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In fiecare întreprindere

Oamenii muncii din industria 
noastră socialistă au încheiat pri
mul semestru al acestui an — cel 
de-al patrulea an al șesenalului — cu 
noi și însemnate realizări în pro
ducție. Planul producției globale in
dustriale a fost îndeplinit în pro
porție de 102,2 la sută. Creșteri în
semnate de producție s-au realizat 
în industria chimică, energetică, de 
materiale de construcții, în sectorul 
exploatării și prelucrării lemnului, 
în diferite ramuri ale industriei u- 
șoare. Au fost realizate peste plan 
însemnate cantități de laminate, 
motoare electrice, utilaje pentru in
dustria extractivă și pentru șantie
rele de construcții, produse petro
liere, cherestea, țesături, încălțămin
te, confecții ș.a. A fost îndeplinită, 
pe ansamblul industriei, sarcina pla
nificată de creștere a productivității 
muncii, s-au realizat importante e- 
conomii și beneficii peste plan, nu
meroase colective de întreprinderi 
îndeplinindu-și cu succes angaja
mentele luate în întrecere pe anul 
în curs.

Realizările obținute pînă acum în 
îndeplinirea planului pe 1963 confir
mă încă o dată, prin puterea fapte
lor, caracterul profund realist al 
planurilor noastre, oglindesc puter
nic hotărîrea cu care colectivele de 
întreprinderi, întregul popor trans
pun în viață sarcinile trasate de 
Congresul al IlI-lea al partidului. 
Ele sînt rodul inițiativei crea
toare și al spiritului gospodă
resc al oamenilor muncii, al com
petenței crescute a cadrelor noastre 
din economie, al activității politice 
și organizatorice rodnice desfășura
te de organele și organizațiile de 
partid, al îmbunătățirii organizării 
întrecerii socialiste orientate spre 
realizarea sarcinilor hotărîtoare ale 
planului de stat.

în lunile care au trecut din acest 
an, muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din multe fabrici și uzine au îm
binat mai bine, în cadrul întrecerii 
socialiste, lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor cantitative de plan cu pre
ocuparea susținută de a spori pro
ductivitatea muncii, de a utiliza mai 
bine, mai economic materiile prime 
și materialele în scopul reducerii 
prețului de cost, de a ridica necon
tenit nivelul calitativ al produselor. 
Pe acest drum trebuie perseverat și 
de acum înainte, deoarece numai 
prin realizarea sarcinilor anuale de 
plan la toți indicatorii și la toate 
sortimentele, economia națională se 
poate dezvolta în ritmul prevăzut, 
poate primi produsele de care are 
nevoie, numai astfel pot spori eco
nomiile și beneficiile peste plan.

în fața tuturor întreprinderilor 
stă sarcina de a-și îndeplini întoc
mai prevederile planului referitoare 
Ia creșterea productivității muncii. 
Aplicînd indicația dată de con
ducerea partidului, de a consi
dera lupta pentru creșterea în 
ritm accentuat a productivității 
muncii ca sarcină primordială pen
tru dezvoltarea economiei și ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii, numeroase colective acțio
nează tot mai hotărît și cu bune 
rezultate pe această linie. Merită re
levate realizările muncitorilor și 
tehnicienilor din rafinării și din in
dustria ușoară care, prin folosirea 
mai bună a instalațiilor și a utilaje
lor, prin organizarea ritmică a pro
ducției, extinderea tehnologiei 
moderne, au depășit In primul se
mestru sarcina de creștere a pro
ductivității muncii cu 2,8 și, respec
tiv, 2,7 la sută. Au fost însă între
prinderi — îndeosebi din sectorul 
economiei forestiere, din industria 
construcțiilor — unde productivi
tatea muncii n-a crescut pe mă
sura posibilităților.

Este necesar ca experiența bună 
r .umulată în domeniul creșterii 
productivității muncii să fie lărgită

și generalizată în mod mai susținut 
în toate fabricile și uzinele — con
ducătorii de întreprinderi, direcțiile 
generale și ministerele creînd toate 
condițiile pentru a asigura realiza
rea exemplară a acestui important 
indicator de plan. Folosirea cît mai 
completă a mașinilor și utilajelor, 
mecanizarea unor operații mai grele 
și cu mare volum de muncă — utili- 
zîndu-se mai larg fondurile de mică 
mecanizare puse la dispoziția în
treprinderilor în acest scop — re
partizarea și folosirea judicioasă 
a oamenilor pe locul de pro
ducție, desfășurarea ritmică a 
producției, perfecționarea procese
lor tehnologice — iată doar cîteva 
probleme de a căror rezolvare de
pinde valorificarea în și mai mare 
măsură a rezervelor de creștere a 
productivității muncii. Important 
este ca în întreprinderi să se reexa
mineze, cu toată atenția, planurile 
M.T.O. întocmite la începutul anu
lui, în vederea îmbogățirii lor cu noi 
măsuri care să asigure pînă la sfîr
șitul anului creșterea productivității 
muncii potrivit sarcinilor prevăzute 
de planul de stat.

Măsuri eficiente se impun și în 
ce privește realizarea celorlalți in
dicatori de plan — reducerea prețu
lui de cost, calitatea, sortimentele 
prevăzute în plan sau în contractele 
de colaborare — planul fiind un tot 
unitar, care trebuie realizat întoc
mai, Multe colective de întreprin
deri — Combinatul carbonifer Valea 
Jiului, Rafinăria Brazi-Pioiești, 'f rus
tul de extracție Argeș, Uzinele „Trac
torul" Brașov, Fabrica de ciment 
Medgidia ș.a. — au obținut în pri
mul semestru însemnate economii 
suplimentare la prețul de cost, în
deosebi prin reducerea consumuri
lor specifice de materii prime și ma
teriale, eliminarea pierderilor de 
orice fel, reducerea cheltuielilor ne
productive. în lumina experienței a- 
cestor întreprinderi apare și mai e- 
videntă necesitatea ca posibilitățile 
de reducere a prețului de cost să fie 
mai bine puse în valoare — mai a- 
Ies în acele fabrici și uzine unde nu 
s-au îndeplinit în întregime sarcinile 
în acest domeniu. în mod deosebit 
se cere intensificată în multe între
prinderi lupta pentru reducerea con
sumurilor specifice de metal, lemn, 
ciment, lînă, combustibil, energie e- 
lectrică etc. — care, după cum se 
știe, au o pondere mare în prețui de 
cost al producției.

în lumina Directivelor C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste, ener
gia și capacitatea creatoare a mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
din întreprinderi sînt tot mai larg 
mobilizate în acțiunea de ridicare 
a nivelului calitativ al produselor. 
Progresele obținute în îmbunătăți
rea calității produselor, în majorita
tea întreprinderilor, pot și trebuie 
să fie consolidate în continuare prin 
noi realizări, pentru ca toate pro
dusele fabricate de industria noas
tră să corespundă exigențelor cres- 
cînde ale beneficiarilor și consuma
torilor. O atenție deosebită trebuie 
acordată produselor pentru export, 
pentru ca prestigiul „mărcii“ fabri
cilor romînești să fie nu numai 
menținut, dar și continuu întărit.

în perioada care a mai rămas din 
acest an este necesar ca organele și 
organizațiile de partid să vegheze 
ca tot ceea ce s-a dovedit bun și 
valoros în experiența colectivelor 
care și-au îndeplinit planul la toți 
indicatorii să fie larg extins în toate 
întreprinderile de către ministerele 
tutelare, de organele și organizațiile 
sindicale. îndeplinirea și depășirea 
planului pe anul în curs constituie 
o condiție esențială a bunei pregă
tiri a producției pe 1964.

în aceste zile, în toate regiunile

Printre echipele de oțelari de la oțelăria electrică a Combinatului siderurgic din Hunedoara, evidențiate în în
trecerea socialistă, se află și aceea condusă de Ștefan Rahotă. Echipa lui a realizat peste plan, în acest an, aproape 
200 de tone de oțel. în fotografie (de la stînga la dreapta) : Iosif Èlek, Ștefan Popescu, Nicolae Negreanu și Ștefan 
Rahotă. (Foto : M. Andreescu)

ÎN ÎNTÎMPINAREA
Zi de zi, din bazinele carbonifera 

noi colective de mineri vestesc im
portante rezultate obținute în cin
stea tradiționalei lor sărbători, „Ziua 
minerului“. Prin folosirea mai inten
sivă a combinelor și a mașinilor de 
încărcat, pe întreaga industrie car
boniferă a fost obținută la sfîrșitul 
trimestrului II o viteză de înaintare 
în galerii cu peste 11 la sută mai 
mare decît în trimestrul I al anului. 
Extinderea mecanizării a contribuit 
in bună măsură la sporirea cu 8,3 la 
sută a productivității muncii față de 
cea obținută în întreg anul trecut, 
fapt care a dat posibilitate mineri
lor să scoată la suprafață 150 000 
tone de cărbune peste planul de pro
ducție pe primele 7 luni.

