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L UCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ

★

de laminoare
cu dezvoltarea secto-

la

Fabrica de scaune
de la Comănești

Fabrica de mobilă
de la Focșani

(Foto : M. Andreescu)
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în ultimele zile am străbătut 
cîmpiile multor regiuni. îți crește 
inima privind lanurile, mai bine lu
crate decît cu un an, doi în urmă, 
mai frumoase. Porumbul a crescut 
viguros, înalt, i-a dat rodul ; sfecla 
de zahăr, cu frunzele mari care a- 
coperă pămîntul, promite recoltă 
bună ; floarea-soarelui pare o pă
dure. în cele mai multe locuri, 
griul a ajuns de-acum în hambare, 
tractoarele întorc brazdele punînd 
temelia recoltei viitoare sau îmbo
gățind balanța furajeră prin semă
nături în miriște.

Secerișul era în trecut o treabă 
tare anevoioasă. Săptămini la riad 
țăranii muncitori trudeau frînți de 
oboseală. Gospodăria colectivă și 
mecanizarea au făcut nu numai să 
crească producția la hectar, dar au 
și ușurat mult recoltatul, această lu
crare fiind făcută într.un timp 
foarte scurt. Și ce înseamnă aceas
ta ? Un mare cîștig pentru econo
mia națională, pentru colectiviști, 
întrucît se înlătură pierderile provo
cate de scuturare, de diferiți dăună
tori și de ploi.

Gospodăriile colective din comu
nele Dor Mărunt, Vlad Țepes, Bu- 
zescu — regiunea București; Stoică
nești, Crîngeni, Radomirești — re
giunea Argeș ; Ciorani, Sălciile — 
regiunea Ploiești ; Salcia — regiu

va 
două

de materiale din mase plastice

I IN CONSTRUCȚII

Deunăzi, un inginer de pe șantierul de lo
cuințe „Steagul roșu“ din Brașov făcea urmă
toarea remarcă : „Masele plastice pătrund în 
industria noastră modernă și în construcții nu 
pe cărări înguste și întortocheate, ci pe mari 
autostrăzi“. Am pornit și noi pe drumuri cunos
cute, de astă dată spre șantierele de construcții, 
pentru a descoperi locurile în care masele plas
tice au cucerit puternice capete de pod.

lată-ne pe țărmul mării, la Mamaia. Cei care 
au venit aici admiră de fiecare dată siluetele 
zvelte și elegante ale noilor hoteluri. Panourile 
albe de la fațada unora dintre aceste hoteluri 
cît și pergolele de la terase par a fi de marmo
ră. La drept vorbind noul material ' 
rul — reușește să o 
poate aplica imediat pe tencuieli proaspete, pe 
cînd, de pildă, vinacetul numai după 4—5 săip- 
tămîni de uscare a tencuielilor. Plastvarul se 
fixează temeinic și nu se ia prin frecare, iar 
cînd este folosit pentru zugrăveli interioare, mai 
ales în bucătării, evită formarea condensului 
pe pereți. Deocamdată, noul material a fost in
trodus experimental; urmează ca forurile supe
rioare de specialitate să studieze în continuare 
și să perfecționeze folosirea lui la noile con
strucții.

Masele plastice au devenit „surori“ egale în 
drepturi cu alte materiale de construcții: me
talul, betonul sau sticla. La Mamaia s-a folosit 
pe scară largă stiplex-ul, un material pe bază 
de rășini sintetice, care înlocuiește geamurile 
armate colorate de la balustrăzile 
parasolarelor etc. El are și avantajul de a se 
prelucra, manipula și monta ușor prin lipire. In 
plus, este aspectuos și nu se sparge.

In multe apartamente covoarele din policlo- 
rură de vinii cu o qrosime de 2,5 mm sau da
lele cu o grosime de 1,5 mm înlocuiesc cu suc
ces parchetul lamelar. Anul acesta la multe a- 
partamente din Brașov, Galați și București, con
struite de diferite șantiere aparținînd Ministeru
lui Industriei Construcțiilor, s-a introdus un sor
timent nou de covor P.V.C. cu o grosime de 
2 mm. Noul tip de covor este rezistent, aspec
tuos și se curăță ușor. De remarcat e și faptul 
că productivitatea muncii la operația de lipire 
este, pe apartament, de 2 ori mai mare față de 
productivitatea realizată prin montarea parche
tului lamelar. Și eficiența pardoselilor din dale 
P.V.C. este evidentă: acestea sînt cu peste 10 la 
sută mai ieftine decît parchetul lamelar.

într-un viitor apropiat, pe unele șantiere de 
locuințe se va folosi si un alt tip de covor din 
mase plastice fără suport textil, ceea ce va

plastva- 
imite foarte bine. El se

scărilor,

nea Oltenia, și multe altele au cul
tivat fiecare cu gnu peste 1 000 ha. 
Combinele de la S.M.T. i-au ajutat 
pe colectiviști să termine recolta
tul în 7—10 zile. Procedînd ca ade- 
vărați gospodari, conducerile uni
tăților agricole, ajutate de specia
liști, au întocmit planuri operative 
care prevedeau pentru fiecare ma
șină graficul lucrărilor de executat, 
viteza zilnică, ruta de deplasare etc. 
Recolta a fost transportată și în
magazinată la timp.

Specialiștii aduc o contribuție 
deosebită la buna desfășurare a re
coltatului dînd dovadă de multă 
străduință și conștiinciozitate, de 
dragoste de meserie. Un colectivist 
din Crîngeni, regiunea Argeș, spu
nea despre inginerul gospodăriei, 
Stan Macafei : „în aceste zile ingi
nerul nostru nici nu mai merge 
seara în sat. Ne ajută să strîngem 
grîul cît mai repede și fără pier
deri“. Am aflat că tot timpul cît a 
durat recoltatul celor 1 265 ha se
mănate cu grîu, inginerul se odih
nea noaptea pe cîmp și din zori 
pornea împreună cu brigadierii la 
lucru : împărțea 
combine, pentru 
unde terenul nu 
rea cu combina.

Folosind din plin mijloacele de 
lucru, colectiviștii și mecanizatorii 

parcelele pentru 
secerători, acolo 
permitea recolta-

„Promoții“ noi

duce la mari economii de pînză, la reducerea 
cheltuielilor de execuție a pardoselilor. Se mai 

■ fac experiențe și în vederea înlocuirii actualu
lui suport textil de la covoare, cu filț (din ma
terial obținut ca deșeu la fabricile de fibre 
sintetice). Acest covor va fi bun fonoizolator, 
foarte indicat pentru pardoselile din policlinici, 
spitale sau expoziții.

Specialiștii de Ia ÎNCERC împreună cu cei de 
la iabrica de mase plastice „București“ și în 
colaborare cu Ministerul Industriei Construcțiilor 
fac în prezent cercetări și încercări experimen
tale pentru realizarea unui tip superior de per
vaz din material plastic. Pe această cale se vor 
economisi anùal însemnate cantități de lemn de 
stejar care se consumau pentru confecționarea 
pervazurilor.

Constructorii se preocupă în permanență de 
găsirea unor metode noi care evită procese de 
producție umede, ceea ce contribuie la creșterea 
productivității muncii pe șantiere. Venind în în- 
tîmpinarea căutărilor lor, inginerii de la între
prinderea „Horia, Cloșca și Crișan“ din Turda 
au realizat dale din P.V.C. cu aspect marmorat. 
La sfîrșitul anului trecut asemenea dale s-au 
introdus, cu bune rezultate, pe multe șantiere 
ca înlocuitoare ale mozaicului din băi, bucătării 
si vestibule. In prezent sînt în curs de experi
mentare și dale care imită mozaicul venețian. 
De asemenea, tot la această întreprindere sînt 
într-un stadiu înaintat experiențele privind în
locuirea azbestului necesar la confecționarea 
dalelor, cu materiale mai ieftine : creta și ce
nușa. Primele produse de acest fel se vor în
trebuința la unele locuințe în curs de construc
ție pe Șoseaua Giurgiului din Capitală.

Pe șantierele de locuințe „Steagul roșu“ Bra
șov, Țiglina-Galați și de pe Șoseaua Viilor din 
București se extind plăcile din P.V.C. ca înlocui
toare a celor din faianță. Un metru pătrat de 
perete placat cu asemenea plăci este cu 14 Ia 
sută mai ieftin față de un metru pătrat executat 
cu faianță. In același timp, se obține o pro
ductivitate a muncii sporită, evitîndu-se și aici 
procesul umed.

Cercetările făcute în ultima vreme au dus la 
îmbunătățirea calității tapetelor semilavabile 
existente. Pe șantierul „Steagul roșu“ Brașov 
s-au introdus, la unele din locuințele construite, 
noi tapete lavabile pe un suport mult mai re
zistent și într-o mare varietate de desene și 
culori.

Față de anul trecut, volumul de lucrări de con
strucții și de instalații din materiale plastice 
executat de către întreprinderile Ministerului

din regiunile București, Ploiești și 
Crișana au terminat recoltatul. în 
celelalte regiuni această lucrare se 
desfășoară în ritmul coacerii grî- 
nelor.

Și treierișul trebuie făcut repede, 
căci ploile și dăunătorii pot prici-- 
nui pagube. Colectiviștii din Salcia, 
raionul Calafat, au organizat te
meinic echipele de lucru, reușind să 
treiere zilnic recolta de pe 100 de 
hectare. în ritm cu treieratul, ei 
au transportat cerealele la maga
ziile gospodăriei și la baze spre a-și 
achita la vreme obligațiile contrac
tate și plata muncilor efectuate de 
S.M.T. Griul de sămînță a fost de
pozitat separat. Așa au procedat și 
colectiviștii din Stoicănești și din 
multe alte sate. Așa ar trebui să 
procedeze tdate gospodăriile colec
tive. îndeosebi în unele gospodării 
din regiunile Argeș, Maramureș, 
Hunedoara, Crișana sînt necesare 
măsuri pentru îmbunătățirea orga
nizării muncii la treieriș. Pînă la 
18 iulie în aceste regiuni se treie
rase între 17-34 la sută din recoltă.

Aceeași importanță are grăbirea 
transportului cerealelor treierate. 
La G.A.C. Ologi, raionul Tr. Măgu
rele, s-au pregătit din timp maga
ziile. întrucît griul rezultat de la 
combine avea umiditate mare a fost 
lopătat de mai multe ori. Transpor-

ÎN INTERIORUL ZIARULUI:

• Pe marginea articolelor publi
cate : D. Simionescu — Tot des
pre tehnologia așchlerîl ; Al. 
Kaflikiewicz — Aplicăm consec
vent regimuri optime de așchiere 
(pag. 2-a).

• Informații din activitatea 
organizațiilor de partid (pag. 
2-a).

tul s-a făcut cu un camion și 85 de 
atelaje. Cu aceeași grijă de buni 
gospodari se ocupă de strîngerea re
coltei majoritatea gospodăriilor co
lective. Peste tot treaba aceasta ar 
merge și mai bine dacă organele 
de partid și consiliile agricole ar 
răspîndi mai larg experiența gos
podăriilor fruntașe.

Nu trebuie uitat că tot în aceste 
zile se pregătește și viitoarea re
coltă. Temelia ei se pune acum o- 
dată cu arătura de vară. în fiecare 
raion sînt destule exemple care de
monstrează însemnătatea deosebea 
a acestei lucrări pentru sporirea' 
producției. O arătură bună poate 
aduce un mare spor de recoltă. Ex. 
periențele făcute dovedesc că în te
renul arat vara, îndată după sece
riș, s-au strîns cu 800—900 tone 
apă la ha mai mult decît în cel 
mas nearat. Și nu numai atît. 
solul arat vara s.au acumulat, 
medie, 100 kg azot nitric la ha mai 
mult decît în cel arat numai în 
toamnă. Sînt multe gospodării co
lective unde se lucrează intens la 
arat. La G.A.C. Cărpiniș, regiunea 
Banat, s-a organizat schimbul II la 
10 tractoare, astfel că ziua se lucra

de 
ră- 
în 
în

TEODOR MARIAN
---- - ----- x--------:------
( Continuăre în pag. IlI-a)

Industriei Construcțiilor 
anul acesta de circa 
Eficiența economică, a noilor 
teriale e importantă: calculele 
rată că o tonă de mase, plastice 
poate înlocui circa 3 tone de me
tale feroase. Ne sînt de acum obiș
nuite piesele executate din a- 
semenea materiale. Pe scară 

tot mai largă se fabrică din mase plastice țevi 
pentru apă rece și țevi de scurgere (care pe 
lîngă rezistență au calitatea de a fi.de 4 ori 
mai ușoare decît cele din metal), fitinguri de 
legătură sau tuburile 
electrică etc. Pentru 
mare a productivității 
instalații, în semestrul 
organizat două ateliere de prefabricare a nodu
rilor sanitare din P.V.C. — pe șantierele Țiglina- 
Galați și Drumul Taberei din Capitală.

Alte „promoții noi“ de materiale din mase 
plastice urmează să sosească în curînd pe 
șantiere. La fabrica de mase plastice „Bucu
rești“ se fac experiențe în vederea înlocuirii 
rezervoarelor de apă din băi (executate din 
fontă) cu altele din polistiren și a sifoanelor 
de pardoseli (fabricate din plumb) cu altele din 
mase plastice. Domeniile de aplicare a acestor 
materiale sînt nelimitate. In laboratoare cerce
tările continuă. Se caută noi formule și posibi
lități de extindere a maselor plastice în secto
rul construcții.

spori 
ori. 

ma-
I a-

Bergman pentru rețeaua 
a obține o creștere mai 

muncii la lucrările de 
care a trecut s-au mai

S. UTAN

Tradiționalelor plăci de faianță Ie iau locul Dale din mase plastice cu aspect marmorat, 
plăcile din policlorură de vinii. înlocuind cu succes mozaicul.

• în vitrinele librăriilor (pag.
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• A. Vrabie : Sport • 
spre Tokio ! (pag. 3-a).
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• G. Pastöre : Corespondență din 
Italia — Polemici în partidele 
zise de centru-stînga (pag. 4-a).

La G.A.C. „Drumul lui Lenin“ din 
Lehliu, regiunea București, au fost în- 
sămînțatc pînă acum 300 ha cu culturi 
duble furajere. în fotografie : Tractoriș
tii Ștefan Petrescu, Ion Spingea și Cris- 
tea Stelian, continuă însămînțatul.

Hunedoara Secție modernă 
pentru calibrated 

cilindrilor
Concomitent 

rului de laminoare al Combinatului 
siderurgic din Hunedoara, s-a extins 
în această importantă unitate siderur
gică a țării și strungăria pentru cali- 
brarea cilindrilor de laminoare.

Modernizată continuu și înzestrată 
cu mașini și utilaje de înaltă tehnici
tate, noua strungărie a devenit o ade
vărată uzină. In hala de producție, 
construită anul trecut, funcționează 
strunguri de calibrat prevăzute cu 
dispozitive de copiat, iar unele din ele 
lucrează pe bază de comenzi electro
nice. Aici se strunjesc diferite tipuri 
de cilindri cu calibre pentru aproape 
50 de profile de laminate. în ultimul 
timp, s-au făcut și cilindri cu calibre 
noi care au permis să se introducă în 
procesul de laminare șenile de tractor, 
armături de mine, diferite construcții 
metalice etc.

