'cojjtinuă să ne 'înțeleasă- numai 
mijloc de Informare, așa îneît 
trebuie să ne surprindă că un mare 
număr de elevi termină școli medii 
„fără a fi scrie cîndva o compune
re în limba engleză'.

Scriitorul american nu afirmă des. 
chis că pe baza tuturor acestor ob
servații el este foarte pesimist în 
ce privește operele viitorilor scrii
tori ; dintre rînduri însă, acest Iu-' 
cru reiese limpede. Ba mai mult, el 
merge și mai departe atunci cînd 
spulberă iluzia cititorilor săi cum 
că numeroasele premii conferite în 
prezent pentru literatură și sprijinul 
acordat autorilor tineri ar demonstra 
„o epocă de aur“. Prin aceste dis
tincții, aceeași societate care su
primă în școală talentul scriitorului 
posibil, încearcă să creeze o con
trapondere oferind dolari*.

■o®o--------
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Sute și sute de

ACCRA 6 (Agerpres). — 
cum transmite agenția

LONDRA 5 (Agerpres). — 1 
nile din nord-esful Angliei, unde șo
majul a depășit considerabil nivelul 
mediu pe fără, se prevede o nouă 
creștere a numărului șomerilor.

S-a anunfat că din cauza lipsei de 
comenzi șantierul naval al societăfii 
„William Gray and Co.“ (Wesf-Harf- 
lepool) urmează să-și închidă porjile.

vor fi aruncați in stradă
400 da persoane vor fi concediate 
imediat, iar alta 1 000 vor fi concediate 
pînă la sfîrșiiul anului curent.

întreprinderea învecinată — „Central 
Marine Engine Works“, unde lucrează 
circa 700 de oameni, se va închide, 
de asemenea, „în viitorul cel mal a- 
propiaf'.

---- ----OtO ■

Complotiști străini amestecați în atentatul neizbutit

(Anglia) poliția bruschează pe demonstranții antifasLa Manchester (Anglia) poliția bruschează pe demonstranții antifas 
ciștl care vor să zădărnicească o întrunire a organizației fasciste con
duse de Mosley,

După 
_ . France

Presse într-un comunicat dat publi
cității de Tawiah /.damafio, minis
trul Informațiilor al Republicii 
Ghana, se declară că autorii atenta
tului neizbutit împotriva președin
telui Nkrumah sînt „complotiști și 
agenți străini“.

în comunicat se adaugă că „satul 
Kulungugu, unde s-a produs aten
tatul asupra președintelui Ghanei, 
este situat la frontiera cu Volta Su
perioară și foarte aproape de fron-

tiera cu Togo, de unde și în trecu 
complotiștii au încercat să pătrund; 
pe teritoriul ghanez“.

Pe de altă parte, ziarul „Ghanaiai 
Times“ din 6 august cere expulza
rea imediată a lui Richard Rose Va- 
ere, episcopul anglican al Accrei, 
care s-a pronunțat împotriva edu
cării tineretului ghanez în spiritul 
devotamentului față de președintele 
Nkrumah. Ziarul ghanez consideră 
că aceasta reprezintă un amestec în 
treburile interne ale Ghanei,
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