Minerii din Ba
nat se pregă
tesc să-și ser

beze ziua lor cu realizări tot mai de 
seamă în întrecerea socialistă pentru 
sporirea 
ducerea 
mină și 
nelui și 
tivele exploatărilor aparținînd trus
tului minier Banat, sporind produc
tivitatea muncii cu mai mult de 6 
la sută, au extras de la începutul 
anului și pînă acum, peste angaja
mentul luat, 700 tone huilă cocsifi- 
cabilă și 2 100 tone cărbune mixt și 
energetic. în același timp, extinzînd 
la diferite lucrări miniere metoda

REȘIȚA

productivității muncii, re- 
consumului de lemn de 
creșterea calității cărbu- 

a minereului extras. Colec-

Arături pe suprafețe 
cit mai mari

IAȘI (coresp. „ScînteU"). — Me
canizatorii de la S.M.T. Gura IdrM, 
raionul Vaslui, lucrează intens la e- 
xecutarea arăturilor de vară. Brigă
zile care și-au organizat munca in 
două schimburi au reușit să execute 
această lucrare pe suprafețe mari. 
Astfel, tractoriștii din brigada nr. 9, 
care deservesc gospodăria colectivă 
Roșiești, au arat pină acum 500 de 
hectare. Mecanizatorii de la S.M.T. 
Gura Idrici au executat pină acum 
arături pe o suprafață de peste 5 500 
hectare.

de 
au 
de

armare cu fier și prefabricate, 
economisit aproape 1 000 mc 
lemn de mină.

Timp de peste 
25 de ani mina 
Vermești din 

bazinul carbonifer al Văii Trotușu- 
lui a stat închisă. De cîtva timp aici 
s-au executat importante lucrări în 
scopul redeschiderii el. 
struit puțu.1
deschise noi galerii 
4 kilometri, armate 
bolțari de beton, 
acestor lucrări la începutul aces
tei luni minerii 
mele tone de 
părăsită pe 
liști.

BACĂU

S-a recon- 
de extracție, au fost 

în lungime de 
cu inele de 

Ca rezultat al

extras pri- 
din mina

au
cărbune 

vremuri de capita-

PLOIEȘTI
Ziua mineru
lui este întîm- 
pinată cu rea- 
producție și de 
Colectivul sa

lizări de seamă în 
minerii din 
linei 
tare 
de-a 
plan 
ceasta exploatare livrează anual o 
cantitate de sare egală cu producția 
obținută pe trei trimestre în 1938 de 
toate minele de acest fel din țară.

Slănic, 
a sării 
20 000-a 
de la

saline.
cea mai mare exploa- 
din țară, a livrat cea 

tonă de sare peste 
începutul anului. A-

Cresc indicii de utilizare 
a masei lemnoase

Muncitorii întreprinderilor fores
tiere Borșa și Vișeu, care au dobîn- 
dit o experiență valoroasă în valori
ficarea superioară a masei lemnoa
se. au înregistrat în aceste zile un 
nou succes în muncă. Ei au îndepli
nit de pe acum planul la producția 
globală și marfă pe primele 8 luni 
ale anului. Acest rezultat a fost po
sibil datorită folosirii mai judicioa
se a mijloacelor mecanizate la do- 
borît, secționat și scosul masei lem
noase, precum și faptului că peste 
60 la sută din lemnul dat în exploa
tare a fost doborît de brigăzi com
plexe cu plata în acord global. Pla
nul producției globale și marfă pe 
primele 7 luni ale anului pe întrea
ga regiune a- fost depășit cu 
10 772 000 lei și respectiv 6 079 000 
lei. In același timp, printr-o mai bu
nă sortare și prelucrare a bușteni
lor, unitățile din cadrul DREF Mara
mureș și-au depășit cu mult indicii 
de utilizare a masei lemnoase pre- 
văzuți, ceea ce le-a permis să dea 
peste plan de la începutul anului 
însemnate cantități de lemn de lu
cru printre care 3 500 m c bușteni 
gater! rășinoase peste 3 000 m c 
bușteni diverse esențe și fag, circa 
5 400 m c lemn de mină etc.

Modernizări de mașini-unelte și utilaje
Constructorii de mașini au ob

ținut anul acesta noi succese în 
acțiunea de modernizare a mași- 
nilor-unelte și utilajelor cu care 
sînt înzestrate uzinele din indus
tria metalurgică și constructoare 
de mașini. Din datele centraliza
te la minister a reieșit că în pri
ma jumătate a anului în această 
ramură de producție au fost mo
dernizate 735 de mașini-unelte și 
utilaje. O eerie de strunguri au 
fost echipate cu diferite meca
nisme și dispozitive pneumatice 
de strîngere a pieselor supuse 
prelucrării, de mecanizare șl au
tomatizare a unor operațiuni de 
lucru, la unele din acestea in- 
trodueîndu-se șl comenzi de lucru

după program. Modernizării» fă
cute acestor mașini și utilaje au 
dus la creșterea indicilor tehni- 
co-economici de exploatare situ- 
îndu-le la nivelul utilajelor noi. 
Colectivele uzinelor de tractoare 
șl „Steagul roșu“ din Brașov, 
„Semănătoarea“ șl „23 August“ 
din Capitală, „Progresul“ din 
Brăila, Fabricii de rulmenți din 
Bîrlad au obținut cele mai bune 
rezultate în această acțiune. Pină 
la sfîrșitul anului se prevede mo
dernizarea unul număr șl mai 
mare de mașini șl utilaje cu car» 
sînt înzestrate întreprinderile in
dustriei metalurgice și construc
toare de mașini.

29 august—1 septembrie

„Cursa Scînteii“
Ediția din acest an a „Cursei 

Scînteii“ se va desfășura între 29 
august și I septembrie, pe urmă
torul traseu : etapa I-a : Bucu
rești—Hîrșova—Constanța (în
două semietape) ; etapa a II-a : 
Constanța—Mangalia — Constan
ța, plus un circuit, în nocturnă, la 
Mamaia ; etapa a IlI-a : Constan
ța—Tulcea ; etapa a IV-a : Brăi
la—București. La această tradi
țională competiție ciclistă vor lua 
parte cei mai valoroși alergători 
din cluburile bucureștene și din 
provincie, precum și o serie de ci
cliști tineri remarcați cu prilejul 
ultimelor concursuri.

(Agerpre»)

f

întrecerea 
înfrumusețarea

pentru
orașelor
al SfatuluiComitetul executiv 

popular regional Ploiești a analizat 
rezultatele obținute în întrecerea 
patriotică pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a orașelor și comu
nelor regiunii. Locul I în întrecerea 
dintre orașele de subordonare regio
nală l-a ocupat Cîmpina, urmată de 
Ploiești și Tîrgoviște. Dintre orașele 
de subordonare raională locul 1 i-a 
revenit orașului Sinaia, iar pe locu
rile II și III s-au situat Azuga și 
Băi coi.

Ansamblul folcloric din Oltenia 
pe scene bucureștene

Ansamblul folcloric dé amatori al 
regiunii Oltenia va susține două 
spectacole în Capitală. Primul va a- 
vea loc în ziua de 10 august, orele 
19,30, la Arenele Libertății, iar al 
doilea în ziua de 11 august, la Tea
trul de vară „N. Bălcescu“, la ace
eași oră. Spectacolele fac parte din 
cadrul manifestărilor ce se organi
zează în perioada de vară de către 
Comitetul de cultură și artă al ora
șului București și Consiliul local al 
sindicatelor.

TELEGRAME
Excelenței Sale

Domnului GAMAL ABDEL NASSER
Președintele Republicii Arabe Unite

CAIRO
Cu ocazia celei de-a 11-a aniversări a revoluției egiptene, în numele 

Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al poporului romîn 
și al meu personal, adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări și cele 
mai calde urări de prosperitate și pace poporului Republicii Arabe Unite.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Ficcplpnfpi Snip
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Mulțumesc dv., precum și Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne pentru amabilele felicitări exprimate cu prilejul sărbătorii revo
luției și vă adresez cu plăcere cele mai bune urări pentru sănătatea și 
fericirea Excelenței voastre și pentru prosperitatea poporului

GAMAL ABDEL

romîn.

NASSER

0 principală preocupare
a Consiliului agricol raional

s-a acordatO atenție deosebită 
folosirii unor resurse de furaje din 
plantațiile silvice. Pînă în prezent 
s-au recoltat peste 150 de tone frun
zare, acțiune ce continuă și în pre
zent Gospodăria colectivă din Cri- 
cău a și recoltat 30 de tone frunzare.

Creșterea simțitoare a numărului 
de animale proprietate obștească a 
impus să se la măsuri pentru asigu
rarea adăposturilor. Cele mai mul
te gospodării și-au procurat mate
rialele necesare, au organizat bina 
munca echipelor de constructori. 
G.A.C. Berghin a și terminat cele 
două grajduri, fiecare cu o capaci
tate de 100 de vite mari.

Timpul este destul de înaintat și 
nu peste multă vreme animalele vor 
trebui să fie adăpostite. Consiliul a- 
gricol raional urmărește permanent 
cum se realizează planul de con
strucții și ia măsuri corespunzătoare 
pentru a fi terminate la timp.

Pentru realizarea sarcinilor trasate 
de partid privind dezvoltarea creș
terii animalelor în gospodăriile co
lective, consiliul agricol raional ara 
de rezolvat numeroase probleme

Mai multă atenție va trebui să 
acordăm problemelor legate de dez
voltarea rațională a creșterii anima
lelor, potrivit condițiilor și posibi
lităților fiecărei gospodării colective, 
în raionul nostru sînt condiții foarte 
diferite de la o comună la alta. 
G.A.C. Mihalț, Teiuș, Alba, Vințul 
de Jos, Galda au suprafețe întinse 
de teren arabil. Aici ar trebui dez
voltată mai mult creșterea porcilor 
și a păsărilor. în schimb la GA C. 
Stremț, Benic Totoi, Berghin și 
altele, care sînt așezate pe dealuri și 
au pășuni mai multe, sînt condiții 
mai prielnice pentru creșterea bovi
nelor șl a oilor. Or, în prezent nu se 
ține seama în suficientă măsură de 
aceste condiții. Consiliul agricol ra
ional va face studiile necesare pen
tru ca la întocmirea planurilor de 
producție gospodăriile colective să 
fie îndrumate spre folosirea cit mai 
rațională a condițiilor și a posibili
tăților lor de creștere a animalelor.