Colectivul strungăriei aplică o serie 
de procedee înaintate de lucru, prin
tre care călirea 
renți de înaltă 
frecvență, încăr
carea prin sudu
ră automată a 
cilindrilor uzați

Hala principală a noii fabrici de mobilă din Focșani (Foto : Agerpres)

Nou cămin 
cultural

BRAȘOV 
resp. „Scînteii“ 
— Recent, 1 
Bran-Poartă s- 
dat în folosință 
un nou local de 
jcămjn tuliși ral, 
numărul cămine
lor culturale din 
comuna Bran a- 
jungind astfel la 
4. Noul cămin 
cultural dispune 
de o sală de 
spectacole cu 200 
de locuri, biblio
tecă etc.

In regiunea Dobrogea 
se apropie de sfirșit 
recoltatul pâioaselor
CONSTANȚA (coresp. „Scîntoii"). 

Ieri unitățile agricole socialiste din re
giunea Dobrogea au terminat recoltatul 
cerealelor păioase cu excepția unor 
suprafețe din raioanele Macin și Adam
clisi.

în prezent, în toate gospodăriile de 
stat și colective din regiune, se lucrea
ză intens la arături și însămînțarea cul
turilor duble.

Se dezvoltă 
orașul Onești

Constructorii Oneștiului depun o 
muncă susținută pentru ca orașul pe- 
trochimiștilor să devină tot mai mare, 
mai frumos. In primul semestru aȚ 
acestui an aici au fost date în folosință 
414 apartamente și noi spații comercia
le: un magazin cu autoservire, un bu
fet lactovegetarian, un centru de car
ne, magazine pentru pîine, mezeluri .și 
brînzeturi, legume și fructe etc.

în noile blocuri, executate după me
toda cofrajelor glisante, se vor da în 
folosință oneștenilor, pînă la sfîrșitul 
anului, alte 568 de apartamente. Un 
mare cinematograf va fi gata nu peste 
mult timp, iar pe noua magistrală, care 
se conturează acum, ca și în alte car
tiere ale orașului, se vor deschide alte 
noi magazine.

MOSCOVA 23. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Marți la amia
ză a sosit la Moscova delegația ro- 
mînă condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romî
ne, care va participa la Consfătuirea 
primilor secretari ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste și 
muncitorești și a șefilor de guverne 
ale țărilor membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Delegația a fost întîmpinată în 
gara Kiev de tovarășii G. I. Voro
nov, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. și președinte al Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S.R., V. N. Ti
tov, secretar al C.C. al P.C.U.S., S.

Prin executa
rea unor lucrări 
ia izvorul de ape 
minerale din Bo
doc. s-au 
condiții 
mărirea 
fălii 
îmbuteliere. 
trimestrul III 
vor livra de 
acest izvor, peste 
prevederile 
riului, ’ 
tri de 
rată.

La 
fost dat in 
ploatare încă un 
izvor de apă 
nerală captat 
curînd. Tot 
sînt în curs 
execuție lucrări, 
în urma 
se vor 
produce în plus 
20 tone 
carbonic 
industria

Industria de mobilă din țara noastră s-a îmbogă
țit de curînd cu două noi unități : 
Focșani cu o capacitate 
15 000 garnituri și alta 
ție de 600 000 scaune.

PE SOSEAUA
București- Constanța

Acum, In plină vară, circulația pe 
șoseaua București — Constanța este 
intensă. Zi și noapte, mii de vehicule 
— motociclete, turisme, autobuze cu 
vilegiaturiști din toate colțurile țării sau 
de peste hotare se îndreaptă spre sta
țiunile de pe litoral. Acest „dute-vino" 
neîntrerupt ridică numeroase probleme 
de circulație și de deservire a cetățe
nilor cu tot ceea ce le este necesar pe 
parcurs. Dînd curs unor scrisori sosite 
la redacție, la sfîrșitul săptămânii, în
soțiți de lucrători din organele de re
sort, am pornit cu mașina pe șosea.

★

Drumul ne poartă prin zeci de loca
lități din Bărăgan și Dobrogea. Satele 
ne întîmpină cu nenumărate case noi, 
case bogate de colectiviști ■— cu școli, 
cămine culturale, magazine universale 
moderne. Șj orășelele de pe traseu — 
Urziceni, 
schimbat 
blocurilor 
construcții

Să ne oprim însă la cele văzute pe 
șosea. Am întîlnit, înainte de toate, nu
meroși conducători de autovehicule 
conștienți de marea lor răspundere, care 
respectau întocmai legile circulației. La 
o curbă, pe dreapta, unde șoseaua era 
mărginită de șanțuri adinei, staționează 
un autobuz. Părea să fie vorba de un 
șofer care a călcat dispozițiile legale. 
Dar nu era așa. Oprindu-ne, aflăm des
pre altceva: unui autobuz de la I.R.T.A. 
Călărași i s-a rupt, în timpul mersului, 
levierul de fuzetă de la bara de direc
ție. O defecțiune pe cît de rară, pe 
atît de periculoasă. Ion Dinu, șofer cu 
experiență, stăpîn pe meserie, a putut 
evita pericolul, frînînd și redresînd ma
șina. L-a ajutat și faptul că a circulat 
cu viteza legală. S-a preîntîmpinat un 
accident care ar fi putut avea urmări 
grave. După puțină vreme, mașina a 
fost reparată și autobuzul și-a reluat 
drumul.

Dar nu defecțiunile tehnice sînt cau
za celor mai multe accidente rutiere, ci 
nerespectarea celor mai elementare re
guli de circulație pe drumurile publi
ce. lntîlnești pe șosea numeroase auto
camioane transportînd grînele de la 
cîmp spre magazii, silozuri, baze de 
recepție. Un autocamion a fost oprit. 
De ce ? Este plin vîrf cu saci și, co
coțați pe ei, 10 oameni care își țin cu 
greu echilibrul la curbe sau depășiri. 
Autocamionul 26 087 DB este condus 
de Ion Radulescu de la I.R.T.A. Con
stanța. Ajunge un viraj „mai scurt“ sau 
o frînă bruscă și oamenii pot fi pro
iectați pe asfalt. Din păcate, acest e- 
xemplu prost l-am găsit reeditat și de 
alții.

Printre sutele de mașini am întîlmt 
fi autoturisme care merg cu viteză ex
cesivă, nu semnalizează la depășiri. 

Slobozia, Hîrșova — și-au 
mult înfățișarea, datorită 
de locuințe și a celorlalte 

ridicate aici.

A. Skacikov, președintele Comitetu
lui de Stat pentru relațiile economi
ce externe de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., activiști ai C.C. 
al P.C.U.S. și alte persoane oficiale.

Cu același tren a sosit la Mos
cova Nicolae Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, care a în- 
tîmpinat delegația la punctul de 
frontieră Ungheni. Pe peron au fost 
de față membri ai Ambasadei R.P. 
Romîne.

tovarășul GheorgheSeara,
Gheorghiu-Dej și ceilalți membri ai 
delegației R. P. Romîne au asistat 
la un spectacol prezentat de Teatrul 
de Operă și Balet din Novosibirsk, 
pe scena Teatrului Mare al U.R.S.S.

Unități ale industriei de moLilă 

recent intrate în luncțiune

o fabrică la 
producție de 
cu o produc-

unitate intra- 
în cadrul 

in-

Este prima 
tă în producție 
marelui combinat de 
dustrializare a lemnului ce 
celelalte fabrici de scaunese ridică aici. Față de

existente în țară, aici s-au aplicat noi procedee de 
lucru. Astfel, în scopul reducerii ciclului de fabri
cație, cît și a volumului de manipulări s-au intro
dus tunele de uscare în locul camerelor și o legă
tură continuă între mașinile prelucrătoare.

Fabrica este înzestrată 
cu instalații și utilaje la 
un nivel tehnic ridicat, 
în majoritate produse 

de industria noastră constructoare de mașini. în 
noua unitate a industriei de mobilă este asigurat 
un flux tehnologic continuu, se aplică procedee 
tehnologice moderne ; de asemenea, condițiile de 
lucru sînt din cele mai bune. Primele garnituri de 
cameră combinată tip „Cormoran“, produse de 
colectivul de aici, au și fost livrate magazinelor.

1

Iată, bunăoară, turismul III B, aparți- 
nînd M.C.I. Nici în localități nu redu
ce viteza, continuînd să meargă cu 
peste 90 km pe oră. Oprit fi întrebat, 
șoferul Grigore Groșanu nici nu cu
noștea vitezele legale cu care se circu
lă în localități și în afara lor. In ase
menea condiții, cine garantează secu
ritatea celor transportați și chiar a tre
cătorilor pe care-i întilnește în cale ?

In stațiunile balneare de pe litoral 
a fost interzis claxonatul. Mii de ma
șini circulă „pe tăcute“. Direcția re
gională de miliție Dobrogea a luat din 
vreme măsuri de organizare a unei cît 
mai bune circulații. Au fost tipă
rite afișe în zeci de mii de exem
plare, s-au organizat caravane care fac 
cunoscute regulile de circulație. Și zia
rul local „Dobrogea Nouă“ se ocupă în
deaproape de educarea celor ce circu
lă pe drumurile publice. Au fost pu
blicate articole, raiduri anchete pe a- 
ceastă temă. La Mamaia a fost amena
jat un loc de parcare pentru motoci
clete, prevăzut cu stație de gresare- 
spălare. E un mijloc de a asigura li
niștea în stațiune. Inițiativa aceasta 
s-ar putea extinde și în alte stațiuni. în 
ultima vreme, șoseaua spre Mangalia a 
fost lărgită cu cițiva metri, ușurîndu-se 
astfel circulația. Pe întregul traseu, sta
țiile de vînzare a benzinei stau zi și 
noapte la dispoziția conducătorilor de 
autovehicule ; tot de aici, aceștia își 
pot procura și unele mici piese de 
schimb. Silit numeroase dovezile care 
vorbesc despre grija și eforturile ce se 
depun pentru ca zecile de mii de oa
meni care merg vara spre litoral să 
călătorească într-un mod. cît mai con
fortabil, să se simtă cît mai bine.

ir

Un proverb spune : călătorului îi 
stă bine cu drumul. Adevărat. Dar 
pe drum trebuie să se simtă bine. Ce 
s-a făcut în această privință pe șoseaua 
București-Constanța ? La Urziceni, Slo
bozia, Hîrșova găsești restaurante ale 
cooperației de consum, unde este o a- 
devărată plăcere să poposești. Localuri
le sînt curate, bine aprovizionate, iar 
personalul de deservire amabil. Se pare 
însă că programul acestor unități de 
alimentație publică n-a fost destul de 
judicios întocmit. Restaurantele sînt 
deschise doar pînă la orele 18 cu toate 
că nici după această oră circulația pe 
șosea nu contenește.

lată-ne ajunși la punctul Giurgeni- 
Vadul Oii, unde se face trecerea peste 
Dunăre cu bacul. Este un loc de trafic 
intens. Oră de oră trec pe aici zeci de 
autovehicule și numeroși călători. Piuă 
se face transbordarea, oamenii au de

ION PLEAVĂ

(Continuare în pag. IlI-a)
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DEVA (coresp. „Scînteii“). — Biroul Comitetului re
gional de partid Hunedoara a analizat de curînd ac
tivitatea organelor și organizațiilor de partid din re
giune în ce privește îndrumarea sindicatelor pentru 
buna organizare a întrecerii socialiste și îndeplinirea 
angajamentelor luate de colectivele de muncă din în
treprinderi.

Referatele prezentate și discuțiile au relevat că sub 
conducerea organizațiilor de partid, sindicatele din în
treprinderile regiunii și-au îmbunătățit stilul și me
todele de muncă; se ocupă mai îndeaproape de or
ganizarea și desfășurarea întiecerii socialiste, de ge
neralizarea experienței înaintate, de organizarea con
sfătuirilor de producție. Astfel în exploatările miniere 
din Valea Jiului, în numeroase secții ale Combinatului 
siderurgic Hunedoara și în alte întreprinderi, în pri
mul semestru al anului a sporit simțitor productivita
tea muncii, s-au dat peste plan însemnate cantități de 
cărbune și minereuri, oțel electric și laminate.

în cadrul ședinței au fost semnalate însă și unele 
lipsuri. Bunăoară, comitetele sindicale din unele sec
ții ale Combinatului siderurgic, de la Uzina Victoria- 
Călan, n-au urmărit cum se îndeplinesc propunerile 
făcute de muncitori în consfătuirile de producție. In 
hotărîrea adoptată în urma analizei, se prevăd măsuri 
și sarcini concrete pentru organele și organizațiile de 
parlid, privind îndrumarea sindicatelor din regiune 
în vederea mai bunei desfășurări a întrecerii socialiste

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — Pentru gene
ralizarea experienței organizațiilor de partid de pe 
șantierele de construcții, secția de propagandă și agi
tație a Comitetului regional de partid Dobrogea a edi
tat o broșură — supliment la „Carnetul agitatorului“ 
— în care sînt descrise metodele de muncă eficace 
folosite în munca politică de organizațiile de bază din 
cadrul Trustului de construcții din orașul Constanța. 
Sînt redate, de asemenea, aspecte din activitatea agi
tatorilor pentru îmbunătățirea calității construcțiilor, 
reducerea prețului de cost, darea la timp în folosință 
a blocurilor etc. în articolele pe care le semnează 
agitatorii Tănase Tedorof. Gheorghe Aitel, Ion Tu
dor și alții împărtășesc din experiența lor.

CALAFAT. O preocupare principală a Comitetului ra
ional. de partid Calafat o constituie sprijinirea organizații
lor de partid din G.A.C. în activitatea pe. care o desfășoară 
pentru dezvoltarea creșterii animalelor în gospodăriile co
lective. In acest scop, sînt organizate periodic schimburi 
de experiență. La schimbul de experiență care a avut loc 
la G.A.C. Cetate au participat instructori teritoriali și se
cretari ai organizațiilor de bază din raion. Tov, Elena Bică, 
secretara comitetului de partid din gospodărie, a înfățișat 
aspecte din munca politică de masă desfășurată de comu
niști în sprijinul sporirii producției de carne, lapte, ouă. 
Membrii de partid, îngrijitori cu experiență, au vorbit des
pre metodele lor de muncă în îngrijirea și hrănirea rațio
nală a celor 842 bovine, 500 porci, 2 259 oi, 10 692 păsări 
ale gospodăriei. Asemenea schimburi de experiență au mai 
fost organizate la Poiana Mare, Piscul Vechi și Ciupercenii 
Noi.

In curînd vor avea loc noi schimburi de experiență 
avînd ca obiectiv identificarea posibilităților de mărire a 
efectivelor de animale, livrarea bovinelor contractate cu 
statul la greutate cît mai mare, folosirea cît mai gospodă
rească a resurselor de furaje etc.

pășunile 
alpine din mun
ții Harghita pă* 
șunează peste 
10 000 de oi și 
3 000 de bovine 
aparținînd gos
podăriilor colec
tive din raionul 
Odorhci.

în fotografie 
una din nume
roasele turme de 
oi, Ia pășune.