Comitetul executiv al consiliului 
agricol raional tșl propune să antre
neze la rezolvarea acestor probleme 
pe toți specialiștii din raion, cadrele 
de conducere și pe fruntașii din 
gospodăriile colective.

Ing. AUREL PETROVICI 
președintele Consiliului agricol 

raional Alba

de animale la suta deîn raionul Alba sînt posibilități ca 
zootehnia să devină o ramură prin
cipală de producție a gospodăriilor 
agricole colective. Este de ajuns să 
arătăm că pășunile și fînețele natu
rale ocupă o treime din suprafața a- 
gricolă a raionului, iar la culturi fu
rajere valoroase, cum sînt lucerna și 
trifoiul, borceagurile, se pot obține 
producții mari la ha. De altfel, în 
raion se obțin producții bune la po

rumb, cartofi, sfe
cla de zahăr, ceea 
ce permite să se 
asigure furaje va
riate și 
cantități.

Ținînd 
de aceste 
tăți, consiliul agri
col raional îndru
mă gospodăriile 
colective să spo
rească efectivele 
de animale și să 
organizeze munca 
la ferme în așa fel 
îneît să obțină 
producții mari de 
lapte, carne, lînă 
și alte produse a- 
nimaliere. Față de 
începutul anului 
1962, gospodăriile 
colective din raion 
și-au mărit efec
tivele de animale 
mai mult de două 
ori. Acum ele au 
7260 bovine, 4300 
porci, 17 000 ovi
ne, iar la sfîrșitul 
anului vor avea 
9850 bovine, din 
care 4300 vaci și 
juninci, 5600 por
cine și peste 17 500 
ovine. Multe gos
podării colective, 
printre care cele 
din Galda de Jos, 
Cistei, Teiuș, au 
ajuns la o încărcă-

tură ridicată 
hectare.

Paralel cu 
sprijinire a 
spre a folosi creditele acordate 
stat și fondurile proprii pentru a-și 
procura numărul de animale prevă
zut în planurile de producție, con
siliul agricol raional sprijină gospo
dăriile colective să organizeze în 
condiții optime reproducția la ani
male și creșterea tineretului. Pentru 
îmbunătățirea efectivelor de tau
rine s-au procurat reproducători de 
mare valoare zootehnică, mai ales 
din rasa Bălțată romînească și s-au 
organizat 15 puncte de însămînțări 
artificiale. Aplicată corect, metoda 
însămînțării artificiale și-a dovedit 
pe deplin eficacitatea, realizîndu-se

munca de îndrumare și 
gospodăriilor colective 

de

podăriilor colective din raion, în ca
drul discuțiilor s-a pus un accent 
deosebit pe îngrijirea și furajarea a- 
nimalelor. Pentru generalizarea ex
perienței înaintate în zootehnie, con
siliul agricol raional a mai inițiat și 
alte acțiuni. Dau bune rezultate con
cursurile „Cine știe zootehnie, cîș- 
tigă“. Organizate de obicei la o gos
podărie colectivă cu experiență mai 
bogată, concursurile se transforma 
în adevărate schimburi de expe
riență.

Una dintre preocupările cele mai 
importante ale consiliului agricol 
raional este asigurarea furajelor în 
toate gospodăriile colective. în 
primul rînd s-a urmărit însămîn- 
țarea cu plante furajere a supra
fețelor prevăzute în planurile da 
producție. Cele peste 2 300 ha cu 
trifoi, lucernă, borceag au asigurat 
cantități însemnate de fînuri de 
bună calitate gospodăriilor. Peste 
1 000 de ha au fost însămînțate cu 
porumb pentru siloz și sfeclă, s-au 
însămînțat intercalat prin porumb 
3 500 ha cu dovleci. iar pe terase, 
în plantațiile tinere de pomi, se cul
tivă lucernă și sparcetă.

în acest an s-a făcut o repartizare 
mai justă a pășunilor de munte șl 
gospodăriile colective au avut posi
bilitatea să amenajeze mai multe ta
bere de vară, mai ales pentru tine
retul bovin. în raion s-au organizat 
în total 17 tabere cu 2 860 capete ti
neret bovin și 6 tabere cu 530 vaci 
cu lapte.

în momentul de față principala 
noastră preocupare este recoltarea 
furajelor în cele mai bune condi
ții. La gospodăriile colective Teiuș, 
Bucerdea, Vinoasă, Cistei, Alba lu- 
lia. Oarda de Jos, toate fînurile au 
fost recoltate și depozitate. Pînă în 
prezent, în gospodăriile colective din 
raion s-a asigurat cantitatea de 3 000 
de tone fîn de trifoi, lucernă șl 
borceag, însilozîndu-se totodată peste 
700 tone secară, lucernă, rogozuri 
etc. Acum gospodăriile colective 
sînt sprijinite să însilozeze porum
bul și alte plante furajere.

(Continuare in pag. V-a)

După recoltarea cerealelor de pe cele 766 ha, la G.A.C. „N. Bălcescu" din comuna Tătulești, regiunea Argeș, se lucrează intens 
la executarea arăturilor de vară. Pentru terminarea în scurt timp a acestei lucrări mecanizatorii din brigada a 12-a de la S.M.T. Vlaici 
și-au organizat munca în două schimburi. Rezultate mai bune au obținut Ia arat mecanizatorii Gh. Voicu, Gh. Matei și A. Popescu.

(Foto I A. Cartojanl

în mari

seama
posibili-

Dezvoltarea sectorului zootehnic 
In gospodăriile colective

un procent de fecunditate și natali
tate superior montei naturale. Pro
centul de natalitate la vaci pe raion 
a crescut cu 8 la sută față de anul 
trecut. S-au luat măsuri și pentru 
îmbunătățirea efectivelor de ovine 
și porcine.

Pentru ca în fiecare unitate să se 
asigure crearea unor nuclee de tau
rine cu însușiri productive superi
oare, consiliul agricol a luat măsuri 
să se introducă în gospodăriile co
lective registre genealogice. în opt 
gospodării colective, printre care 
Alba, Galda, Teiuș etc, s-a trecut la 
aplicarea metodelor științifice de se
lecție.

Cele mai bune rezultate se obțin 
în gospodăriile colective unde se ■- 
cordă atenția cuvenită creșterii tine
retului taurin. La G.A.C. Teiuș, 
consiliul de conducere a repartizat 
la creșterea vițeilor pe cei mai buni 
îngrijitori. Nu s-a înregistrat aici 
nici un caz de îmbolnăvire. Consiliul 
agricol raional a organizat aici un 
schimb de experiență la care au par
ticipat reprezentanți ai tuturor gos-
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Ridicarea monumentelor publice

poa- 
mă- 
ridi- 
pu- 
nu

Nu de mult a avut loc 
la Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă o 
consfătuire la care au 
participat numeroși ar
tiști plastici, arhitecți și 
critici, în jurul proble
melor legate d® dezvol
tarea artelor monumen
tale în țara noastră. Cu 
această ocazie s-a pus 
în discuție — deși, 
te, nu în suficientă 
sură — problema 
cării monumentelor 
blice. Spun: poate
în suficientă măsură — 
pentru că atît referatul 

prezentat de Consiliul artelor plas
tice, cît și luările de cuvînt au fost 
axate în primul rînd pe chestiunile 
privind arta monumentală, pictură și 
sculptură, aferentă construcțiilor șl 
ansamblurilor arhitectonice.

în structura societății noastre so
cialiste monumentul public a căpă
tat o semnificație cu mult mai im
portantă decît în trecut, cînd 
constituia, în majoritatea 
rilor, doar prilejul de a 
elogii nemeritate 
cian
nea, depășește cu mult simplele 
exigente funcționale de a completa 
un cadru urbanistic. Prin ideile 
înalte ce le transmite, el dobîndeș- 
te o funcție majoră, devine un fac
tor de seamă în formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste. El e 
chemat să glorifice trecutul de luptă 
al poporului nostru, să evoce figu
rile marilor oameni de cultură care 
ne-au lăsat un nepieritor tezaur

vreunui
oarecare ; și, de

el 
cazu- 

aduce 
politi- 

aseme-

spiritual, valori ce se integrează 
viabil în cultura universală.

Totuși, față de acest mare și util 
rol civic, precum și față de atîiea 
moderne rezolvări urbanistice de 
spații, cu care se poate mîndri ar
hitectura noastră, cred că a existat 
în prea mică măsură — la Comite
tul de stat pentru construcții, arhi
tectură și sistematizare și la Uniu
nea artiștilor plastici — preocupa
rea de a sprijini permanent, orga
nizat, ridicarea de monumente pu
blice.

Este drept că la noi au apărut 
un număr de lucrări statuare — 
ne gîndim la Monumentul Ostașului 
Romîn din București, Baia Mare, 
Oradea, Arad, Timișoara, al Ostașu
lui Sovietic, din București, la Mo
numentul închinat răscoalelor țără
nești din 1907, ridicat la Buzău, 
și, în timpul din urmă, la cel al lui 
Lenin, care străjuiește perspec
tiva arhitectonică a Casei Scinteii, 
și la cel al doctorului Petru Groza, 
așezat în centrul orașului Deva.

Dar e nevoie 
numeroase, pe 
impresionante
Bucureștiul, bunăoară, care în ulti
mul timp își conturează din ce în ce 
mai vizibil profilul unei Capitale 
moderne, se cuvine să trezească 
admirația nu numai prin înnoirile 
sale arhitectonice, dar și prin scuip, 
turi importante, semnificative.

Marile piețe și perspectivele ma
gistralelor așteaptă să primească,

de monumente mal 
măsura dezvoltării 

a orașelor noastre.

în cadrul lor, monumentul închinat 
Eliberării Patriei, cel al Luptelor de 
la Grivița din 1933 și cel al Unirii. De 
asemenea, pe socluri trebuie să-i 
vedem pe marii noștri înaintași din 
domeniul artei și științei, deschiză
tori generoși de drumuri, reprezen
tanți străluciți ai culturii romînești.

Hotărîrile de partid și de stat pri
vind dotarea orașelor noastre cu 
monumente publice trebuie aduse 
mai curînd la îndeplinire, iar con
cursurile folosite mai bine, consec
vent, pentru a obține lucrări de cea 
mai înaltă calitate.

Este bine și educativ ca dezve
lirea unui monument să se facă în 
preajma unei date ce marchează o 
aniversare sau o sărbătoare națio
nală. Solemnitatea inaugurării unui 
monument este considerată în mod 
liresc ca o manifestare sărbătoreas
că, monumentul fiind un simbol ce 
întruchipează omagiul și recuno
ștința întregului popor față de 
eroism, sacrificiu și geniu.

De multe ori, însă, se produc une- 
greutăți și tergiversări care fac 
neputință realizarea unei sta- 
în bune condiții, la data fixată, 
preajma eărbătoririi unui eveni- 

Neputîndu-se avea monu-

le
cu
tui 
în
ment.
mentul la data dorită, acțiunea este 
încetinită sau chiar, în unele cazuri, 
abandonată.

I. IRÏMESCU 
vicepreședinte al Uniunii Artiștilor 

Plastici

(Continuare în pag. IV-a)

Colaborare organizată între arhitecti și plasticieni
în țara noastră, arta decorativ 

monumentală este chemată să cu
noască o frumoasă dezvoltare. An
samblurile largi care se înalță azi 
la noi, avîntul construcției care 
caracterizează epoca noastră socia
listă creează o ambiantă stimula
toare, ne îndeamnă să năzuim spre 
succese tot mai însemnate. Eram 
acum un an la o reuniune interna
țională de artiști, veniți din nu
meroase țări la Praga pentru a dis
cuta probleme ale artei decorative, 
și am proiectat acolo fotografii în- 
fățișînd ansamblurile arhitectonice 
de pe litoral. Am avut bucuria să con
stat că aceste imagini stîrneau o 
admirație nereținută ; ele degajau 
o impresie de amplu, de vastă or
ganizare spațială, pe care privito
rii o resimțeau intens. Astfel de an
sambluri, larg gîndite, sînt o pre
misă și un imbold pentru o activita
te de anvergură în domeniul artei 
decorative și monumentale.

S-a lucrat cu rezultate interesante 
în acest domeniu, In ultimii ani ; 
munca pe litoral a constituit pentru 
mulți dintre artiști o experiență 
foarte folositoare. Există reușite evi
dente în rezolvarea inspirată a unor 
teme de actualitate adecvate cadru
lui. Am avut răspunderea unuia 
din colectivele de pictură murală 
care au lucrat la Mamaia și mi-am 
dat seama, alături de colegii mei, 
ce Important este să-ți verifici me
reu, la fața locului, cartonul pro
iectului, în funcție de realitatea 
concretă a zidului pe care-1 al în 
față. Se întîmplă. însă, ca unii 
dintre decoratori să nu înțelea
gă destul cerințele și spiritul arhi
tecturii, să vadă dintr-o clădire 
numai porțiunea strictă în care se 
va aplica lucrarea lor. Dar arhitec
tura modernă tolerează tot mai 
puțin o decorație aplicată. Folosi
rea largă a sticlei creează într-o 
fațadă raporturi inedite, de care 
decoratorul e obligat să țină seama. 
O suprafață de sticlă neîntreruptă, 
într-un perete, e altceva decît golul 
unei ferestre, din arhitectura tradi
țională. O asemenea vastă supra
față de sticlă reprezintă nu o pauză 
în continuitatea peretelui, nu o por
țiune de gol, ci una de „plin", tre

buind să poarte, ea, principala sar
cină a decorației. Ceea ce înseam
nă că ar trebui să insistăm asupra 
unor forme de decorație care, de 
pildă, să valorifice însăși masa sti
clei —. în felul vitraliilor, înțelese 
însă modern, conform ambianței la 
care ne referim.

O conlucrare mai strînsă între arhi
tecti și artiștii plastici ar îngădui arte
lor decorative să sprijine mai armo
nios și mai ordonat opera de con
strucție înfăptuită în țara noastră. E- 
fectul estetic al unei sculpturi depin
de în bună măsură de locul și felul în 
care e plasată, de elementele cu 
care se leagă în spațiu. Uneori a- 
ceste chestiuni n-au fost rezolvate 
mulțumitor în stațiunile de pe lito
ral. Felul de a amplasa statuile nu 
e deștul de variat și de neașteptat, 
n-au fost folosite cu chibzuință 
punctele cele mai avantajoase de 
pildă scările coborînd spre mare. 
Dimensiunea statuilor ar trebui de 
asemenea să varieze — să nu se 
statornicească la doi metri — pen
tru a permite mai mult neprevăzut, 
o legare mai nuanțată între sculp
turi și fondul lor arhitectonic. La fel, 
în ceea ce privește materialul în
trebuințat, se cere evitată monoto
nia.

Așa cum a arătat și discuția 
despre arta monumentală, purtată 
acum cîteva luni în „Scînteia“, 
între arhitecti și plasticieni trebuie 
să existe o colaborare strînsă 
încă din faza cînd se proiectează 
clădirea. O asemenea colaborare va 
trebui, cred, să prevadă Se la în
ceput nu numai spațiul care i se 
destinează artistului spre decorare, 
dar și materialul pe care se cuvine 
să-1 folosească. Astfel s-ar ajunge 
la mai multă omogenitate între 
decorație și construcție. E foarte 
bună propunerea — formulată la re
centa ședință a Consiliului artelor 
plastice — de a se studia po
sibilitatea înființării unul studiou 
experimental pentru tehnicile și ma
terialele întrebuințate în decorație. 
Aceasta ar asigura utilizarea unor 
tehnici foarte bine verificate, a unor 
materiale de o soliditate neîndoiel
nică. Cred că trebuie să ne con
centrăm spre acele forme de deco

rație care au șanse sigure de dura
bilitate. în raport cu condițiile cli
mei noastre. Pentru lucrările deco
rative de pe litoral un material 
foarte indicat mi se pare a fi gresia 
ceramică. De asemenea piatra de 
Dobrogea, destul de uzitată în con
strucțiile de pe litoral, are calități 
de materie peste care nu e nevoie 
să vii cu aplicații decorative ; ajun
ge să tratezi potrivit piatra, cu o 
ușoară policromie, cu anume inci- 
ziuni, care să pună în valoare în
sușirile acestui material.

Colaborarea dintre arhitect! și

MAC CONSTANTINESCÜ

(Continuare în pag. IV-a)

Despre repertoriul 
discurilor „Electrecord"

Ca orice amator de muzică, vizi
tez magazinele de discuri fi sînt 
bucuros că, de multe ori, găsesc noi 
imprimări de muzică simfonică, de 
operă ji de cameră — genuri care 
mă interesează mai mult. Este un 
merit al casei de discuri „Electre- 
cord“ de a ne fi oferit în ultimii ani 
imprimări valoroase, cum sînt lu
crări din opera lui George Enescu, 
ciclul simfoniilor lui Beethoven, în 
interpretarea Filarmonicii de stat 
„George Enescu“ sub conducerea 
maestrului George Georgescu, im
primarea integrală a operei „Băr
bierul din Sevilla“ cu participarea 
unor cîntăreți de seamă ai primei 
noastre scene lirice, numeroase con
certe ți simfonii ale compozitorilor 
clasici și contemporani.

Răsfoind însă cataloagele de 
discuri aflate în magazine, eu și 
mulți alți amatori de muzică sintern 
adesea surprinși de faptul că nu gă
sim lucrări pe care de mult timp le 
căutăm. De pildă, în domeniul mu
zicii de operă n-au fost încă difuzate 
pe discuri „Electrecord“ imprimări 
devenite celebre cu cîntăreți romîni 
din trecut — Grozăvescu, Folescu 
etc.