în comuna Rafa- 
ila, din raionul Ne
grești, regiunea Iași, 
există un plop 
circa 500 de ani, 
care se găsește 
placă de bronz de 
vremea iui
cel Mare. Lingă bri
gada 
naști 
stejar
400 de ani, iar între 
satele Dagîța și Mî- 
năstirea un altul de 
aproximativ aceeași 
vîrstă, (De la Ion 
Trifan, coresp. 
luntar).

de 
pe 

o
pe

Stefan

silvică Tibă- 
se află un 
de aproape

(Foto : Agerpres)
Vizi tind împrejurimile stațiunii Slănic-Moldova

Ion Punce este unul 
oamenii cunoscuți de 
panoul de onoare al 
trecerii socialiste de 
Fabrica de rulmenți 
Bîrlad. Încr&dințîndu-i-se 
conducerea brigăzii do la 
presa de 4 țoii, a dovedit 
inițiativă și mult interes 
pentru îmbunătățirea pro
cesului tehnologic. A in
trodus încălzirea barelor 
în circuit închis, metodă 
care a contribuit la creș
terea productivității mun
cii cu 40 la sută. în prezent 
toată secția iorjă aplică 
această metodă. El a pro
pus și schimbarea siste
mului de comandă al 
presei, înlăturînd stagnă
rile ce se produceau din 
cauza arderii repetate a 
bobinelor. Toate aceste 
îmbunătățiri au dus la în
deplinirea ?i depășirea 
lună de lună a planului 
de producție al brigăzii. 
Devenise un fap obișnuit 
și cunoscut în uzină ca, 
perioade lungi de timp, 
acest colectiv să păstre
ze steagul de evidențiată 
în întrecerea socialistă.

în secția iorjă, pe o 
mașină asemănătoare, lu
cra brigada lui Mircea 
Raț. Erau puține lunile 
cînd ea își îndeplinea 
planul. Ion Purice a so
cotit că este datoria lui, 
aa membru de partid, să 
întindă o mînă de ajutor 
tovarășilor rămași în 
urmă. A cerut organizației 
de partid să i se încre
dințeze conducerea bri
găzii. A împărtășit nou
lui colectiv de muncă din 
experiența sa, a organi
zat mai bine lucrul și a 
început să aplice metoda 
preluării schimbului din 
mers, cu materialul cald 
în cuptor. Noul colectiv al

pu b I i cate

Pornind de 
la articolul 
„Cum să ale
gem regimu
rile de 
chiere“
„Scînteia“ nr. 

în atenția citi- 
posibilităț.i de

aș- 
din

5931 vreau să aduc 
torilor cîteva noi 
sporire a productivității muncii la 
prelucrările prin așchiere.

Cu toate progresele ce s-au fă
cut în domeniul tehnologiei de 
turnare și forjare, prelucrările 
prin așchiere continuă să consume 
un mare volum de manoperă la 
execuția pieselor în întreprinderi
le industriei construcțiilor de ma
șini. De aceea creșterea producti
vității muncii la prelucrările prin 
așchiere are o importanță econo
mică deosebită.

Este bine știut că la prelucrările 
prin așchiere, ca și la alte prelu
crări, sporirea productivității 
muncii se poate obține prin redu
cerea timpului de mașină și a ce
lui auxiliar. Reducerea timpului 
de mașină, adică în care mașina 
produce așchii, se poate face fie 
prin sporirea regimurilor de aș
chiere. fie prin dotarea mașinilor- 
unelte cu dispozitive multiscule. 
Sporirea regimurilor de așchiere 
este însă limitată de calitatea scu
lelor așchietoare, care depinde de 
materialul, tehnologia de prelu
crare și tratamentul termic care 
s-a aplicat la execuția lor.

Dacă îmbunătățirea calității ma
terialelor pentru scule trebuie să 
constituie o preocupare importan
tă a uzinelor siderurgice elabora
toare și a Institutului de cercetări 
metalurgice, prelucrarea și trata
mentul sculelor rămin să fie per
fecționate de către uzinele con
structoare de mașini și de 
I.C.T.C.M. Consider că în prezent 
a devenit actuală organizarea exe
cuției centralizate a sculelor aș
chietoare normale și a folosirii 
lor pe scară cît mai largă în locul 
sculelor speciale Fabrica de scule- 
Rișnov nu asigură decît parțial 
necesarul de scule, uzinele trebu
ind să-și execute restul pe cont 
propriu, în condiții tehnice care 
diferă de la o sculărie la alta. A-

ceastă situație duce la un consum 
exagerat de scule, la folosirea u- 
nor regimuri de așchiere inferioa
re celor prevăzute de normative.

Dotarea mașinilor-unelte cu dis
pozitive multiscule în cadrul cam
paniei de modernizări se poate a- 
plica direct de către tehnologii și 
proiectanții din uzine. Cutii multi- 
broșe și suporți cu mai multe cu
țite se întilnesc astăzi aproape în 
fiecare uzină. Merită relevate re
zultatele deosebite obținute la U- 
zinele de tractoare din Brașov.

Datorită aplicării tehnologiei de 
grup, într-o serie de uzine a sporit 
simțitor posibilitatea de echipare 
a mașinilor-unelte cu dispozitive 
multiscule, semiuniversale, în con
diții economice avantajoase chiar 
și la serii de fabricație mici. O 
frînă în calea extinderii acestor 
dispozitive o constituie însă faptul 
că deși există norme de tipizare 
ale Ministerului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini pentru 
majoritatea elementelor lor com
ponente, execuția lor centralizată 
nu a fost încă organizată temeinic.

Unele statistici arată că timpul 
auxiliar, în care mașina nu lucrea
ză — timp necesar montării piesei 
în mașină, strîngerii și destrînge- 
rii ei etc. — reprezintă 30—40 Ia 
sută din timpul total consumat. 
Această proporție este strîns le
gată de gradul de echipare cu dis
pozitive, de calitatea acestora. 
Foarte multe uzine lucrează însă 
fără dispozitive speciale sau cu un 
număr mic, pentru că seria de fa
bricație nu justifică utilizarea lor. 
în plus, în toate calculele eco
nomice care se fac, recuperarea 
costului dispozitivelor se prevede 
a se face în maximum doi ani, 
ceea ce limitează folosirea lor.

Consider că această situație 
poate și trebuie să fie cît mai 
grabnic lichidată. în această pri
vință se poate acționa pe trei căi 
principale :

Prima, aplicabilă la producția de 
serie foarte mică și unicală. este 
cea a folosirii dispozitivelor com
puse din elemente demontabile. în 
această privință există o oarecare 
experiență Institutul nostru, în

„Studii și materiale 
de istorie moderna"

(voi. III)

SOSITE LA REDACȚIE

Publioată în Editura Academiei R.P. 
Romîne, lucrarea cuprinde In legătură 
cu revoluția burghezo-democratică din 
1848 studiile „Aspecte privind poziția 
internațională a Țării Romînești în a- 
nul revoluționar 1848" de G. G. Fio- 
rescu, „Armata Țării Romînești în 
sprijinul revoluției de la 1848“ de Gh. 
Smarandache, „Participarea grupării 
democrat-revoluționare poloneze Ia 
acțiunile revoluționare din Moldova și 
Țara Romînească din 1848“ de Ovidiu 
Bădina.

Cu privire la războiul pentru cuce
rirea independenței sînt incluse stu
diile „Atitudinea Angliei față de inde
pendența Rominiei“ de D. P. Ionescu, 
„Echiparea armatei și finanțarea răz
boiului pentru independență“ de V. 
Mihordea, „Aprovizionarea armatei ro
mîne în timpul războiului de inde
pendență" de VI. Diculescu.

Culegerea cuprinde și alte cîteva 
materiale cu privire la istoria țării noas
tre, precum și rubrica „Miscellanea“.

CĂRȚI NOI
PIRVU, GH. NICOLAE, N. PÄ- 

DUREANU : Eficacitatea con
trolului de partid în întreprin
dere (Editura politică).
NIȚĂ : Dezvoltînd proprietatea 
obștească întărim gospodăria co
lectivă (Editura politică).

PAVELESCU : Din experiența 
Eroilor Muncii Socialiste din a- 
gricultură (Editura politică).

VIȘOIU : Cum muncește consiliul 
agricol raional (Editura politică).

ROBERT JUNGK : Raze din cenușe 
(Editura politică).

TUDOR R. POPESCU, M. PASCU : 
Căsătoria, familia și dreptul (E- 
ditura științifică).

Prof. MARIN VOICULESCU, Conf. 
EMIL MĂGUREANU ; Virozele 
respiratorii (Editura medicală).

G. CÄLCÄIANU, I. STOICA : E- 
lectroencefalografie și electro- 
miografie 
nostic clinic (Editura medicală). 

ION OPRESCU, ION IONESCU :
Urgențele în neurochirurgie și 
neurologie (Editura medicală).

lui Purice a început să-și 
îndeplinească ritmic pla
nul și chiar să obțină de
pășiri. De la 1 decembrie, 
data cînd a preluat bri
gada, și pînă azi s-au
forjat peste plan 132 000 
de inele de rulmenți. Pen
tru a înțelege mai bine ce 
reprezintă această cifră, 
ar trebui arătat că a avut 
un plan lunar de 120 000 
inele.

Ion Purice și-a îndepli
nit cu succes angajamen
tul luat în fața organiza
ției de partid.

ELIADE SOLOMON 
tehnician

In dimineața zilei de 
13 iulie m-am dus la Bi
roul de voiaj din palatul 
Poștei să-mi iau un bilet 
pentru acceleratul de 
noapte spre Iași. Mi s-a 
spus că locurile de care 
dispuneau au fost vindu- 
te. Am fost sfătuită să 
mă duc la Gara de Nord 
cu două ore înainte de 
plecarea trenului. Același 
sfat l-am primit și la Bi
roul de voiaj de pe ca
lea Griviței.

La ora 19,30 am fost la 
gară. Gasierița de la ghi
șeu ne-a spus că n-a so-

ore. Ghișeul în- 
deschis abia, pe 
zece fără un 
circa 45 de mi-

Pe jumătate
Strada Ion Ghica din 

Brăila are un aspect 
foarte ciudat. Pe o por
țiune a străzii trotuare
le sînt reparate și cu
rate, gardurile proaspăt 
vopsite, iar în fața fie
cărei case o grădiniță îi 
îmbie pe trecători cu 
umbră plăcută, cu stra
turi multicolore de flori. 
Dar cum treci de inter
secția cu strada Kos
ciusko, priveliștea se 
schimbă. Coline de mo
loz, grămezi de saci cu 
ciment,: praf de var, 
plăci prefabricate au 
transformat strada în- 
tr-un fel de depozit de 
materiale de construcție 

Cum 
ju- 
are

prost gospodărit, 
se face că numai o 
mătate din stradă 
un aspect civilizat ?

Locuitorii de aici 
răspuns chemării adre
sate de sfatul popular 
orășenesc „pentru cea 
mai frumoasă stradă“.

->
colaborare cu Uzinele „Unirea"- 
Cluj și alte uzine, au proiectat, 
executat și experimentat asemenea 
elemente pentru dispozitive de
montabile. Uzinele „Unirea“-Cluj 
le aplică de mai mulți ani. cu 
bune rezultate economice.

A doua cale, aplicabilă la pro
ducția de serie medie și mare, este 
execuția centralizată a elemente
lor de dispozitive normalizate la 
care se asigură un preț de cost 
mult mai mic. încă din anul 1961 
s-a demonstrat în cadrul consiliu
lui tehnic al Ministerului Meta
lurgiei și Construcțiilor de Mașini 
că prețul de cost al unui dispozitiv 
executat din elemente normalizate, 
fabricate centralizat, poate fi pe 
jumătate cît al aceluiași dispozitiv 
executat în sculăria unei uzine. U- 
nele uzine, printre care Uzinele de 
tractoare din Brașov au căutat 
să-și rezolve intern această pro
blemă, executînd elementele nor
malizate pe loturi, cu un efect e- 
conomic considerabil ; altele însă, 
au folosit elementele normalizate 
numai pentru economisirea timpu
lui de proiectare.

A treia cale care trebuie aplica
tă este căutarea a noi tipuri de 
dispozitive de mare randament. în 
această privință un rol important 
revine Institutului de cercetări și- 
proiectări tehnologice în construc
ția de mașini (I.C.T.C.M.) și servi
ciilor tehnologice din marile uzine. 
In prezent se aplică pe scară lar
gă, la o serie de uzine, dispoziti
vele cu strîngere pneumatică. Este 
necesar însă să se experimenteze 
și sistemele de strîngere pneumo- 
hidraulică sau hidraulică cu pom
pă manuală care sînt mai indicate 
în cazul operațiilor de frezare, gă- 
urire, mortezare etc.

O metodă radicală de reducere 
a timpului auxiliar este folosirea 
dispozitivelor automate de alimen
tare. Majoritatea sistemelor de a- 
limentare automată sînt adaptate 
însă exclusiv cîte unui anumit re
per. ceea ce -face ca aplicarea lor 
să fie rentabilă deocamdată numai 
în producția de serie mare, la pie
se de dimensiuni mici. Sînt insă 
destule cazuri în care alimentarea 
automată s-ar putea extinde, ceea

au

de stradă
Ei au asigurat prin mun. 
că voluntară înfrumuseța
rea străzii. O parte din 
strădania lor s-a risipit 
în vînt din cauza între
prinderii nr. 2 Construc
ții, care-și are 
aici. Salariații acestei 
întreprinderi au extins 
spațiul de depozitare a 
materialelor și în stra
da de curînd dereticată.

Cetățenii s-au adresat 
în mai multe rînduri 
sfatului popular pentru 
a-i ajuta să participe la 
întrecerea dintre străzi. 
Au fost asigurați că nu 
se va mai permite șofe
rilor să descarce mate
rialele la întîmplare și 
nu se vor mai întîmplă 
asemenea neglijențe. 
Dar iată că ele se întîm
plă mai departe.

GEORGE SIMA 
tehnician

ce justifică atenția care se acordă 
în multe părți acestui sistem. Uzi
nele „Rulmentul“ din Brașov îl a- 
plică la fabricația de rulmenți, 
iar I.C.T.C.M. împreună cu Uzinele 
metalurgice din Sinaia l-au expe
rimentat în cadrul fabricației de 
pompe de injecție. Construcția dis
pozitivelor de alimentare automa
tă depinde mult de piesa și mașina 
căreia le sînt destinate. De apli
carea lor ar trebui să se preocupe 
în mai mare măsură serviciile teh
nologice din uzine, I.C.T.C.M. ur- 
mînd a da soluții generale și ele- 
mentele-tip care se pot folosi.

■ Și folosirea mașinilor - unelte 
speciale, agregate, duce la ridica
rea substanțială a productivității 
muncii. Ele reduc timpul de mași
nă — prin prelucrarea simultană 
— și pe cel auxiliar, prin efectua
rea fazelor respective în timp ce 
mașina lucrează, sau prin automa
tizarea ciclului. Pe baza elemente
lor tipizate executate centralizat 
de o întreprindere specializată, u- 
zinele mai importante își vor pu
tea realiza singure mașinile-agre-

sediul

sit diagrama. Să aștep
tăm. S-a format un șir 
lung de cetățeni, care-și 
așteptau rîndul (în trea
căt fie spus, șiruri lungi 
erau și la alte ghișee). Și 
am tot așteptat. Au tre
cut două 
chis. S-a 
la ora 
sfert, cu
nute înainte de plecarea 
trenului. După o aștepta
re atît de lungă și obosi
toare, am putut obține 
bilet, pentru un loc în pi
cioare. Toate locurile de 
pe diagramă fuseseră 
vîndute. Se întîmplă. Un 
lucru nu înțelegem însă. 
De ce a fost nevoie să 
fim ținuți două ore și 
mai bine în picioare în 
fața ghișeului ? Casierița 
de la ghișeu ar fi putut 
cere relații pentru a afla 
cam în jurul cărei ore e 
așteptată diagrama ? La 
obținerea răspunsului, 
s-ar fi putut pune în fața 
ghișeului un afiș. O a- 
tare măsură s-ar fi în
scris pe linia 
luate în ultima
pentru înlesnirea infor
mării călătorilor. Totoda
tă, ea ar fi constituit o 
nouă dovadă de solicitu
dine, politețe și atenție 
față de cetățeni, contri
buind la descongestiona
rea caselor de bilete și la 
mai buna deservire a că
lătorilor, mai ales acuma, 
în timpul verii, cînd tra
ficul este mult sporit.

0 lucrare științifică 
pentru sectorul gospodăririi vînatuiui

De curînd un colectiv de specia
liști de la Institutul de cercetări fo
restiere — cu sprijinul Direcției eco
nomiei vînatuiui și Asociației gene
rale a vînătorilor și pescarilor spor
tivi — a elaborat studiul „Bonitatea 
terenurilor de vînătoare din R. P 
Romînă, pentru principalele specii 
de vînat“. Lucrarea prezintă o im
portanță deosebită pentru sectorul 
gospodăririi vînatuiui din țara noa
stră, întrucît stabilește pentru prima 
dată, pe baza unor criterii științifi
ce, efectivele de vînat caracteristice 
fiecărui teren de vînătoare în func
ție de condițiile naturale. Lucrarea, 
care reprezintă o noutate științifică, 
a și fost solicitată de institute de 
specialitate din diverse țări.

Lucrarea a cărei copertă o repro
ducem a apărut recent în Editura di
dactică și pedagogică.

In întreprinderile metalurgice

însemnate realizări în creșterea 
productivității muncii

celor 
vreme

ECATERINA GIURA 
profesoară

gat. Ele vor avea de executat, în 
afara montajului general — care 
oricum se face la locul de utili
zare — numai dispozitivele, cutiile 
multibroșe și sculele.

Creșterea productivității muncii 
în domeniul prelucrărilor prin aș
chiere depinde evident și de ac
tivitatea I.C.T.C.M., dar în cea mai 
mare măsură de activitatea sec
toarelor de concepție din uzine. în 
acest sens consider că transpunerea 
în viață a propunerii făcute de to
varășul ing. S. Bulgakoff, prim 
vicepreședinte al C.S.P., în revista 
„Lupta de clasă“ nr. 6/1963 — pri
vind formarea în uzinele impor
tante a unor grupe de cercetare 
pe specialități șl extinderea ei și 
în domeniul prelucrărilor prin aș
chiere, ar fi cît se poate de bine 
venită. Specialiști degajați de pro
blemele imediate de plan ar putea 
să rezolve cu siguranță mult mai 
bine problemele tehnologice care 
se ivesc. Colaborarea lor strînsă 
cu institutul nostru va da cu sigu
ranță și ea rezultate bune.

Ing. DRAGOȘ SIMIONESCU 
I.C.T.C.M.-București

Aplicăm consecvent regimuri 
optime de așchiere

Articolul „Cum să alegem re
gimurile de așchiere“ apărut în 
„Scânteia“ la 22 iunie a.c. a 
fost primit cu un interes deo
sebit de tehnologii și normatorii 
Uzinelor de strunguri din Arad. 
Problema regimurilor științifice, 
optime de așchiere ne preocupă în 
mod deosebit încă din anul 1957, 
de cînd aplicăm în uzină normele 
de timp cu motivare tehnică. De la 
început s-a elaborat un normativ 
pentru regimurile de ‘ ' 
nind de la experiența 
uzină. înscrierea lor în planurile 
de operații i-a ajutat pe muncitori, 
îndeosebi pe cei tineri, care for
mau pe acea vreme marea lor ma
joritate, să lucreze în mod rațional, 
cu productivitate sporită.

La un moment dat însă, aceste 
regimuri au început să consti
tuie o frină pentru muncitorii 
cu îndelungată experiență Acest 
lucru a impus specialiștilor din u- 
zină să reana Uzeze regimurile de

așchiere por- 
acumulată în

așchiere pe baza experienței acu
mulate între timp. Fiecare regim 
de așchiere elaborat a fost experi
mentat, așa încît să se respecte du
rabilitatea optimă a sculelor, să se 
valorifice la maximum capacitatea 
mașinilor-unelte, iar calitatea su
prafețelor obținute să satisfacă exi
gențele cele mai ridicate. Pe baza 
acestor considerente, în 1960-1961 
în uzină s-au elaborat normative 
de așchiere fundamentate tehnic 
care prevăd și condițiile de ascu
țire a sculelor, geometria optimă a 
acestora.

Problema cea mai importantă 
pentru noi a fost și este asigura
rea unei înalte durabilități a scu- 
lei, deoarece, așa cum s-a arătat 
în articolul amintit, schimbarea 
deasă a sculelor determină scăde
rea productivității muncii pe 
schimb. Printr-o serie de experi
mentări am stabilit regimurile de 
așchiere care asigură la operația 
de strunjire cu cuțite armate cu 
plăcuțe din aliaj dur o durabilitate

Marea majoritate a întreprinderi
lor din industria metalurgică și con
structoare de mașini și-a îndeplinit 
și depășit sarcina de creștere a pro
ductivității muncii în prima jumă
tate a anului. O serie de mari uni
tăți industriale, ca de exemplu Uzi
nele de tractoare din Brașov, „Re
publica“ și „Timpuri Noi“ din Ca
pitală, „Industria Sîrmei" din Cîm- 
pia Turzii, „Strungul“ din Arad, 
„Unirea" din Cluj, Șantierele navale 
din Galați au sporit productivitatea 
muncii față de indicele planificat în 
primul semestru al anului, cu 3 pînă 
la 6 la sută.

Succesèle lor se datoreșc promo
vării continue a tehnicii noi, valo
rificării largi a rezervelor interne și 
entuziasmului cu care muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din între
prinderi traduc în fapte sarcinile de

plan. La Uzinele „Republica“, de 
exemplu, pentru reducerea timpilor 
neproductivi ocazionați de înlocui
rea cilindrilor de la laminorul de 6 
țoii s-a introdus metoda de lucru cu 
tobe perforatoare, obținîndu-se în 
acest fel anual aproximativ încă 300 
tone de țevi.

de 80—100 minute, iar la frezarea 
cu plăcuțe din aliaj dur — de 
320—380 minute. Uzina noastră a 
experimentat și regimurile unifi
cate din normativele MMCM 
elaborate de către I.T.C.M.E.

Paralel cu stabilirea științifică a 
regimurilor de așchiere optime au 
fost elaborate procese tehnologice 
perfecționate, impuse, de aseme
nea, de necesitatea de a mări mai 
accentuat productivitatea muncii 
și de a îmbunătăți calitatea pro
duselor. în planurile de operații 
noi s-au prescris și regimurile de 
așchiere. Cu ocazia omologării 
proceselor tehnologice noi s-au o- 
mologat și regimurile de așchiere. 
La început muncitorii au privit cu 
oarecare rezervă aceste regimuri 
de așchiere. Cu timpul s-au con
vins că, aplicîndu-le, pot să reali
zeze o productivitate a muncii mai 
mare și, concomitent, un cîștig 
mediu

Sînt cazuri cînd regimurile pre
scrise 
zultate, dar nu pentru că n-ar fi 
bine stabilite, ci din cauza unor 
deficiențe tehnico-organizatorice. 
Bunăoară, ascuțirea defectuoasă a 
sculelor, se reflectă apoi în geome
tria incorectă și calitatea necores
punzătoare a suprafețelor de tăie
re. Studiind mai profund proble
ma ascuțirii sculelor am constatat 
că nu se respectă 
geometrici, că nu 
folosesc abrazive 
etc.

Consider foarte 
arătate de autorul 
ritoare la ascuțirea centralizată a 
sculelor, deoarece în acest fel se 
pot obține rezultate deosebite Cu 
cîtva timp în urmă. în cadrul uzi
nei noastre s-a elaborat un plan 
de măsuri privind organizarea u- 
nei ascuțitorii centralizate, care a- 
vînd condiții corespunzătoare de 
ascuțire va asigura respectarea 
geometriei sculelor Pentru obți
nerea unei calități superioare » su
prafețelor de așchiere a sculelor 
se va trece la lepuirea (rodarea) 
lor. Conducerea uzinei va urmări 
îndeaproape să asigure și prin alte 
măsuri tehnico-organizatorice creș
terea durabilității sculelor.

sporit

nu dau cele mai bune re-

parametrii lor 
întotdeauna se 
corespunzătoare

importante cele 
articolului refe-

ALEXANDRU KAFLIKIEWICZ 
inginer-șef de concepție 
Uzinele de strunguri Arad

începutul secolului : Luceafâ- 
5 ; 17,15 ; 19.30). Elena din

Trois — cinemascop : Sala Palatu
lui R. P. Romîne (orele 18 — seria de 
bilete 819) Patria (9: 11.30; 14; 16.30; 19; 
21.15). Elena Pavel (9; 11,30; 14: 18.30 ; 
19; 21.30 — grădină 21,15), 1 Mai (9; 11.15) 
13,30; 16,15; 18 45; 21,15). Grivița (8; 10,15; 
12,30: 15; 17,30; 20; 22,30), G. Coșbuc (8,15; 
10.30: 13; 15,30; 18; 20,30). Arenele Liber
tății (20). Stadionul Ciulești (20,30). Dra
goste și pălăvrăgeli : Republica (9,15; 11; 
12,45, 14 30; 17; 19; 21). București (9; 10.45; 
12,30; 14.15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 
15; 17; 19: 21). Floreasca (11; 16; 18.15; 
20 30). Stadionul Dinamo (20,15). Grădina 
13 Septembrie (20,30) Podul rupt - ci
nemascop : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21). Ștefan 
cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
Progresul (20 30). Mărul discordiei : ru
lează la cinematografele V. Alecsandrl 
(16, 18,15; 20 30) Lumina (de la orele 10 
la orele 14 în continuare ; 16; 18,15;
20.30) înfrățirea între popoare (16: 18.15
20.30) , 8 Martie (16: 18; 20). O perlă de
mamă : rulează la cinematografele l C. 
Frimu (10; 12; 14; 16,15; 18.45: 21 - gră
dină 20,30), 23 August (10; 12; 15; 17: 19; 
— grădină 20 15). Patinoarul 23 August 
(21). Divorț italian ; Tineretului (10: 12i 
14; 16: 18,15: 20,30) Misterele Parisulut — 
cinemascop : Victoria (9.30: 11,30; 13,30: 
15.45; 18; 20 30) Glulești (9.30; 11,30; 13,30: 
15.30; 18; 20,30) Miorița (10,30: 12,30: 14.30; 
16.45; 19; 21,15). Adorabile și mincinoase: 
Central (9.45; 12: 14.15, 16.30; 18.45; 21), 
C. David (16: 18.15; 20,30). Program spe
cial pentru copii : 13 Septembrie (10).
Estrada, estrada : 13 Septembrie (11,30: 
14.30; 16,30: 18.30; 20,30). Alex. Sahia (10; 
12: 15; 17; 19 - grădină 20,30). M. Eml- 
nescu (16; 18,15; 20,30). Șapte dădace — 
Hoața de Ia circ — sport nr. 3/1963 : ru
lează la cinematograful Timpuri Noi de 
la orele 10 la orele 21 în continuare. 
Noua prietenă a tatii : rulează la cine
matografele Maxim Gorki (16,15; 
20,45). Drumul Serii (16; 18,15: 
Rocco și frații săi — ambele serii : Cul
tural (10; 16; 19.30) Grădina 8 Martie 
(20.30). Cumpără-ți un balon : rulează la 
cinematograful Alex. Popov de la orele 
9.30 la orele 21 tn continuare. Tu ești 
minunată : rulează la cinematograful
Vasile Roaită (10; 12; 14> - grădină 21). 
Concertul mult visat : rulează la cine
matografele V. Roaită (16; 18.30). Arta 
(16; 18.20 - grădină 20,30). Libertății (10; 
12, 14: 16.15: 18.30 - grădină 20.30). Lu
mină de iulie ; Unirea (16; 18.30 - gră
dină 20,30). Olga Bancic (15; 17; 19 — 
grădină 20.30) Pe urmele bandei : Fla
căra (16; 18,15; 20.30). G. Bacovia (16: 18; 
20) B. Delavraneea (16; 18: 20). Camelia : 
rulează la cinematograful T Vladimi- 
rescu (16; 18). Doctor in filozofie : Mun
ca (16; 18,15; 20.30). Aurel Vlalcu (15; 17; 
19: 21) Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Popular (10.30 : 14.30: 16,45: 19;
21 15). Grădina cinematografului T. Via- 
dimirescu (20,15) O moștenire cu bucluc: 
Moșilor (11: 15; 17; 19 - grădină 20.30). 
16 Februarie (16: 18; 20) Miracolul lupi
lor — cinemascop : L Plntilie (10; 15. 
17: 19; 21) Dracul și cele zece porunci 
- cinemascop • Volga (9.45, 12: 14,15;
16 30: 18.45, 21) o viață: Grădina Lucea
fărul (20.30). Clubul cavalerilor - cine
mascop • 30 Decembrie (16; 18: 20). Co- 
lesrii ; Grădina -Inematografulul I Pln- 
tllie (20).

CllM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 

șl 27 iulie tn țară : Vremea se menține 
frumoasă și călduroasă, cu cerul varia
bil mai mult senin noaptea șl dimi
neața. Izolat vor cădea ploi de scurtă 
durată însoțite de descărcări electrice, 
mal frecvente în sud-vestu) țării. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul estic. 
Temperatura in creștere ușoară Mini
mele vor fi cuprinse Intre 13 și 22 grade 
iar maximele tntre 27 șl J7 grade Ia 
București șl pe litoral : Vremea se men- 
ține frumoasă și călduroasă cu cerul va
riabil mai mult, senin noaptea și dimi
neața. Vint slab pînă Ia potrivit. Tempe
ratura In creștere ușoară.

18.30s
20,30).
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In cele mai multe 
fabrici și uzine ale Ca
pitalei există grija cu
venită față de respecta
rea măsurilor de tehni
că . a securității și de 
igienă a muncii. Pe pe
liculă au fost înregis
trate imagini ale in
stalațiilor moderne de 
aer condiționat și ven
tilație, a tot felul de 
dispozitive și aparate de 
protecție. Ele previn vi
cierea atmosferei cu 
gaze, pulberi ori sub
stanțe toxice, reduc e- 
fortul fizic, asigură secu
ritatea muncii.