Regretăm, de asemenea, că de 
multă vreme continuă să lipsească 
colecții mai cuprinzătoare de arii 
din opere. (Ceea ce a apărut pînă 
acum a cuprins o mică parte din re
pertoriul clasic și, mai puțin, din cel 
contemporan). Genul este foarte iu
bit și am constatat în magazine că 
cererea de discuri cu muzică de 
operă este foarte mare. In domeniul 
muzicii simfonice, mari compozitori 
ca Vivaldi, Corelli, Bach, Haendel, 
Mozart, Haydn, Beethoven sînt re- 
prezentați doar prin două-trei lu
crări, în general editări mai vechi. 
Este de neînțeles de ce casa de 
discuri „Electrecord" nu selecțio
nează, în vederea imprimării, cele 
mai bune interpretări ale artiștilor 
noștri din ultimele stagiuni.

In ceea ce privește muzica con
temporană de toate genurile, reper
toriul este sărac, deși în concerte și 
în programele formațiilor noastre 
simfonice au fost aplaudate reușite 
interpretări ale unor lucrări de 
Șostakovici, Honegger, Britten etc., 
lucrări noi ale compozitorilor noștri.

Publicul iubitor de muzică așteap
tă ca aceste deficiențe să fie înlătu
rate de către Casa de discuri „Elec- 
trecord". Studierea cerințelpr publi
cului ar duce, desigur, la o mai bună 
orientare în editarea discului.

în încheiere, vreau să notez aici o 
propunere a mea și a altor discofili: 
am dori ca „Electrecordul" să ia ini
țiativa de a edita o colecție de 
discuri, eventual de mici dimen
siuni, care — după modelul „Bi
bliotecii pentru toți“ în literatură — 
ar putea pune la dispoziția unor 
largi cercuri de amatori care vor să 
se cultive, cele mai reprezentative 
lucrări din istoria muzicii.

Prof. ION BÎRLOIU
București

„Fecioreasca" (echipa de dansuri ■ metalurgiștilor de la „Industria Sîrmii" din Cimpia Turzii)
(Foto s i. DAVID)

Pe urmele maierlaie'or publicate

„Improvizație“
Tn „Scînteia“ nr. 

5955 a apărut — sub 
titlul de mai sus — o 
notă critică la adresa 
comediei muzicale „Eu 
și luna“, prezentată la 
televiziune. în răspunsul 
primit din partea stu
dioului de televiziune 
se spune : „Articolul 
publicat face o serie de 
observații juste în legă
tură cu tematica acestei 
comedii, care n-a fost 
suficient gîndită de co
lectivul nostru atunci 
cînd a aprobat-o... Arti
colul din „Scînteia" ne

atrage atenția asupra 
necesității de a dovedi 
mai multă exigență cu 
privire la problemele de 
conținut și de calitate, 
chiar dacă este vorba 
de un spectacol de di
vertisment".

Acest răspuns vine în 
întîmpinarea unei ce
rințe a telespectatorilor 
care și-a găsit expresie 
și în scrisorile trimise 
redacției noastre de că
tre cititori din Capitală 
și din alte orașe. Cores
pondenții noștri se refe
ră, între altele, la ne
cesitatea unei mai mari

atenții față de ținuta 
emisiunilor, îndeosebi a 
celor duminicale, criti- 
cînd includerea în 
program a comediei 
muzicale la care ne-am 
referit, combătind ideea 
greșită că, din punct 
de vedere artistic, 
vara „merge orice“. 
Telespectatorii — ne 
scrie tehnicianul Au
rel Boboc, de la 
Sfatul popular al ra
ionului „Grivița Roșie" 
•— doresc programe ve
sele, amuzante, dar cu 
conținut și de o înaltă 
ținută artistică.

Activitatea 
(PACLÏÀ 

xncxss.
Printre recentele inițiati

ve ale presei regionale me
rită menționată inaugurarea 
de către ziarul „Făclia“ din 
Cluj a unei rubrici perio
dice intitulate „Prestigiul 
cultural al uzinei". în cadrul 
acestei rubrici ziarul a pu
blicat o pagină specială pe 
marginea unei consfătuiri 
privitoare la munca cul
turală’de masă ce se des
fășoară în rîndurile colec
tivului fabricii „Electroce
ramica“ din Turda. „Fa
brica este o școală“ — sub 
acest titlu sugestiv, care 
cuprinde și ideea funda
mentală a consfătuirii, este 
publicat un articol consa
crat activității organizației 
U.T.M. de la secția Presare, 
care a inițiat numeroase 
acțiuni cultural-educative 
atrăgătoare și instructive. 
Au fost organizate dis- 

,r,șțțții despre comportarea 
omului tu societate, dezba
teri asupra unor filme vi
zionate în colectiv, recen
zii ale unor cărți etc. Su
fletul acestei bogate activi
tăți este secretara de 
U.T.M., muncitoarea Emi
lia Călugăr, evidențiată în 
producție și în acțiunile 
obștești, elevă în clasa a 
Xl-a seral, membră a bri
găzii artistice de agitație, 
cititoare pasionată a biblio
tecii.

Președintele comitetului 
sindicatului, Ion Răbulea, 
semnează un articol în 
care arată că din partea co
mitetului de partid și a sin
dicatului există preocupa
rea de a se găsi în mun
ca culturală forme noi, va
riate. menite să contribuie 
la dezvoltarea conștiinței

cultaral-edacativă în întreprinderi
socialiste, la întărirea disci
plinei în muncă. în vede
rea ridicării calificării pro
fesionale au fost organizate 
cicluri de conferințe pe di
ferite teme legate de spe
cificul muncii, concursuri 
„Cine știe, cîștigă“ etc. E- 
misiunile locale ale stației 
de radioamplificare sprijină 
în mod activ producția, in
tervenind în mod operativ 
cu programe adecvate pro
blemelor întreprinderii. Au
torul articolului subliniază 
însă faptul că nici pe de
parte n-au fost epuizate 
mijloacele de a îmbogăți 
viața culturală a uzinei. U- 
nele acțiuni interesante pe 
care le-am pomenit mai 
înainte sînt pornite și apoi 
pierdute pe drum, altele au 
loc în mod sporadic. Pe 
viitor comitetul sindica] își 
propune o mai strînsă co
laborare cu comitetul 
U.T.M. și alte organizații 
obștești.

Un alt participant la dis
cuții a vorbit despre mun
ca cu cartea în întreprin
dere. El a arătat, printre 
altele, că biblioteca fabri
cii dispune de un număr 
de peste 2 500 volume. 
Tot mai mulți muncitori 
îndrăgesc cartea. Peste 20 
de tineri au devenit în a- 
cest an purtători ai insig
nei' „Prieten al cărții“. Și 
în această direcție însă do
rinței firești a oamenilor 
de a-și lărgi necontenit ori
zontul nu i se răspunde 
prin folosirea cu pricepere 
a unor forme de activitate 
mai vij și mai variate. La 
bibliotecă au fost organi
zate foarte rar seri literare 
avînd ca temă viața și ope
ra unui scriitor, întâlniri 
cu membrii cercului literar 
din oraș, discuții asupra 
unor noutăți editoriale etc.

Inginerul șef al fabricii,

Gh. David, s-a ocupat în 
cadrul consfătuirii de altă 
latură importantă a vieții 
culturale din întreprindere 
— activitatea artistică de 
amatori. Brigada artistică 
de agitație, deși are un re
pertoriu bun, strîns legat 
de problemele producției, 
deși a pregătit în anul a- 
cesta patru-cinci progra
me noi, prezentate într-un 
șir de spectacole, n-a des
fășurat totuși o muncă per
severentă, continuă.

Redacția își propune ca 
la aceeași rubrică să anali
zeze și să dezbată și proble
mele activității culturale de 
masă de la I. M. Aiud, I. F. 
Rodna și alte întreprinderi 
din regiune.

Ziarul „Drapelul Roșu* 
din Timișoara a publicat și 
el recent o pagină specială 
în care sînt înfățișate as
pecte ale muncii culturale 
de masă din întreprinderile 
regiunii. într-un amplu ar
ticol intitulat „în sprijinul 
producției“ este analizată 
activitatea comisiei mun
cii culturale de masă de pe 
lingă sindicatul fabricii 
„Mondial“ din Lugoj. Pro
paganda tehnică prin con
ferințe, ridicarea califică
rii muncitorilor și a teh
nicienilor stau în centrul a- 
tenției acestei comisii. Po
trivit unui plan tematic cu 
grijă întocmit au fost ținu
te conferințele „Elementele 
componente ale planului în
treprinderii“, „Reducerea 
consumurilor specifice la 
uscarea și arderea produ
selor ceramice“, „De la 
rentabilitate la productivi
tate“ etc.

Programele brigăzii artis

tice de agitație oglindesc 
preocupările colectivului de 
muncă și, de aceea, sînt e- 
ficiente. La unitatea a 
III-a, de pildă, în trimes
trul I calitatea unor pro
duse lăsa de dorit. Criticile 
la obiect făcute de brigadă 
și-au făcut efectul: tova
rășii vizați au acordat mai 
multă atenție unor aspec
te ale procesului de pro
ducție pe care le neglijase
ră și, drept urmare, în tri
mestrul II calitatea produ
selor s-a îmbunătățit. Bri
gada a luat atitudine împo
triva celor ce absentau ne
motivat de la lucru, nu fo
loseau din plin timpul de 
muncă. Comisia culturală a 
organizat unele acțiuni și 
la grupurile sociale unde 
locuiesc muncitori ai în
treprinderii.