Iată-ne la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu". 
Este greu să lucrezi la 
gura cuptorului, mai a- 
les pe caniculă, dar for- 
iorului Petre llie — din

fotografia nr. 1 — nu-i prelucrează însă piese 
pasă nici de căldura mai mari, atunci lucră- 
cuptorulüi, nici de cea 
de afară'. Îmbrăcat re
glementar, cu echipa
ment de protecție, el lu
crează în cele mai bune 
condiții. Toate cup
toarele sînt prevăzute 
cu perdele de apă rece.

Cele 8 laboratoare ra
ionale și laboratorul 
central al Inspecției de 
stat pentru igienă și pro
tecția muncii din Capi
tală aduc o contribuție 
de seamă la prevenirea 
îmbolnăvirilor profesio
nale. în fotografia nr. 2 
— o fază de lucru în 
laboratorul de chimie ecranul, nu și-a pus nici 
sanitară industrială.

Se știe că la strun
guri sînt montate ecra
ne de protecție. Cînd se

torii ridică ecranele, fe- 
rindu-și ochii de șpan 
prin ochelarii de protec
ție care le stau la înde- 
mînă. Iată-l, în fotogra
fia nr. 3, pe strungarul 
Ilie 1. Petre, Lucrează 
folosind ecranul de pro
tecție (indicat de să
geată). Dar Dumitru 
Ciucă, tovarășul său de 
alături ? Fotoreporterul 
l-a surprins (imaginea 
nr. 4), ca să spunem așa, 
în flagrant delict de în
călcare a normelor de 
tehnică a securității 
muncii : n-a coborît nici

ochelarii.
120 de medici reparti

zați în fabricile și uzi
nele Capitalei participă

activ la controlul medi
cal preventiv al munci
torilor și al diferitelor 
locuri de muncă, contri
buie la educația sanita
ră a muncitorilor etc.

Omul, condițiile sale 
de muncă, adaptarea 
perfectă la mașina sau 
unealta pe care o mînu- 
iește, securitatea și igie
na muncii, respectarea 
riguroasă a absolut tu
turor recomandărilor din 
acest domeniu trebuie 
să constituie o preocu
pare importantă a fiecă
rei conduceri de între
prindere, a fiecărei or
ganizații de partid fi 
sindicale.

(Fotoreportaj de 
P. DĂNILĂ 

și A. CARTOJAN)

r £ î £ G R A M UT I R N £

Seceriș
(Urmare din pag. I-a)

treieriș arături

Festivitățile din R. P. Polonă 
cu prilejul sărbătorii naționale

partid și de stat, oameni de știință, 
cultură și artă etc.

De asemenea, au fost de față 
membri ai corpului diplomatic, pre
cum și corespondenți străini acredi
tați la Varșovia. ......

La ..recepție,. Jozef Cyrankiewicz a 
rostit un toast, după care a avut loc 
un spectacol de gală în grădina Pa
latului.

VARȘOVIA 23 Corespondentul 
Agerpres transmite : Ziua de 22 iu
lie, aniversarea eliberării Poloniei 
de sub jugul fascist, a fost sărbăto
rită în întreaga țară cu multă însu
flețire. în orașele și satele din R. P. 
Polonă au avut loc adunări festive, 
mitinguri și numeroase, manifestări 
cultural-artistice. în piețele publice 
din Varșovia s-au desfășurat, pînă 
seara tîrziu, spectacole 
în aer liber de diferite 
artistice și dansuri.

In seara de 22 iulie, 
Consiliului de Miniștri a avut loc o 
mare recepție la care au participat 
W. Gomulka, prim-secretar al C'.C 
al P.M.U.P., Aleksander Zawadzki, 
președinte al Consiliului de Stat. 
Jozef Cyrankiewicz, președinte al 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
membri ai guvernului, activiști de

prezentate 
ansambluri

la Palatul

TELEGRAMA
Tovarășul Corneliu Mănescu, mi

nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, a primit din partea tovară
șului Mangalîn Dughersuren, minis
trul afacerilor externe al R.P. Mon
gole, o telegramă de mulțumire pen
tru felicitările și urările ce i-au fost 
adresate cu ocazia celei de-a 42-a 
aniversări a Revoluției Populare 
Mongole.

a

Recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale 

a R.A.U.
Cu prilejul sărbătorii naționale

Republicii Arabe Unite, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.A.U., Saad 
Mortada. a oferit marți la amiază o 
recepție.

Au luat parte Eduard Mezincescu. 
adjunct aj ministrului afacerilor ex
terne, Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, prof, 
univ. Stançiu Stoian, secretar gene
ral ăl Ligii romîne de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, gene
rali și ofițeri superiori ai 
noastre armate, funcționari 
ori din M.A.E., oameni de 
ziariști.

Au participat șefii unor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic. (Agerpes)

forțelor 
superi- 
cultură,

misiuni

Pe șoseaua București-Constanța
(Urmare din pag. I-a)

așteptat. Atît pe un mal 
cît și pe celălalt, la punc
tele de îmbarcare, au fost 
construite două restau- 
rante-terasă de toată fru
musețea. din sticlă și ma
să plastică. Bine aprovi
zionate, ele pun la dispo
ziția turiștilor un sorti
ment variat de preparate 
și dulciuri. La o masă, 
sub umbrar, timpul trece 
mai repede... Căci în ceea 
ce privește funcționarea 
bacului, lucrurile nu sînt 
încă prea bine puse la 
punct. Autovehiculele aș
teaptă mult pînă le vine 
rîndul la îmbarcare. Deși 
există două bacuri mari, 
care pot face traversarea

„în cruce", se folosește în 
mod curent numai unul. 
Trecerile autovehiculelor 
ar trebui organizate mai 
rapid și la orice oră. Că
lătorii mai sesizează, de 
asemenea, că cele două 
restaurante se închid prea 
devreme, la o oră cînd 
mulți turiști mai așteaptă 
traversarea cu bacul. Tre
buie adăugat, de aseme
nea, că în orele de mare 
aglomerație, băuturile 
servesc calde, adesea 
se găsește suc.

Organele de resort 
trebui să se ocupe

se
nu

Declarația comună sovlcto-ungară

argentina Declarația partidului 
comunist in legătură 
cu recentele alegeri

BUENOS AIRES 23 (Agerpres). 
— După cum transmite Agenția 
Prensa Latina, la Buenos Aires a 
fost difuzată o declarație a Partidu
lui Comunist din Argentina în.care 
se: face o analiză a alegerilor gene
rale care au avut loc în această țară 
la 7 iulie.

Relevînd că modul în care s-au 
desfășurat alegerile constituie „pre
țul plătit pentru lipsa de unitate 
populară și democratică“, partidul 
comunist cheamă la unitate pentru 
sprijinirea măsurilor progresiste 
promise de Arturo Illia subliniind 
că, fără sprijinul poporului munci
tor, „noul guvern nu are nici o per
spectivă“. . .

Partidul comunist arată că în mo
mentul de față este necesar un front 
democratic național și trebuie des
fășurată o luptă comună pentru li
bertate, pîine și independență în în
treaga țară.

Mitinguri în Grecia 
în apărarea democrației
ATENA 23' (Agerpres). — Din ini

țiativa partidului Uniunea democra
tă de stînga (E.D.A.) la Kavalla, Hal- 
kida și Levkada au avut loc nume
roase mitinguri în apărarea demo
crației. La mitingul din Kavalla au 
participat aproape 15 000 de locuitori 
din oraș și din satele din împreju
rimi. Eroul național al Greciei, Ma- 
nolis Glezos, membru al Comitetu
lui Executiv al E.D.A., a rostit o cu- 
vîntare despre situația politică din 
Grecia. Subliniind că politica parti
delor de dreapta trece printr-o criză, 
el a. avertizat asupra primejdiei pe 
care o implică pregătirile acestora în 
vederea unor noi alegeri de tipul 
celor precedente, cînd rezultatele au 
fost falsificate în mod grosolan. Gle
zos a îndemnat poporul grec să lup
te pentru a obține dizolvarea orga
nizațiilor neofasciste și pedepsirea 
tuturor celor vinovați de asasina
rea deputatului Lambrakis. Vorbi
torul a cerut crearea unui guvern 
provizoriu care să se bucure de în
credere generală precum și organi
zarea de alegeri parlamentare cu a- 
devărat libere.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — A 
fost dată publicității Declarația co
mună sovieto-ungară, semnată la 
încheierea vizitei în Uniuriea Sovie
tică a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Ungare. Vizita este considera
tă ca „o manifestare de neuitat a 
prieteniei frățești și a solidarității 
sovièto-ungare“.

Delegația R. P. Ungare „și-a ex
primat admirația sinceră față de 
realizările importante și planurile 
remarcabile cu care poporul so
vietic, sub conducerea P.C.U.S. și a 
Comitetului său Central leninist, 
pășește ferm înainte pe calea con
struirii depline a comunismului“.

„La rîndul său partea sovietică 
constată cu o mare satisfacție că 
oamenii muncii din R. P. Ungară, 
sub conducerea P.M.S.U. și a Co
mitetului său Central, au obținut 
succese remarcabile în construirea 
socialismului, în dezvoltarea econo
miei naționale, în întărirea unită
ții lor moral-politice“.

In declarație se subliniază că un 
rol important în trecerea țărilor so
cialiste la comunism mai mult sau 
mai puțin în cadrul aceleiași epoci 
istorice îl are, „paralel cu folosirea 
maximă a resurselor și posibilități
le interne ale fiecărei țări, conti
nua adîncire a diviziunii socialiste 
a muncii, bazată pe lărgirea conti
nuă a specializării și cooperării 
producției, pe folosirea eficientă a 
posibilităților pieței mondiale socia
liste. Folosind avantajele acestei 
colaborări, fiecare țară a comunită
ții socialiste, menținîndu-și pe de
plin suveranitatea, se va baza nu 
numai pe propriile sale forțe, ci și 
pe sprijinul întregii comunități“.

Părțile ^?i-au exprimat marea sa
tisfacție față de faptul că relațiile 
politice, economice și culturale din
tre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Ungară se dezvoltă cu 
succes, întemeindu-se pe egalitate 
deplină în drepturi și pe respec
tarea suveranității celor două țări.

Referindu-se la situația interna
țională, părțile au reafirmat „că 
ele sînt unanime în aprecierea ac
tualei situații internaționale, în 
hotărîrea de a lupta și pe viitor îm
potriva primejdiei unui nou război, 
pentru o pace trainică pe pămînt“.

în condițiile actualului raport de 
forțe „există posibilitatea reală a 
preîntîmpinării războiului mondial 
termonuclear, a excluderii lui din 
viața societății omenești“.

Se atrage atenția asupra naturii 
rapace a imperialismului care im
plică primejdia dezlănțuirii unui 
război mondial termonuclear. „In 
aceste condiții statele socialiste tre
buie să manifeste o vigilență ma
ximă și să ia măsurile corespunză
toare pentru întărirea puterii lor de 
apărare“.

Se exprimă neliniștea în legătură 
cu faptul că guvernele țărilor occi
dentale continuă cursa înarmărilor 
racheto-nucleare. „Cele două părți 
consideră că politica revanșardă 
promovată de cercurile guvernante 
din R.F.G. reprezintă principala 
cauză a încordării în Europa“. Pen
tru însănătoșirea situației în Euro

pa și în întreaga lume trebuie să se 
pună capăt rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, să se în
cheie tratatul de pace german și să 
se normalizeze pe această bază si
tuația în Berlinul occidental.

Se exprimă convingerea profundă 
că „încheierea unui acord cu pri
vire la încetarea experiențelor nu- - 
cleare, cu semnarea concomitentă a ■ 
unui pact de neagresiune între ță
rile N.A.T.O. și statele participante 
ia Tratatul de la Varșovia, ar crea 
o nouă atmosferă internațională, 
mai favorabilă rezolvării celor mai 
importante probleme ale contempo
raneității, inclusiv a problemei de
zarmării“.

In declarație este condamnat cu 
hotărîre colonialismul în toate for
mele și manifestările sale. Părțile 
își exprimă din nou „hotărîrea de a 
sprijini și de acum înainte mișcă
rile de eliberare națională ale po
poarelor Asiei, Africii și Amerieii 
Latine, lupta lor pentru eliberare 
și întărirea independenței politice 
și economice, pentru lichidarea de
finitivă a rușinosului sistem al co
lonialismului“.

Relevînd avantajele comerțului 
internațional pe baza egalității în 
drepturi, declarația sprijină hotă- • 
rîrea celei de-a 17-a sesiuni a A- ? 
dunării Generale a O.N.U. cu pri- \ 
vire la convocarea unei conferințe ; 
internaționale în problemele co- ‘ 
merțului.

Reprezentanții P.C.U.S. și P.M.S.U. ' 
s-au informat reciproc asupra acti
vității celor două partide. Se rele
vă deplina unitate de vederi a 
partidelor în toate problemele „con
strucției socialiste și comuniste, e- 
voluției situației internaționale, 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale“.

Declarația caracterizează anii care 
au trecut drept ani de victorii re
marcabile în toate domeniile Vie
ții politice, economice și culturale 
din țările comunității socialiste, 
care pășesc în fruntea luptei po
poarelor pentru pace, independență 
națională, democrație și socialism. 
„Garanția noilor victorii o consti
tuie unitatea tuturor țărilor comu
nității socialiste“.

Un loc însemnat este acordat pro
blemelor coexistenței pașnice a sta
telor cu sisteme sociale diferite. 
„Transpunerea în viață a principiu
lui coexistenței pașnice contribuie 
la accelerarea continuă a procesu
lui revoluționar mondial“. „Promo
varea în mod consecvent de către 
țările socialiste în politica lor a 
principiului coexistenței pașnice 
prevede nu încetarea, ci conti
nuarea celei mai active lupte poli
tice și ideologice, împotriva impe
rialismului, demascarea esenței sale 
reacționare antipopulare“, se arată 
în declarație.

Jânos Kâdăr, în numele C.C. al 
P.M.S.U. și guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, a invi
tat o delegație de partid și guver
namentală a U.R.S.S. în frunte cu 
N. S. Hrușciov să facă o vizită de 
prietenie în R. P. Ungară. Această 
invitație a fost primită cu mulțu
mire.

la recoltat iar noaptea la arat; la 
G.A.C. Ciumeghiu, raionul Salonta, 
tractoarele ară printre clăi.

Nu peste tot lucrurile stau însă 
la fel. Executarea arăturilor J* 
vară continuă să se desfășoare 
ritm necorespunzător în raport cu 
forțele de muncă existente și cu 
condițiile excepțional de bune cre
ate de ploile care au căzut. Dar, 
numai pe 20 la sută din suprafața de 
pe care s-a strîns recolta s-au făcut 
arături. Aceasta în mare măsură din 
cauza întîrzierilor în strângerea pa
ielor după combine și datorită fap
tului că nu peste tot s-a organizat 
schimbul II la tractoare. Pe bună 
dreptate, era supărat 
Soare, șeful brigăzii de tractoare 
care lucrează la G.A.C. Smîr- 
dioasa, raionul Zimnicea. „Noi am 
organizat schimbul II la șase 
tractoare. Am vrea să lucrăm și 
noaptea, dar conducerea gospodă
riei n-a luat măsuri pentru elibe
rarea terenului de paie“. în schimb, 
la Cioranii de Sus, raionul Mizil, 
președintele gospodăriei colective, 
Constantin Vișan, era necăjit că, 
deși s-a eliberat terenul, nu se ară 
deoarece nu s-au format două 
schimburi de tractoriști.