Printre noile formații ar
tistice reșițene care au par
ticipat la cel de-al Vll-lea 
concurs al artiștilor ama
tori și care au atras în 
mod deosebit atenția — se 
arată într-un alt articol — 
sînt și cele ale sindicatu
lui I.C.M.M. Reșița. Corul 
mixt, a cărui activitate a 
‘împlinit abia un an, s-a 
clasat pe locul II la recen
tul concurs, echipa de că
lușari, de dansuri populare, 
echipa de fluierași, briga
da artistică de agitație des
fășoară o activitate intensă. 
Programul brigăzii artisti
ce de agitație, intitulat 
„Constructori ai vieții noi“, 
este creația dulgherului 
Constantin Dobre, care s-a 
dovedit un inspirat textier 
și un bun instructor. For
mațiile amintite au prezen
tat în acest an peste 20 de 
spectacole în comunele 4jn 
jurul Reșiței. Pentru perioa
da de vară și-au planificat 
deplasări la Anina, Văliug, 
Bocșa.

Capitala în aer liber

„Sta
în articolul intitulat 

„Stagiune estivală“, pu
blicat în „Scînteia“ nr. 
5937, erau semnalate u- 
nele greutăți întâmpinate 
de o serie de formații 
teatrale care au progra
mat turnee în regiunea

iune ești
Galați, dar care n-au 
primit sprijinul organe
lor locale. în răspunsul 
trimis redacției de către 
Sfatul popular al regiu
nii Galați se arată că. în 
urma analizei făcute, 
s-au luat măsurile care

ală“
se impun. Vor fi puse la 
dispoziția teatrelor sălile 
de spectacole ale teatre
lor de stat și Teatrului 
Muzical, precum și gră
dina de vară „M. Emi- 
nescu“ cu o capacitate 
de 2 000 de locuri.

arcurile, grădinile de pe 
cuprinsul și din jurul Ca

pitalei cunosc, în aceste zile 
de vară, ireamătul marilor săli 
de spectacole. Pe zeci de sce
ne evoluează formații artistice 
de amatori din întreprinderi și Insti
tuții ale orașului — coruri, brigăzi 
artistice de agitație, orchestre de 
muzică populară și ușoară, soliști, 
echipe de dansuri ale unor între
prinderi, case raionale de cultură, 
case de cultură ale tineretului. In 
două luni — iunie și iulie — au 
avut loc pe scenele în aer liber din 
Capitală și împrejurimi peste 270 de 
spectacole. Dar spectatorii? Numă
rul lor în această perioadă a trecut 
de 900 000 Să nu pierdem din ve
dere nici proiecțiile de filme din 
piețele Obor, Unirii, Banu Manta ori 
Ferentari (numai între 1 iunie și ju
mătatea lui iulie au rulat 62 de 
filme, între care multe documentare 
și scurt metraje, vizionate de peste 
90 000 oameni). Organizate săptă- 
mînal în parcuri ca 8 Mai, Vitan, 
Militari sau de mai multe ori pe 
săptămînă în parcurile Herăstrău și 
Izvor, manifestările cultural-artisti- 
ce în aer liber sînt variate și atrac
tive cuprinzînd simpozioane, jurnale 
vorbite, întîlniri cu scriitori ș.a.

Una din estradele bucureștene pe 
oare se desfășoară acțiuni cultural- 
artistice interesante este și cea din 
parcul Izvor. Am urmărit cîteva din
tre manifestările ce au avut loc aici. 
Conferințe și simpozioane ca „Romî- 
nla pe glob, ieri și azi", „Folclorul 
— izvor de inspirație In opera lui 
Eminescu“, „Opinia publică“, „Noi 
victorii ale cosmonauticii sovie
tice“ vin În Întîmpinarea se 
tei de cunoștințe a spectatori
lor, în special a celor tineri. 
Filmele au fost mai totdeauna bine 
alese pentru a ilustra și îmbogăți 
aceste acțiuni.

Foarte animate sînt „Joile tinere
tului". In parcul Izvor întîlnești la 
aceste manifestări un public larg și 
entuziast. De obicei, o organizație 
de U.T.M. dintr-o întreprindere sau 
instituție a raionului este „gazdă“ și 

i își îndeplinește această îndatorire 
I toată seara: tinerii de la întreprin- 

derea-gazdă prezintă programul ar 
fistic, se ocupă de buna desfășurare 
a concursurilor care desemnează 
pe cel mai bun recitator, dansator, 
solist de muzică ușoară, populară

etc., precum și a jocurilor distrac
tive. îmbucurător este faptul că 
„Joile tineretului“ atrag de fiecare 
dată la estrada din parcul Izvor cel 
puțin 1 000 de persoane. Temele a- 
cestor manifestări, reflectate în con
ferințele, simpozioanele etc. care 
deschid fiecare „Joie a tineretului“, 
sînt alese în așa fel încît să inte
reseze și să atragă pe tineri. De 
pildă, „Joia tineretului“ a cărei 
gazdă a foet organizația U.T.M. de 
la Uzina „Electromagnetica“ a fost 
axată pe problema „Cum ne com
portăm în societate și la locul de 
producție“.

O activitate bogată întîlnești și 
pe alte estrade din Capitală. A- 
ceastă desfășurare de forțe cui- 
tural-artistice (trebuie adăuga! și 
sportive) este posibilă ca urma
re a colaborării strînse dintre 
organele de stat, diferitele instituții 
cultural-artistice și organizațiile de 
masă. încă din primăvară s-a con
stituit în Capitală un colectiv de 
coordonare format din reprezentanți 
ai Comitetului de cultură și artă al 
orașului București, Consiliului local 
al sindicatelor, Comitetului orășe
nesc U.T.M.. Consiliului orășenesc 
U.C.F.S., întreprinderii cinemato
grafice a orașului București ș.a., 
care se ocupă de organizarea și 
buna desfășurare a manifestărilor 
cultural-artistice și sportive din mai 
pînă în septembrie. Tot din pri
măvară s-a întocmit o progra
mare amănunțită a fiecărei for
mații artistice, a filmelor tn aer li
ber, a manifestărilor sportive —lună 
de lună, săptămînă de săptămînă. 
Pentru fiecare estradă a fost numii 
un responsabil, cate informează 
săptămînal „comandamentul" des
pre felul cum au decurs acțiunile.

mare atenție se acordă ac
țiunilor culturale organizate pe

estradele al căror public este al
cătuit în mod masiv din con
structori. în perioada amintită au 
avut loc 110 asemenea acțiuni, care 
au atras circa 90 000 partioipanțl. Pe 
cinci estrade (la șantierele de con
strucții din B-dul Muncii, Jiului, Dru
mul Murgului, Voiniceni). Consiliul 
local al sindicatelor și Comitetul 
orășenesc U.T.M. organizează săp
tămînal „Ziua clubului sindical" și 
„Ziua tînărulul constructor“. Clubu
rile altor întreprinderi și instituții

din Capitală le sprijină pe cele din 
construcții în ptezentarea unor ma
nifestări cultural-artistice cît mai 
bogaie.

e impun însă relevate și unele 
aspecte negative. Se mai

întîmplă ca unele formații artis
tice să nu respecte programa
rea pe o estradă sau alta, deși a- 
ceastă programare este cunoscută 
de Ia început pe întreaga vară, ln- 
tr-una din duminicile trecute, mun
citorii constructori adunați în fața 
estradei din Drumul Murgului au aș
teptat zadarnic formația artistică a 
întreprinderii de construcții numă
rul 5 La fel s-a Intîmplat într-o altă 
duminică cu - formația cooperativei 
„Radio Progres", care nu s-a pre
zentat la estrada amatorilor din 
Parcul Herăstrău. Formația artistică 
de la ..Antefrig" și-a respectat, e 
drept, programarea pe estrada Voi- 
niconi, dar, înfățfșînd publicului, un 
program haotic, nepus la punct, 
echipa n*a lăsat o prea bună im
presie, nemaivorblnd de faptul că 
prezentatorul făcea abuz de poante 
de un umor îndoielnic.

Artiștii amatori dintr-un șir de în
treprinderi au adresat în repetate 
rînduTi o reclamație îndreptățită 
conduceri) I.R T A E vorba de frip
tul că uni! tovarăși de aici ti sodg- 
tesc (mai ales cînd urmează să pre
zinte spectacole la serbările din pă
duri) „simpli pasageri", obligîndu-f 
să vină la ore Inacceptabile Ia ca
pete de traseu, cu Instrumentele si 
costumele tn brațe, tar Ia înapoiere 
li transportă tn aceleași condiții. 
Mult mai firesc cri fi ca autobuzele 
destinate în mod special transpor
tării echipelor să-i ia pe artiștii a- 
matori de la întreprindere si eă-i 
lase la întoarcere tot acolo, sciitin- 
du-i de eforturi suplimentare și d: 
sipă de timp.

*
...Vara stăpînește Capitala, tn 

oraș și în împrejurimi bucuresteni- 
lor li se asiqură bogate manifes’ări 
cultural-educative tn aer liber Ei 
se adună în fața estradelor din 
păduri, grădini și parcuri bucü- 
rîndu-se din plin nu numai de um
bră și răcoare, dar și de manifestă
rile cultural-artistice. de tot ceea ce 
le face odihna mai plăcută.

ILIE CONSTANTIN
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Metodele industriale moderne de 
execuție se extind tot mal mult pe 
șantierele de locuințe din Capitală. 
An de an a sporit numărul blocuri
lor construite din panouri mari pre
fabricate. O utilizare tot mai largă 
iau cofrajele glisante : dacă în 1962 
s-au construit cu ajutorul cofrajelor 
glisante 288 de apartamente, anul 
acesta numărul lor va crește la 1 300 
apartamente, urmînd ca în următo
rii 2—3 ani să ajungă la circa 28 000. 
Au fost amenajate stații centrale 
mecanizate pentru prepararea betoa- 
nelor și mortarelor, ateliere de pre- 
fabricarea instalațiilor.

Munca politică susținută, desfă
șurată sub forme multiple, a avut un 
rol important, alături de măsurile 
tehnico-organizatorice, în promova
rea și extinderea metodelor avansa
te de execuție a lucrărilor de con
strucție, în sporirea eficacității lor 
economice. Una din formele larg fo
losite de organizațiile de partid de 
pe șantiere este atragerea specialiști
lor la popularizarea și extinderea 
noilor procedee de lucru. Cînd colec
tivul I.C.M. nr. 5 a trecut la folosirea 
panourilor mari, au existat unele 
îndoieli în privința rezultatelor ce 
se vor obține. Aceasta pentru că me
toda era puțin cunoscută de către 
constructorii întreprinderii. Comite
tul de partid și organizațiile de bază 
de pe șantiere și-au propus să popu
larizeze larg, împreună cu conduce
rile șantierelor, metoda de construc
ție cu panouri mari, să arate con
structorilor cum trebuie lucrat, efec
tele economice ale acestui procedeu, 
modul de organizare a șantierului. 
In acest scop au fost atrași specia
liștii întreprinderii, membrii de 
partid cu mai multă experiență. Au 
fost organizate conferințe tehnice 
despre modul de aplicare și avan
tajele noii metode, s-au organizat 
seri de întrebări și răspunsuri ; car
tea montatorului de prefabricate a 
fost citită la locurile de muncă. Per
fecționările tehnice în folosirea pa
nourilor mari au fost, de asemenea, 
popularizate sistematic în rîndul 
constructorilor.

Roadele aplicării măsurilor tehni
co-organizatorice, a muncii politice 
desfășurate pe șantiere sînt eviden
te ; a creșcut continuu ritmul de 
montaj, s-a redus durata de execu
ție a blocurilor, s-a îmbunătățit ca
litatea lucrărilor. Recent constructo
rii acestei întreprinderi au terminat 
pe bd. 1 Mai un bloc cu 96 de apar
tamente — blocul 2 prim — în 76 de 
zile, timp cu mult mal redus față de 
cel obținut la Construcția altor 
blocuri asemănătoare. In legătură cu 
acest succes, organizația de partid a 
Inițiat discuții cu brigăzile de mon
taj, metodele bune folosite care au

In București se construiește mult. Anul trecut au fost date în folosință oamenilor 
muncii peste 13 000 de apartamente. Numărul apartamentelor care se vor construi 
anul acesta va fi și mai mare. Pentru realizarea voi umului sporit de locuințe construc
torii bucureștenl folosesc procedee Industriale de mare eficacitate, au la îndemînă 
utilaje moderne, materialele necesare și o bogată experiență acumulată in decursul 
anilor atît pe șantierele Capitalei, cît și pe șantierele altor orașe din țară. Toate 
acestea asigură creșterea productivității muncii, scurtarea termenelor de dare în fo
losință și îmbunătățirea calității lucrărilor. In scopul generalizării a tot ce este valoros 
în activitatea șantierelor, de curînd, comitetul de partid al Direcției generale con- 
strucții-montaj a Sfatului popular al Capitalei a organizat, cu sprijinul Comitetului oră
șenesc de partid București, o consfătuire Ia care au participat peste 200 de construc
tori, secretari ai comitetelor de partid și ai organizațiilor de bază, președinți ai co
mitetelor sindicale, directori de întreprinderi și șefi de șantiere, meseriași cu o bogată 
experiență. S-au prezentat mai multe referate despre felul cum organizațiile de partid 
desfășoară munca politică de masă în vederea antrenării colectivelor de constructori 
în acțiuni concrete și eficiente pentru introducerea și extinderea procedeelor industria
le în construcții. In jurul referatelor au avut loc discuții, s-au făcut numeroase pro
puneri. Redăm mai jos cîteva din problemele dezbătute la consfătuire.

Apartamente de bună calitate
predate la termen

Un loc de seamă în activitatea construc
torilor bucureștenl îl ocupă îmbunătățirea 
continuă a calității lucrărilor, în primul rînd 
a celor de finisaj. An de an, aspectul apar
tamentelor, al blocurilor s*a îmbunătățit, o- 
biecțiunlle la recepții fiind din ce în ce mai 
reduse. Așa cum s-a subliniat în consfătuire, 
munca politică desfășurată de organizațiile 
de partid a avut un rol important în îmbu
nătățirea finisajelor.

La propunerile organizațiilor de bază, con
ducerile șantierelor au repartizat la locurile 
de muncă importante, îndeosebi la executa
rea lucrărilor de finisaj, membri și candidați 
de partid bine pregătiți profesional, cu experi
ență. Această măsură a dat bune rezultate. 
Echipele conduse de comuniștii Grigore Con- 
stantinescu. Gh. Topor, Ion Molnar, C. Ște- 
fănescu, Ion Oprea, maistrul instalator Ion 
Popa și mulți alții au realizat numai lucrări 
de bună calitate exemplul lor fiind urmat 
de marea majoritate a constructorilor.

In munca politică pentru îmbunătățirea ca
lității lucrărilor organizația de bază de pe 
șantierul „Mărășești“ al I.C.M. nr. 3, acordă 
o mare atenție agitației vizuale. Aici este 
instalat un panou al evidențiaților în între
cere pentru calitate ; un grafic arată zilnic 
felul cum sînt îndepliniți indicatorii planifi
cați. Pe acest șantier, aproape nu există 
număr al gazetei de perete în care să nu se 
vorbească despre calitatea lucrărilor. în ar
ticolul „Realizări și lipsuri la unele din 
blocurile șantierului" semnal de ing. Petre 
Stoicescu este scoasă în evidență preocupa
rea deosebită a maistrului Aurel Matei, can
didat de partid. în conducerea lucrărilor de 
la blocul numărul 10 unde s-au executat lu
crări de bună calitate. Totodată sînt criticați 
unii dintre dulgheri care au lucrat superficial 
la blocul nr. 9, fiind nevoie de unele reme
dieri. In jurul unor asemenea cazuri agitato
rii organizează cu operativitate convorbiri.

Șl organizația de partid de la întreprin
derea de construcții hidrotehnice și foraje 
acționează cu bune rezultate pe linia ridi
cării calității produselor. Aici, controlul ca
lității sudurilor se face cu ajutorul izotopi
lor radioactivi. Această metodă permite eă 
se descopere și fisurile cele mai mici. Me
ritul organizației de 
conefătuiie inginerul 
în faptul că a reușit 
masă împotriva unor 
crări de slabă calitate. Munca politică dusă 
de la om la om a început să dea tezultate. 
A crescut simțul de răspundere al sudori
lor, Iar numărul fisurilor provenite prin eu- 
dură s-a redus.

Introducerea unor materiale noi la finisaje, 
cunoașterea lor de către constructori stau de 
asemenea în atenția organizațiilor de partid.

într-un articol publicat în gazeta de perete a 
I.C.M. ni. 5 ing. Ion Georgescu a explicat con
structorilor despre unele măsuri luate pentru 
grăbirea și îmbunătățirea finisajului interior 
în scopul scurtării duratei de execuție a 
blocurilor. Era vorba de executarea la blocu- 
rile de pe bd. 1 Mai a pardoselilor din co
vor PVC lipit pe plăci fibrolemnoase poroa
se, introducerea de plăci de mozaic tip 
marmură, de tapete lavabile din mase plas
tice pe suport textil etc. Publicarea articolu
lui a stîrnit în rîndul constructorilor din în
treprindere mult interes pentru cunoașterea 
și folosirea noilor materiale.

Pe alte șantiere calitatea lucrărilor, și în
deosebi a finisajelor ocupă un loc important 
în cadrul emisiunilor stațiilor de radioampli
ficare. La scurte intervale de timp, la clubul 
șantierului din str. Drumul Murgului al 
I.C.M. nr. 1 cei mai buni ingineri și maiștri 
vorbesc la stație despre calitatea lucrărilor. 
Sîn* redate aspecte pozitive și critice de pe 
șantier, se dau sugestii amănunțite asupra 
felului cum trebuie executată corect fiecare 
lucrare. Aceste emisiuni s*au dovedit un 
mijloc eficient de mobilizare a tuturor con
structorilor la ridicarea calității lucrărilor.

In unele locuri însă munca politică nu este 
strîns legată de problema calității lucrărilor. 
Pe șantierele Mihai Bravu, Toporași și altele, 
agitația vizuală are încă un caracter gene
ral, nu se referă în mod concret la mobiliza
rea constructorilor pentru a realiza lucrări 
de cea mat bună calitate. Or, după cum s-a 
subliniat și în consfătuire, munca politică 
sistematică, strîns legată de viața șantiere
lor, constituie o pîrghie importantă pentru a 
realiza apartamente bune, confortabile, în
grijit finisate și într-un termen mai scurt.