în acest an sînt condiții naturale 
Deosebit de favorabile pentru exe
cutarea arăturilor de vară și trebuie 
să le folosim din plin. Aceasta este 
una din sarcinile de seamă ale con
siliilor agricole regionale și raio
nale și ale conducerilor unităților 
agricole.

Odată cu aceasta se executa o altă 
lucrare importantă : semănatul 
plantelor furajere în miriște. Pentru 
a obține cantități cît mai mari de 
masă verde la hectar, semănatul 
nu poate fi prelungit. La G.A.C. 
Buzescu, regiunea București, cul
turile duble au răsărit de mult și 
se dezvoltă bine. Aici, paralel cu 
secerișul, s-au luat măsuri de elibe
rare a terenului, s-a arat și semă
nat din timp. Așa au procedat și 
colectiviștii din Cavadinești, raio
nul Bujor, care au semănat în mi
riște 250 ha porumb pentru siloz, 
întrucît cultivarea plantelor fura
jere în miriște reprezintă una din. 
tre sursele principale de sporire a 
producției de nutrețuri, este nece
sar să se treacă la eliberarea tere-

de 
în

Dumitru

nului de paie, la executarea arătu
rilor și la semănatul culturilor fu
rajere, îndeosebi a porumbului de 
siloz, pe suprafețe cît mai mari.

Un control permanent asupra fe
lului cum organizează și îndrumă 
consiliile agricole, conducerile uni
tăților agricole treierișul, transpor
tul cerealelor, arăturile, semănatul 
culturilor duble, o intervenție ope
rativă acolo unde se semnalează de
ficiențe — iată ce se cere din par
tea organelor și organizațiilor de 
partid.

s
p
o
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1960, cînd au
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Jocurile Olimpi
ce, competiția su
premă a tuturor 
sporturilor, repre
zintă înainte de 
toate un minunat 
mijloc de colabora
re internațională, 
de cunoaștere mai 
bună, de manifes
tare a sentimente
lor celor mai no
bile de prietenie și 
de pace, între tine
rii de pretutindeni.

Interesul mereu 
crescînd pe care-1 
polarizează Jocu
rile Olimpice 
este ilustrat, în 
primul rînd, de 
numărul țărilor 
participante, al 
sportivilor partici
pant, în continuă 
creștere de la o O- 
Iimpiadă la alta. 
Recordul de par
ticipare a fost în
registrat la Roma, 

luat parte pesteîn
7 000 de sportivi din 84 de țări. După 
date preliminarii, la Jocurile din 1964 
de la Tokio vor fi prezenți sportivi și 
sportive din aproape o sută de țări, 
mai ales că, între timp, familia olimpi
că a crescut.

Dar aceasta încă nu este totul ! Va
loarea atinsă în diferite ramuri sporti
ve, în anii următori Jocurilor de la

O nouă stațiune experimentală
Secția de pedologie a Academiei R. P. Romîne — 

filiala Cluj — a organizat în poiana Frînturi din Munții 
Vlădeasa, la o altitudine de 1 452 metri, o stațiune 
experimentală. Lucrătorii de la această stațiune vor 
studia și aplica cele mai bune metode de refacere a 
pășunilor în zona montană și subalpină.

Aici funcționează un laborator care a fost dotat cu 
o bună parte din aparatele de specialitate, urmînd ca 
în curînd să fie completat.

In stațiunea nou înființată specialiștii secției de pe
dologie au început primele cercetări legate de sol, ve
getația pajiștilor și vegetația forestieră.

(Agerpres)

ÎART s
Roma, anunță că la Tokio tabelele de 
recorduri de la o serie de sporturi vor 
fi supuse unui puternic asalt.

Sportivii romîni, dornici să confirme 
și să întregească la Tokio succesele 
realizate la ultimele trei ediții ale O- 
linjpiadelor, au început de mai mult 
timp o pregătire sistematică. în acest 
an nreolimpic, cei mai buni sportivi ro
mîni au participat sau vor lua parte la 
11 campionate mondiale și la 13 cam
pionate europene în vederea cărora s-au 
antrenat cu seriozitate. Planurile de 
pregătire, elaborate de specialiștii noș
tri, urmăresc nu numai o bună compor
tare la aceste campionate, ci — în fi
nal — la Jocurile Olimpice.

în urmă cu cîtva timp au fost 
publicate în presă normele de selecție 
pentru loturile olimpice, elaborate de 
Comitetul olimpic romîn și de federa
țiile de specialitate. Aceste norme ur
măresc în mod științific o gradare a 
eforturilor sportivilor noștri fruntași, o 
eșalonare concretă a muncii lor de pre
gătire în vederea J. O. de la Tokio.

în cele mai multe cluburi și asociații 
a avut loc o dezbatere largă a acestor 
norme olimpice, al cărei rezultat a fost 
o mai bună organizare a muncii, creș
terea spiritului de răspundere a tuturor 
factorilor, o puternică mobilizare a 
tehnicienilor și a sportivilor, pentru o 
muncă fără preget de acum și pînă în 
octombrie 1964. Multe din cifrele sta
bilite ca norme (avînd în vedere situa
ția reală a creșterii rezultatelor pe plan 
mondial) reprezintă o valoare foarte ri
dicată. La atletism, de exemplu, multe 
din normele noastre sînt superioare re
cordurilor stabilite de campionii olim
pici de la Helsinki și chiar de unii din

ar 
cu 

mai mult interes de per
fecționarea bunei deser
viri pe acest mare traseu 
turistic și sub alte aspec
te. Cooperativa meșteșu
gărească ,,Metalo-Casni
ca" din București a înfiin
țat un atelier mobil pen
tru depanări auto. Ește o 
inițiativă bună. Dar pu
țină lume știe de existen
ța atelierului. Este nevoie 
să se facă o mai largă 
publicitate în această pri
vință și, pe cît posibil, să 
se dea curs propunerii de 
a se înființa, din loc în 
loc, puncte fixe sau mo
bile de depanare. Este o 
problemă de mare impor
tanță acum, cînd transpor
tul rutier a crescut atît 
de mult.

SITUAȚIA ANALFABETISMULUI 
ÎN LUME

Agenția Reuter relatează că la 22 
iulie la Organizația Națiunilor Unite 
a foșt dat publicității un raport al 
U.N.E.S.C.O. în legătură cu situația 
analfabetismului în lume. Potrivit rapor
tului, peste 700 000 000 de oameni — 
un procent de 50 la sută din populația 
adultă a lumii — sînt analfabeți, In 
unele regiuni analfabetismul se ridică 
la 70—80 la sută. După cum se men
ționează în raport, în cazul în care nu 
se vor lua măsuri, la fiecare 6 sau 7 
ani la actuala cifră se vor adăuga încă 
20—25 de milioane de analfabeți.

Ca măsuri pentru ameliorarea situa
ției, după cum relatează agenția Reuter, 
„raportul propune un program de 10

ani prevăzînd alfabetizarea unui nu
măr dé 330 000 000 adulți în Africa, 

Asia și America Latină“.

MOTIVUI, EVACUĂRII,,. GUANO

Cîteva mari firme americane și 
engleze care se ocupă de comerțul 
cu îngrășăminte naturale, consta- 
tind că resursele lor de aproviziona
re încep să scadă, și-au îndreptat 
atenția spre insula Nauru unde de-a 
lungul mileniilor, păsările au depus 
enorme cantități de guano. Pentru 
exploatarea intensă a acestui 
țios îngrășămînt natural, este 
nevoie ca locuitorii insulei să 
evacuați, deoarece casele lor 
clădite pe terenuri alcătuite
guano. Firmele interesate în comer
țul cu guano promit că peste 30 de 
ani cei 500 de locuitori din Nauru se 
vor putea reîntoarce pe insulă cînd 
ea va fi... curată și strălucitoare.

MĂSURI ÎMPOTRIVA MAFIEI

Palermo, au fost descoperite depo
zite de arme și muniții. Numărul a- 
restărilor operate în cursul acțiuni
lor începute de poliție, în urma unui 
val de asasinate puse la cale de Ma
fia, se ridică la 500. Agențiile occi
dentale de presă relatează însă că, 
potrivit surselor de informații ita
liene, liderii cei mai importanți ai 
acestei organizații teroriste au pără
sit insula Sicilia și s-au refugiat în 
Africa de nord sau în Spania.

DOCUMENTE ALE ORDINULUI
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cîștigătorii de la Melbourne. Ele nu 
sînt însă cifre luate la întîmplare, ci 
reflectarea nivelului actual de dezvol
tare a atletismului, în lumina rezul
tatelor internaționale. Stabilind aceste 
norme, s-a ținut totuși seama de acce
sibilitatea lor, de puternicul caracter 
stimulativ și de faptul ca la Olimpiadă 
mulți dintre ei să se afirme.

Pentru multe din ramurile sportive, 
la care vom participa la Tokio, data 
de 1 iulie a. c. a însemnat primul 
bilanț al muncii de pregătire olimpică. 
Să vedem ce arată acest bilanț.

69 de sportivi și sportive la 9 ramuri 
au îndeplinit standardurile stabilite. 
Dintre aceștia, 44 — adică mai mult 
de jumătate — au realizat norme pen
tru întreg anul preolimpic 1963. Nu
mărul lor, dar și rezultatele înregistra
te de foarte mulți dintre acești „can
didați olimpici", sînt în măsură să sa
tisfacă așteptările și să arate că ne a- 
flăm pe un drum bun.

Dacă la unele ramuri sportive (atle
tism, tir, haltere) normele cifrice au 
putut fi îndeplinite în diferite compe
tiții, la altele în schimb (box, lupte cla
sice și libere, scrimă, ciclism etc.) în
deplinirea cerințelor olimpice este le
gată de participarea la mai multe com
petiții cu caracter intern și internațio
nal (campionate republicane, europene 
și mondiale, Jocuri Balcanice) care sînt 
programate abia în perioada următoa
re. Aceasta ne întărește convingerea că 
și alți sportivi ai noștri vor fi capabili 
ca pînă la întocmirea celui 
lea bilanț (sfîrșitul lunii 
să-și justifice selecționarea 
olimpice ale țării noastre.

de-al doi- 
octombrie) 
în loturile

Mai există încă o categorie de 
sporturi (fotbalul și baschetul masculin) 
la care participarea la Tokio este le
gată de calificarea în urma unor în- 
tîlniri internaționale.

Sînt însă și unele ramuri sportive 
(călărie-obstacole, pentatlon modern, 
lupte libere și clasice) în care deși au 
existat mai multe ocazii de a fi înde
plinite normele, sau acestea să fie rea
lizate de un număr mai mare de spor
tivi, totuși rezultatele înregistrate n-au 
fost pe măsura așteptărilor. Tocmai de 
aceea, în perioada următoare vor tre
bui intensificate toate eforturile, va 
trebui depusă mai multă sîrguință, în 
așa fel ca pînă la 31 octombrie a. c. 
și sportivii acestor discipline să se nu
mere printre cei selecționați pentru 
J. O. Nesatisfăcătoare sînt rezultatele 
înregistrate la înot și sărituri, ca și la 
unele probe de atletism — în special 
aruncările-bărbați. Trebuie să dea de 
gîndit faptul că deși ne aflăm în plin 
sezon competițional de natație, nici un 
sportiv de la aceste discipline n-a reu
șit încă să-și realizeze norma olimpică.

Este de datoria tuturor activiștilor 
din cluburi, asociații și din consiliile 
regionale ale U.C.F.S., a tuturor spor
tivilor și antrenorilor să-și înzecească 
eforturile, să muncească mai mult și 
mai bine pentru ca la viitorul bilanț să 
se înregistreze noi succese în activita
tea de pregătire pentru Jocurile Olim
pice de la Tokio !

Prof. ANGHEL VRABIE 
secretar

al Comitetului Olimpic Romin

Continuînd acțiunile împotriva 
organizației teroriste Mafia, în insula 
Sicilia, poliția italiană a operat nu
meroase arestări în rîndul agenților 
acestei organizații. S-a anunțat ast
fel că, pe lîngă arestarea unui grup 
de peste 30 de membri ai Mafiei la

Biblioteca Muzeului Național din 
Praga posedă o colecție unică de 
documente ale Ordinului de Malta, 
care a luat ființă în timpul crucia
delor. Colecția cuprinde peste 5 000 -
volume, din care 200 sînt manuscri
se. Colecția reflectă istoria Ordinu
lui de Malta și a politicii europene 
începînd cu secolul al XI-lea. Majo
ritatea volumelor sînt scrise în lim
bile italiană, latină și germană. Se 
află printre acestea și cîtevă volume 
în limba cehă.

Colecția, care era considerată dis
trusă după cel de-al doilea război 
mondial, se inventariază în prezent 
la biblioteca 
Praga.

Muzeului Național din

Lipsa apei în orașul Hong Kong (posesiune britanică) a determinat rațio
nalizarea ei. Apa este adusă cu cisternele de la mari depărtări și este distri
buită populației sub supravegherea poliției.
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Conferința tripartită cu privire 
la încetarea experiențelor nucleare

Sosirea la Moscova a delegațiilor care vor participa
la Consfătuirea C.A.LRI»

Consilîul de Securitate dezbate situația 
din coloniile portugheze și R*S*A*

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
După cum s-a comunicat oficial la 
Moscova, în cadrul întîlnirii din 23 
iulie dintre A.A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S, 
A. Harriman, secretar de stat ad
junct al S.U.A., și lordul Hailsham, 
ministrul pentru problemele științei 
și tehnicii al Marii Britanii, cu par
ticiparea consilierilor acestora, s-au

Situația
După cum reiese din știrile tran

smise de agenția France Presse, în 
cursul zilei de marți, în Siria con
tinuă să fie urmărite și arestate 
persoane acuzate de a fi implicate 
în încercarea de lovitură de stat de 
la 18 iulie.

France Presse referindu-se la un 
anunț apărut ieri în ziarul „Al- 
saoura“ anunță că un număr de 
douăzeci de personalități politice 
sau militare urmărite printr-un or
din de arestare al viceguvernato
rului militar s-au predat sau au fost 
arestate de poliție.

Printre aceste personalități se nu
mără generalul Rașed Kattini, fost 
șef-adjunct al comandamentului su
prem al forțelor armate ale Siriei 
și membru ai „Consiliului național 
al comandamentului revoluționar“. 
Dr. Abdel Wahab Homad, fost mi
nistru de finanțe în cabinetul for
mat de Salah Bitar după lovitura 
de stat din 8 martie, Johad Dahi, 
fost ministru al comunicațiilor în 
cabinetul Bitar, Marouane Sebai, 
fost șef al poliției secrete a lui Ab
del Hamid Sarraje în perioada cînd 
Siria era unită cu R.A.U., și Nihad 
el Kassem, fost vicepreședinte al 
consiliului în primul cabinet al lui 
Salah Bitar.

în ciuda situației încordate care 
domnește în țară și mai ales la Da-

Cunoscutul scrii
tor algerian Katib 
lasin a exprimat 
protestul său ener
gic împotriva repre
siunilor tîngeroase 
din Irak.

„Adresez un apel 
către frații mei din 
Algeria, către po
poarele arabe și în
treaga omenire — 
a declarat scriitorul 
•— pentru ca pre
tutindeni să răsune 
glasul oamenilor 
liberi care cer con
damnarea clicii de 
aventuriști fasciști 
din Irak, încetarea 
exterminării patrio
ților, acordarea au
tonomiei Kurdista- 
nului și instaurarea 
puterii democrati
ce în Irak“.

Polemici in partidele zise de centru-stinga
"ntreaga presă italiană comentează, în 

aceste, zile, primele acțiuni ale noului 
guvern Leone care și-a început activi
tatea, după ce a obținut votul de încre
dere din partea parlamentului. Re
amintim că a fost vorba de un vot de 
încredere destul de slab, care în Ca
meră n-a adus guvernului decît cele 
255 de voturi favorabile ale deputaților 
democrat-creștini, față de 235 de voturi 
contrare, în timp ce 119 deputați nu 
s-au prezentat la vot pentru a face să 
scadă majoritatea necesară încrederii.

Guvernul Leone a fost prezentat de 
conducerea partidului democrat-creștin 
ca un „guvern-punte", ceea ce înseamnă 
un guvern de tranziție, spre ceea ce se 
pretinde că va fi un nou guvern de 
centru-stinga, după cel condus pînă a- 
cum cîteva săptămâni de Fanfani. Ex
ponent ai conducerii democrat-creștine, 
printre care și primul ministru Leone, 
au dat asigurări că acest „guvern-pun
te“, a cărui durată nu va depăși pe cea 
a bugetului provizoriu, adoptat de par
lament pentru perioada pînă la 31 oc
tombrie, va fi guvernul unui fel de ar
mistițiu politic în vederea pregătirii 
unei noi formule a majorității zisă de 
centru-stinga.

Dar, după cum arată ziarul „l’Unită“, 
într-un articol de fond, primele acțiuni 
ale guvernului Leone îl caracterizează 
nu ca un guvern fără culoare politică, 
ci ca un guvern cu o tipică orientare 
de dreapta. Ziarul menționează că, în 
politica externă, guvernul și-a început 
activitatea consimțind să ia parte, ală
turi de S.V.A. și Germania occidentală, 
fără Anglia, la o nouă etapă a 
negocierilor cu privire la constituirea 
așa-zisei „forțe nucleare multilaterale" 
a N.A.T.O. Este — arată „fUnită" —- o 
acțiune de „fidelitate atlantică“ cel pu
țin inoportună în momentul în care la 
Moscova se desfășoară, în mod. pozitiv, 
tratativele tripartite cu privire la un 
acord pentru încetarea experiențelor 
nucleare, acord care ar avea valoarea 
unui prim pas pe calea spre destinderea 
internațională.

In politica internă, miniștrii cu sar
cini financiare și îndeosebi Colombo, 
Martinelli și Medici au rostit în senat 
discursuri în care perspectiva unor mă
suri de „austeritate" pe seama celor ce 
muncesc a fost destul de clară. Aceste 
discursuri au arătat din nou că, așa 
după cum au declarat din vreme depu
tății comuniști, guvernul, deși se pre
zintă ca un guvern provizoriu și neu
tru, ia ca baza acțiunii sale interne ra
portul prezentat nu de mult de. guver
natorul Băncii Naționale. Carii. Acest 
raport, devenit un fel de program al 

realizat noi progrese în pregătirea 
acordului cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

Au continuat, de asemenea, schim
buri de păreri în alte probleme pre- 
zentînd interes reciproc.

Următoarea. întîlnire va avea loc 
Ia 24 iulie.

din Siria
mase, unde populația, supusă unor 
aspre restricții de circulație, este 
lipsită — după cum relevă presa 
occidentală — de posibilitatea de a 
se aproviziona cu alimente, primul 
ministru sirian n-a ezitat să declare 
că „pe tot teritoriu] Siriei domnește 
calmul cel mai desăvîrșit“.

Această declarație, după cum re
levă agențiile de presă, este desti
nată în mod vădit străinătății și ur
mărește să lase impresia că regimul 
baasist și-ar fi întărit pozițiile.

Cuvîntarea președintelui Nasser
CAIRO 23 (Agerpres). — La 22 

iulie, la Cairo a avut loc un 
ting consacrat celei de-a Xl-a 
versări a revoluției egiptene 
1952. In cadrul mitingului, la 
au participat circa 100 000 de 
soane, a rostit o cuvîntare președin
tele Gamal Abdel Nasser. El s-a 
ocupat pe larg de problema fe
derației celor trei state arabe — 
Egiptul, Siria și Irakul — și de di
ficultățile întîmpinate în crearea 
ei. Președintele s-a referit la parti
dul Baas din Siria, declarînd că li
derii acestuia au tins spre scindare 
și acapararea puterii, urmărind să 
dea o lovitură adevăraților parti-

mi- 
ani- 
din 

care 
per-

Soldați din armata irakiană luați prizonieri de patnoțn kurzi.

dreptei democrat-creștine și al întregii 
reacțiuni italiene, a exprimat vederile 
monopoliștilor în domeniul economic și 
a recomandat, cu scopul de a păstra ne
atinse profiturile patronilor, măsuri de 
respingere a cererilor de sporire a sala
riilor prezentate de sindicate.

In timp ce guvernul Leone își defi
nește astfel orientarea, intre partidele 
care au format în trecut majoritatea de 
centru-stinga și chiar în cadrul unora 
dintre aceste partide s-a dezlănțuit o 
aspră polemică în legătură cu eveni
mentele care au dus la falimentul ten
tativei lui Moro, secretarul general al 
partidului democrat-creștin, de a forma 
guvernul și în legătură cu condițiile 

Corespondentă din Italia

pentru o eventuală nouă colaborare de 
centru-stinga.

Asistăm la o serie de declarații, acu
zări și contra acuzări, dezmințiri și a- 
pariții de cărți albe. Astfel, adopții lui 
Nenni din partidul socialist italian au 
publicat o așa-riumită carte albă pentru 
a justifica compromisul pe care acesta 
îl stabilise cu Moro. Din această carte 
albă rezultă că Nenni acceptase condiții 
care erau în contrast cu linia elaborată 
chiar de partidul său. In politica ex
ternă, de exemplu, se vorbește despre o 
absolută „lealitate față de politica at
lantică“ și despre aderarea în principiu 
la propunerea americană pentru forțele 
multilaterale N.A.T.O. Toate acestea 
echivalează însă cu abandonarea de că
tre Nenni și adepții săi a poziției ne
utraliste. în ceea ce privește programul 
intern al guvernului, cartea albă dove
dește că Nenni s-a mulțumit numai cu 
promisiuni asupra „viitoarei aboliri“ a 
dijmei, ca unica garanție că din guvern 
va face parte și Fanfani (lucru dezmin
țit imediat de înșiși amicii lui Fan
fani).

La rîndul său, grupul prezidat de 
Lombardi, cel care în cadrul Comitetu
lui Central al P.S.I., cînd se hotăra spri
jinul ce trebuie dat experienței lui Moro 
l-a abandonat pe Nenni, a răspuns 
print r-o altă carte albă. In ea se explică 
acest act prin faptul că programul pre
zentat de Moro și acceptat de Nenni 
nu numai că nu era „progresist și ga
rantat“, cum cerea partidul socialist, 
ci era mai înapoiat chiar decît cel al 
guvernului Fanfani. Grupul lui Lom
bardi recunoaște că a fost o greșeală a 
partidului socialist faptul că a continuat 
să susțină guvernul Fanfani, chiar a-
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MOSCOVA 23 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță sosirea la Mos
cova, pentru a participa la Consfă
tuirea primilor secretari ai Comite
telor Centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești și a șefilor de 
guverne ale țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc a delegațiilor : R. P. Bulga
ria în frunte cu Todor Jivköv, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria ; R. S. Cehoslovace 
în frunte cu Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. Ce
hoslovace ; R. D. Germane în frunte 
cu Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germa
ne ; R. P. Mongole în frunte cu 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președintele Con
siliului’de Miniștri al R. P. Mongo
le ; R. P. Polone în frunte cu Wla- 

zării ai unității. Republica Arabă 
Unită, a spus Nässer, nu se mai 
consideră legată de actualul regim 
de la Damasc prin nici un obiectiv 
comun.

Ocupîndu-se de situația internă 
din R.A.U., Nasser a relevat succe
sele obținute în ultimii 11 ani, pe
rioadă' în care au fost construite 700 
de noi întreprinderi industriale.

Tot cu prilejul celei de-a Xl-a a- 
niversări a revoluției din R.A.U., 
la 23 iulie, la Cairo a avut loc o 
paradă militară în cadrul căreia a 
luat cuvîntul mareșalul Abdel Ha
kim Amer, vicepreședinte al R.A.'U.

tunci cînd acesta a renegat propriul său 
program, dar nu ajunge la concluzia că 
pentru a impune un program în- 
tr-adevăr democrat și progresist este 
necesar să se lupte pentru forma
rea unui vast front unitar al în
tregii stingi italiene, care să cuprindă 
și P.C.L Aceasta este însă poziția aripii 
de stînga din partidul socialist condusă 
de Lelio Basso, Tulio Vechietti și alți 
lideri ai partidului. Prestigiul și influen
ța acestei aripi, care duce lupta pentru 
unitatea mișcării muncitorești și unita
tea partidului socialist, au crescut sim
țitor, mai ales după rlîrza sa luptă îm
potriva compromisului Moro-N arini.

In același timp, o vie polemică a în
ceput și în cadrul partidului democrat- 
creștin. Cei ce au început lupta sînt cei 
care "se grupează în jurul fostului pre
ședinte al consiliului, Fanfani., Vicese- 
cretarul partidului democrat-creștin, 
Forlani, exponent fanfanian. a adresat o 
scrisoare secretarului partidului, Moro, 
în cpre .se declară,,că fanfanienii „își 
reiau libertatea de inițiativă și de cri
tică“. Fi refuză să mai facă parte din 
majoritatea care se constituise în 1962, 
la congresul partidului democrat-creștin 
de la Neapoli între ei și aripa dreaptă 
din partid cunoscută sub numele de 
„dorotei". In scrisoarea lui Forlani, 
grupul ; conducător al democrat-creștini- 
lor este acuzat că nu urmează linia a- 
pr'obdtă de congres (ruperea de dreapta 
conservatoare, acorduri cu socialiștii în 
vederea unor reforme), de a fi sabotat 
guvernul Fanfani, de a fi dus tratative 
cu partidul socialist în așa fel îneît 
acesta să nu accepte condițiile puse 
etc.

Prin această scrisoare, grupul lui 
Fanfani se situează chiar mai spre 
stînga decît Saragat care continuă ac
țiunea de sprijinire a politicii democrat- 
creștine.

Pe marginea polernicilOr în curs în 
partidele politice italiene trebuie obser
vat că ele se desfășoară într-un mo
ment critic în viața politică a Italiei 
care în lunile viitoare va trebui să gă
sească o ieșire. Problemele ce stau în 
fața țării sînt numeroase și importante. 
O dovedesc grevele care au cuprins 
toate sectoarele de activitate și care ur
măresc nu numai ridicarea nivelului de 
frai al maselor, dar și să determine anu
mite schimbări în orientarea politică și 
economică a țării, ca, de exemplu, re
forma agrară, lichidarea dijmei, lupta 
împotriva monopolurilor, o contribuție 
efectivă a Italiei la lupta pentru destin
derea internațională și pace.

GIORGIO PASTORE 

dislaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

în gara Kiev și pe aeroportul 
Vnukovo din Capitala Uniunii So
vietice oaspeții au fost întâmpinați 
de membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., de conducători ai guvernu
lui sovietic.

Demonstrație a muncitorilor 
agricoli in Anglia

LONDRA 23 (Agerpres).— Peste 
2 000 de persoane au organizat o de
monstrație pe străzile orașului Tăl- 
padle, în sprijinul cererii muncitori-- 
lor agricoli privind reducerea săp- 
țămînii de lucru și a unei bune re
tribuiri a muncii.

La demonstrație au luat parte re
prezentanți ai sindicatelor, precum 
și ai muncitorilor agricoli care au 
sosit în acest oraș din numeroase 
regiuni ale Angliei. Demonstranții 
purtau pancarte pe care era scris : 
„Noi vă hrănim, ajutați-ne să ne 
hrănim și noi“.

în numărul său din 22 iulie, zia
rul „Daily Worker“ subliniază că 
muncitorii agricoli se află in prezent 
într-o situație deosebit de grea : du
rata săptămînii lor de lucru depă
șește cu patru ore durata săptămînii 
de lucru din majoritatea ramurilor 
economiei, iar salariile lor se află la 
nivelul cel mai scăzut.

MADRID. După cum relatează a- 
genția Union Française d’Information, 
continuă greva declarată cu cîteva zile 
în urma de 5000 de mineri din Astu- 
ria, care, revendică îmbunătățirea situa
ției materiale și a condițiilor de muncă. 
O grevă a brațelor încrucișate au de
clarat și muncitorii de Ia mina L’âruas, 
care protestează împotriva atitudinii 
brutale a administrației.

S.U A Conflictul 
între muncitorii feroviari 

și patroni
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Agențiile de presă anunță că în 
după-amiaza zilei de 22 iulie, preșe
dintele Kennedy a trjmis Congresu
lui mesajul cuprinzînd propunerea 
de a se adopta o lege care să oblige 
pe proprietarii căilor ferate și sin
dicatele feroviarilor să transfere 
conflictul în legătură cu „noile re
guli de muncă“ spre examinare Co
misiei pentru problemele comerțului 
între state. Potrivit planului lui 
Kennedy, după cum relevă agenția 
U.P.I., muncitorii feroviari nu vor 
putea declara grevă de protest, iar 
proprietarii de căi ferate nu vor pu
tea impune noile reguli de muncă 
„fără aprobarea Comisiei“. Agenția 
menționează că dacă Congresul va 
aproba proiectul lui Kennedy, Co
misia va fi învestită cu puteri pen
tru a aproba, a respinge sau a mo
difica regulile de muncă. Acest „mo
ratoriu“ asupra grevei va dura 2 ani, 
în care timpNirmează să continue 
tratativele dintre patroni și munci
torii feroviari.

Conflictul dintre patroni și mun
citorii feroviari durează de aproxi
mativ 4 ani și a fost provocat de 
ințenția patronilor de. a introduce 
așa-numitele „noi reguli' de muncă“ 
în transportul feroviar, care implică 
concedierea a zeci de mii de munci
tori și funcționari.

Referindu-se la reacția celor două 
părți aflate în conflict la propune
rile lui Kennedy, agenția U.P.I. re
levă că „liderii sindicali au lăsat să 
reiasă limpede că se opun folosirii 
Comisiei pentru problemele comer
țului între state în vederea regle
mentării disputei“.

Prelungirea stării
excepționale în Guatemala

^nceput^onferinț^experțîîor^îgricoî^  ̂

din țările occidentale. Conferința a 
fost deschisă de Edgard Pisani, mi
nistrul francez al agriculturii.
Globke condamnat la muncă

CIUDAD DE GUATEMALA. La 22 
iulie, colonelul Enrique Peralta Azur- 
dia, șeful juntei militare din Guate
mala. a .ordonat prelungirea cu încă 30 
de zile a stării de asediu din țară, 
declarată încă de la 31 martie, în ur
ma loviturii militare care l-a răsturnat 
pe Fuentes. Decretul a fost adoptat 
pentru a se putea continua reprimarea 
patrioților guatemalezi.

HAVANA. La Universitatea din Ha
vana s-au încheiat festivitățile consa
crate aniversării a 100 de ani de la 
înființarea Facultății de științe natu
rale. La mitingul care a avut loc în 
aula universității a luat cuvîntul Os
valdo Dorticos, președintele Cubei. în 
cuvîntarea sa, Dorticos a subliniat im
portanța pe care o au universitățile 
cubane în pregătirea de specialiști cu 
o înaltă calificare pentru economia 
țării.

ROMA. în continuarea turneului 
său în Europa occidentală, Christian 
Herter, care îndeplinește funcția de 
principal negociator al președintelui 
Kennedy pentru problemele comerțu
lui, a sosit la 22 iulie la Roma. Po
trivit agenției Reuter, trimisul ameri

Succese ale patrioților 
sud - vietnamezi

SAIGON 23 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează, referin- 
du-se la declarația unui purtător de 
cuvînt al autorităților diemiste, că 
în după-amiaza zilei de 22 iulie for
țele patriotice din Vietnamul de sud 
au atacat în regiunea Ben Suc, si
tuată la 50 km nord-vest de Sai
gon, unități guvernamentale care 
participau la o operațiune de „cu
rățire“. în ciuda ajutorului primit 
din partea elicopterelor americane, 
trupele guvernamentale au suferit 
pierderi grele în oameni și mate
riale. 13 militari diemiști au fost 
uciși, iar alți 34 răniți. Totodată, 
Unitățile patrioților au doborît 2 
elicoptere.

în noaptea de duminică spre luni, 
relatează aceeași agenție, patrioții 
sud-vietnamezi au atacat uzina elec- 
țrică și instalațiile militare din lo
calitatea Chau Phu. Uzina electrică 
și instalațiile militare au fost ava
riate. Mai mulți militari diemiști 
au fost uciși și răniți.

„Ultimele bastioane albe din Africa
nu mai pot fi apărate“

Tn timp ce Consiliul de Securitate ia 
în dezbatere situația din coloniile Por
tugaliei, precum și politica de „apart
heid“ a rasiștilor albi din Republica 
Sud-Africană, aceste țări au de înfrun
tat oprobriul opiniei publice interna
ționale.

„Cetățenii Republicii Sud-Africane nu 
mai au voie să pună piciorul pe pă- 
mîntul indian. Liberia expulzează ce
tățenii portughezi. în porturile țărilor 
scandinave, mărfurile sud-africane nu 
mai sînt descărcate. în Congo și Alge
ria sînt instruiți voluntari pentru lupta 
de partizani din Angola. Consiliul Or
ganizației Internaționale a Muncii, cu 
sediul la Geneva, cere excluderea R.S.A. 
din această organizație. Și la New 
York, delegațiile statelor africane in
sistă acum ca R.S.A. și Portugalia să fie 
excluse din O.N.U.“ — scrie comenta
torul diplomatic, al ziarului „DIE 
WELT", Peter Grubbe.

„Un val de acțiuni de luptă —- di
plomatice, politice și economice — se 
rostogolește asupra R.S.A. și Portuga
liei. Aceste acțiuni sînt îndreptate îm
potriva ultimelor rămășițe ale domina
ției coloniale europene. Portugalia — 
ale cărei dominioane coloniale numai 
din Africa depășesc, în ce privește su
prafața, aproape de 30 de ori cea a me
tropolei, și Republica Sud-Africană, 
care nu este dominată și condusă din 
Europa, ci de europenii din interiorul 
țării — constituie ultimele bastioane ale 
colonialismului pe continentul african. 
Iar împotriva acestor bastioane este în- 
drentată lupta africanilor.

Pînă în prezent, locuitorii Africii au 
luptat pe continentul lor pe diferite 
fronturi. Ei au luptat în estul lui pen
tru independența Africii răsăritene bri
tanice. Au luptat în nord, în Algeria. 
Au luptat și în sud: la început în Con
go, apoi în Nyassaland și în Rhodesia, 
în Federația Africii Centrale.

De un an de zile, Algeria este inde
pendentă. Și Tanganica și Uganda și-au 
cucerit independența. Kenya va deveni 
în decembrie un stat independent, iar 
statul insular Zanzibar și-a ales recent 
un parlament nou, a cărui sarcină prin
cipală este de a stabili data obținerii 
independenței acestei țări care se măi 
află sub protectorat britanic.

în nordul, estul și vestul Africii nu 
mai există colonii. Acolo, africanii au 
repurtat victoria în luptă. De aceea, 
lupta dintre colonialiști și asupriți este 
concentrată în ultimele bastioane din 
sudul continentului.

Și acolo fronturile s-au deplasat. Fe
derația Africii Centrale, care urma să 
bareze naționaliștilor (presa burgheză
denumește astfel forțele progresiste din dam (Olanda).

can va avea întrevederi cu membri ai 
guvernului italian.

TEHERAN. Cu prilejul împlinirii 
unui an de la instaurarea guvernului 
său, Alam, primul ministru al Iranu
lui, a rostit în seara zilei de 22 iulie 
un discurs radio-televizat în care a 
făcut cunoscut că pînă la sfîrșitul 
verii vor fi organizate alegeri pentru 
noile organe legislative ale Iranului.

Acțiuni teroriste 
în Guyana Britanică

GEORGETOWN. Agenția France 
Presse anunță că elementele teroriste 
antiguvernamentale din. Gùyana Bri
tanică, nemulțumite de suspendarea 
tratativelor pentru crearea unui gu
vern care să cuprindă și elemente ale 
opoziției procolonialiste, se dedau la 
noi atacuri. Patru explozii au izbucnit 
succesiv avariind clădirea direcției 
pentru desfacerea orezului din portul 
Georgetown, în apropierea locului 
unde se afla ancorată nava comer
cială sovietică „Miciurinsk“ care 
transportase încărcături pentru Gu
yana Britanică. Potrivit agenției 
France Presse, în momentul izbucnirii 
exploziilor, ministrul lucrărilor publice 
al Guyanei Britanice se afla pe bor
dul navei sovietice. Nava nu a fost 
avariată.

NEW YORK 23 (Agerpres). — La 
22 iulie au început la New York 
lucrările Consiliului de Securitate, 
convocat la cererea a 32 de state a- 
fricane, în vederea examinării si
tuației din teritoriile aflate încă sub 
dominația colonialiștilor portughezi, 
precum și a situației din Republica 
Sud-Africană al cărei guvern duce 
o politică de cruntă discriminare ra
sială.

Participanții la lucrări au adoptat 
ordinea de zi și au hotărît să încea
pă discuțiile cu examinarea situa
ției din teritoriile aflate sub domi
nația portugheză.

în ședința din 22 iulie, în numele 
celor 32 de state africane au luat 
cuvîntul secretarul de stat al Libe
riei, Rudolf Grimes, și secretarul de 
stat pentru afacerile externe al Tu
nisiei, Mongi Slim. Ei au cerut Con
siliului de Securitate să ia măsuri

La 1 ianuarie 1964

Hondurasul Britanic va obține autoguvernarea
LONDRA 23 (Agerpres). — După 

12 zile de dezbateri, la Londra au 
luat sfîrșit lucrările conferinței la 
care au participat delegați din par
tea Hondurasului Britanic și repre
zentanți ai guvernului englez în le
gătură cu cererea de autoguvernare 

colonii care, luptă pentru eliberarea ță
rilor lor — n.r.) africani calea șpre sud, 
s-a destrămat mult mai repede decît 
s-a așteptat. Nyassaland poate fi con
siderat de pe acum un stat independent. 
Rhodesia de nord înaintează în mod 
nestăvilit spre același țel...

în acest fel — continuă „Die Welt"— 
ultimele bastioane ale omului alb în 
Africa rămîn Cele două colonii portu
gheze: Angola și Mozambic, precum și 
Republica Sud-Africană. Asupra lor se 
concentrează acum atacul africanilor.

Primul obiectiv îl constituie Angola. 
Acolo, de peste un an, se duce o luptă 
deschisă. Partizanii controlează de a

Răsfoind presa străină

cum regiuni întinse ale țării. în afară 
de aceasta, Angola a și format un gu
vern în exil, cu reședința în Congo.

Portugalia opune desigur o rezis
tență mai înverșunată decît cea pe care 
au opus-o belgienii în Congo. în An
gola se află peste 30 000 de soldați 
portughezi pentru a apăra dominația 
portugheză. Trebuie ținut seama de cir
cumstanța că pînă acum mișcarea de 
eliberare națională a fost scindată în 
două grupuri: „Mișcarea populară pen
tru eliberarea Angolei“ în frunte cu 
Augustino Neto și „Guvernul revoluțio
nar angolez în exil" în frunte cu Ro
berto Holden.

Sub presiunea evenimentelor din in
teriorul țării și a celor externe, cele două 
mișcări s-au apropiat și au hotărît să 
colaboreze. La conferința de la Addis 
Abeba a fost adoptată hotărîrea de a-1

— Nu veți reuși să ne opriți !
Desen din ziarul „Algemeen handelsblad“-Amster-

ALGER. I .uînd cuvîntul cu prilejul 
semnării acordurilor de colaborare e- 
conomică. culturală și științifică cu 
Republica Mali, primul ministru al 
Algeriei. Ben Bella, a subliniat că „afri
canii trebuie să înlocuiască actualul 
cadru al relațiilor economice cu altul 
nou, care să se bazeze pe interesele 
statelor africane“. „Viitoarea sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., a ară
tat el, trebuie să fie o sesiune a Afri
cii. Ea trebuie să rezolve o dată pen
tru totdeauna problema lichidării ra
sismului și colonialismului în Africa“.

LONDRA. La 22 iulie a sosit la 
Londra într-o vizită oficială de trei 
zile primul ministru al Congoului Cy
rille Adoula. Potrivit agenției Associa
ted Press scopul vizitei lui Adoula la 
Londra este „de a înlătura suspiciunile 
existente de mai mulți ani între cele 
două țări ca urmare a sprijinului acor
dat de Anglia secesioniștilor katan- 
ghezi“. în drum spre Londra, Adoula 
a făcut o scurtă vizită la Bruxelles 
pentru a discuta o serie de „probleme 
tehnice și financiare" cu reprezen
tanți ai guvernului belgian.

PARIS. După cum relatează cores
pondentul din Paris al agenției Reu
ter, la 22 iulie în capitala Franței a 

hotărîte pentru a determina guver
nul portughez să respecte rezoluții
le adoptate de Adunarea general^ a 
O.N.U., precum și hotărîrile ant .- 
rioare ale Consiliului de Securitate 
în legătură cu coloniile portugheze. 
Atît Mongi Slim cît și Grimes au 
subliniat că „situația din coloniile 
portugheze constituie o amenințare 
pentru pacea și securitatea în Afri
ca și că statele africane nu vor ră- 
mîne indiferente în fața înrăutățirii 
continue a situației din aceste teri
torii“.

Agențiile de presă anunță că în. 
dimineața zilei de 22 iulie un grup 
de negri americani s-au postat în 
fața clădirii reprezentanței perma
nente a S.U.A. la O.N.U.. în semn de 
protest împotriva sprijinului pe care 
guvernul american îl acordă colo
nialiștilor portughezi și rasiștilor 
sud-africani.

a Hondurasului Britanic (colonie en
gleză din America Centrală).

După cum relatează agenția Reu
ter, în comunicatul oficial dat pu
blicității se arată că Hondurasul 
Britanic va obține autoguvernarea 
începînd de la 1 ianuarie 1964.

sprijini pe Holden. în baza acestei în
țelegeri, guvernul în exil al lui Roberto 
Holden a fost recunoscut oficial de 
Congo. Apropierea intervenită între 
çelé două grupuri întărește într-un mod 
primejdios presiunea exercitată în An
gola asupra portughezilor.

în afară de aceasta, staționarea a 
30 000 de soldați în Angola în condi
țiile cînd producția agricolă și, în con
secință, profiturile realizate în această 
colonie scad mereu, devine cu timpul 
pentru o țară slabă din punct de ve
dere economic, cum este Portugalia, o 
povară insuportabilă.

Dacă portughezii vor fi nevoiți să se 
retragă din Angola, ei nu se vor putea 
menține nici în Mozambic. Dacă impe
riul colonial portughez — ultimul care 
s-a menținut pînă astăzi — va da do
vadă într-un singur loc de slăbiciune, 
tulburările se vor extinde automat. Nă
ruirea imperiului colonial portughez din 
Africa expune însă R.S.A. atacului con
centric al celor 250 de milioane de afri
cani.

Pentru Occident, situația actuală este 
dificilă pentru că la lupta împotriva 
Portugaliei și Republicii Sud-Africane 
participă toate statele africane — re
marcă ziarul. Africa își caută unitatea 
și a găsit-o în lupta împotriva ultime
lor colonii europene. Din acest motiv, 
Europa, Occidentul nu-.și pot permite 
să se opună africanilor în lupta lor îm
potriva Portugaliei și R.S.A. Un sprijin 
acordat Portugaliei și Republicii Sud- 
Africane ar constitui în ochii africanilor 
o profesiune de credință față de colo
nialism. Acest lucru — conchide „Die 
Welt“ — nu-1 merită ultimele bastioane 
albe din Africa, care nu mai pot fi a- 
părate".

NEW YORK. 
Comitetul O.N.U. 
pentru aplicarea 
Declarației cu pri
vire la acordarea 
independenței ță
rilor și popoarelor 
coloniale a adop
tat în unanimita
te la 22 iulie o re
zoluție în care 
cere Angliei „să 
fixeze o dată 
cît mai apropia
tă pentru acor
darea indepen
denței Rhodesiei 
de nord și Nyas- 
salandului“.

silnica pe viață

BERLIN. Hans Globke, secretar 
de stat al Departamentului cancelaru
lui vest-german, judecat în contuma
cie de Tribunalul suprem al R.D.G., 
a fost condamnat la muncă silnică pe 
viață pentru crime grave de război și 
crime împotriva umanității. După 
cum se știe, Globke, care a fost prin
cipalul coautor și comentator al legi
lor naziste în timpul lui Hitler, con
tinuă să fie menținut într-un post 
cheie în guvernul vest-german.

KUCHING. La 22 iulie peste 200 
dé deținuți politici, în majoritate 
..îembri ai aripii de stînga a Parti
dului Popular Unit din Sarawak, care 
se află închiși într-un lagăr din a- 
propiere de Kuching au declarat gre
va foamei. Deținuții cer autorităților 
să fie judecați. Ei au fost arestați în 
timpul răscoalei din Brunei și Sarawa- 
kul de nord, din decembrie anul tre
cut, și continuă și acum să fie închiși 
fără a fi judecați.

NEW YORK. în Oceanul Atlantic, 
la 200 mile depărtare de Norfolk 
(statul Virginia), un petrolier norve
gian s-a ciocnit cu un cargou ameri
can. în urma acestei ciocniri, petro
lierul a fost serios avariat și a început 
să se scufunde. Echipajul său a fost 
luat pe bordul navei americane, care 
a suferit doar unele avarii.