In îmbunătățirea calității 
făcut progrese vizibile. Se 
blema ca în continuare să 
mare atenție acestui lucru,
scurtării duratei lor de execuție. Blocurile 
construite cu panouri mari și cu cofraje gli
sante pe șantierele Mihai Bravu, Giurgiului și 
altele se ridică în mai puțin de 15 zile. In 
schimb finisarea lor durează, datorită ritmu
lui încet de execuție a finisajelor, multe luni. 
Din această cauză la unele blocuri nu ee 
respectă termenele planificate de dare în fo
losință. Pentru reducerea acestei durate s-au 
introdus pînă acum multe procedee noi — 
prefabricarea planșeelor. montarea tîmplăriei 
și tencuirea pereților odată cu glisarea și al
tele. Totuși, așa cum au arătat mai mulți vor
bitori se neglijează introducerea unor meto
de avansate care să ducă la grăbirea fini
sării blocurilor. Printre acestea se află și asi
gurarea șantieielor cu prefabricate mici. 
Conducerile șantierelor, organizațiile de par

tid — s-a arătat în consfătuire —
------- i sînt chemate să antreneze pe spe- 

■----------- cialiști, pe maiștri și muncitori cu
I mai multă experiență în găsirea ce- 

Btr . lor mai bune soluții și metode care 
să^ducă, paralel cu îmbunătățirea 
cmitățil, la grăbirea lucrărilor de 
finisaje.

finisajelor 
ridică însă 
se dea cea 
dar mai

s-au 
pro- 
mai 
ales

dus la respectarea termenelor de 
dare în folosință au fost populari
zate sistematic prin panouri, la ga
zetele de perete. Experiența dobîn- 
dită este acum folosită la construc
ția altor blocuri pe care le execută 
întreprinderea.

— întreprinderea de construcții- 
montaj nr. 1 — a arătat în consfătuire 
tov. Ion Mihordea, locțiitorul secre
tarului de partid — a aplicat pentru 
prima oară în Capitală metoda co
frajelor glisante. Au existat unele 
greutăți inerente oricărui început. 
Dar printr-o muncă politică susținu
tă, desfășurată multilateral de or
ganizația de bază, noua metodă a 
fost în scurt timp însușită de con
structori și perfecționată pe parcurs. 
S-au purtat discuții de la om la om, 
au fost organizate convorbiri ale agi
tatorilor, conferințe tehnice etc. Ca 
urmare ea și-a dovedit încă la pri
mele blocuri construite marea efi
ciență economică : structura de re
zistență a unui bloc cu 12 nivele a 
fost executată în mai puțin de 13 
zile.

Comitetul de partid de aici și-a în
tocmit, pe baza rezultatelor obținute 
în construcția primelor 6 blocuri din 
cartierul Floreasca-parc, un plan de 
măsuri politico-organizatorice. A fost 
desfășurată în continuare o acțiune 
susținută pentru însușirea temeinică 
a acestei metode, numind în frun
tea echipelor comuniști, oameni pri- 
cepuți, cu experiență. Cu ajutorul 
specialiștilor, care au vizitat și unele 
șantiere din țară unde se folosesc 
cofrajele glisante, la indicația orga
nizației de partid, au fost instruite 
echipele de dulgheri, betoniști și me
canici de utilaje. Gazetele de perete 
au publicat cu regularitate articole 
despre rezultatele obținute și expe
riența constructorilor. Inginerii în
treprinderii au vorbit constructori
lor despre executarea locuințelor cu 
ajutorul cofrajelor glisante și despre 
alte metode.

Un mijloc eficace folosit de orga
nizațiile de partid de pe șantierele 
Capitalei este munca de populariza
re a cărții tehnice. Numai în primul 
semestru al acestui an au fost orga
nizate aproape 200 de recenzii 
de cărți tehnice — cartea mais
trului constructor, cartea zugra
vului și vopsitorului, cartea monta
torului de prefabricate. Pe șantiere 
au fost difuzate numeroase cărți teh
nice de specialitate.

Paralel cu desfășurarea în mai 
bune condiții a propagandei tehnice, 
comitetele de partid și organizațiile 
de bază de pe șantiere au mobilizat 
comuniștii, cadrele de specialitate să 
studieze temeinic proiectele de exe-

partid — a spus în 
Gh. Florică — constă 
să creeze o opinie de 

oameni care fac lu-

cuție, să perfecționeze procesul teh
nologic. Ca urmare, cadrele tehnice 
de pe șantiere au venit cu o serie de 
propuneri. Inginerul Constantin Pas- 
cu, candidat de partid, și-a adus con
tribuția la realizarea unor juguri 
speciale tip „j“ care permit monta
rea tîmplăriei exterioare odată cu 
glisarea. Prin aplicarea acestei per
fecționări rezultă o economie de 
12 000 lei pe bloc, se reduce durata 
de execuție. Au fost aduse și alte 
îmbunătățiri care se aplică cu bune 
rezultate.

Noile procedee de execuție șl me
tode de lucru și-au dovedit din plin 
marile avantaje în scurtarea duratei 
de execuție, în respectarea termene
lor planificate de dare în folosință 
a locuințelor. Totuși, unele perfec
ționări aduse metodei cofrajelor gli
sante — jugurile, liftarea planșeelor, 
folosirea benelor tip sanie, precum și 
schelele suspendate tip lanț se aplică 
încă pe un număr redus de șantiere.

In extinderea a tot ce este nou în 
tehnica construcțiilor, care duce la 
grăbirea ritmului de execuție, orga
nizațiile de partid trebuie să fie și 
mai mult prezente.

• Sînt necesare mai multe cărți 
care să popularizeze procedeele 
dustriale în construcții. Acestea 
fie scrise într-un limbaj simplu, 
cesibil muncitorilor care nu sînt
solvenți ai școlilor profesionale și 
medii. Se simte nevoia apariției unui 
manual de execuție în domeniul 
instalațiilor.

in
să 

ac- 
ab-

• In scopul popularizării proce
deelor industriale 
tografla ar putea 
și mai însemnată 
mărului de filme.

avansate, cinema- 
da o contribuție 

prin sporirea nu-

• D.G.C.M. să urmărească ca șan
tierele să fie aprovizionate la timp 
cu prefabricatele mici, care au un

I

Constructorii de pe șantierul din itr. Sergent Nițu Vasile al I.C.M. nr. 4 au dobîndit o bogată experiență în fo
losirea de metode înaintate la construcția blocurilor de locuințe. Ei au experimentat și folosit cu bune rezultate • 
serie de materiale noi, realizînd o calitate superioară la finisarea apartamentelor. Iată-1 în fotografie pe ing. Mircea 
Ivanciu, șef de lot, împărtășind unui grup de constructori din experiența acumulată la blocurile 13 și 14 recent 
date în folosință.

Calificare înalta,
Practica a arătat că introducerea teh

nicii noi, aplicarea procedeelor înaintate 
se realizează cu succes atunci cînd 
există grijă permanentă pentru ridicarea 
calificării muncitorilor, îmbogățirea 
continuă a cunoștințelor maiștrilor, teh
nicienilor, inginerilor. Munca pe șan
tiere are specificul ei. Aici, alături de 
constructori cu bogate cunoștințe profe
sionale, lucrează un mare număr de 
muncitori cu puțină experiență. In 
scopul realizării sarcinilor de producție, 
al îmbunătățirii activității în toate locu
rile de muncă, se impune ca o necesi
tate pregătirea lor, încît într-un timp 
scurt de la venirea pe șantier să poată 
face lucrări de bună calitate, să lucreze 
cu o productivitate sporită, mînuind cu 
pricepere mașinile și utilajele.

Ce s-a făcut în acest scop ? Cursuri 
de calificare, de ridicarea calificării și 
de împrospătare a cunoștințelor profe
sionale s-au înființat în toate întreprin
derile de construcții din Capitală. Par- 
ticipanții la consfătuire au arătat că 
unele organizații de partid au dobîndit 
o bună experiență în sprijinirea și în
drumarea conducerilor întreprinderilor 
și a comitetelor sindicale în organizarea 
și desfășurarea acestor cursuri. Metode 
bune folosește comitetul de partid de 
Ia întreprinderea de instalații montaj și 
izolații.

Introducerea pe scară largă a materia
lelor și a procedeelor noi în instalații — 
a spus în consfătuire tov. Ștefan Bug- 
lea, vicepreședintele comitetului sindi
catului — a necesitat o largă acțiune de 
școlarizare a muncitorilor și tehnicieni
lor. Măsurile organizatorice luate de 
conducerea întreprinderii și de comite
tul sindicatului sînt susținute printr-o 
temeinică muncă politică. Cînd unii oa
meni lipsesc de la cursuri, cei mai buni 
meseriași, membri și candidați de partid, 
organizează cu ei discuții, explicîndu-le 
că este în interesul lor să-și îmbogă
țească cunoștințele profesionale.

Pentru ca activitatea de ridicare a 
nivelului de cunoștințe să dea rezultate 
cît mai bune, la recomandarea comite
tului de partid cursurile au fost organi
zate pe meserii : electricieni, instala
tori, sudori. Este demn de subliniat ur
mătorul fapt. In cadrul fiecărei meserii 
s-a pus un accent deosebit pe proce
deele noi. Astfel, celor care lucrează la 
instalații sanitare li s-a explicat amă
nunțit felul cum trebuie folosite prefa
bricatele la nodurile sanitare, în încăl
zirea centrală, conductele din polivinil- 
clorură etc. Lecțiile teoretice pentru 
cunoașterea materialului și a tehnologiei 
executării lucrărilor au fost însoțite de 
demonstrații practice făcute în atelie
rul de prefabricate.

Și alte organizații de partid desfă
șoară o susținută muncă politică în spri
jinul ridicării calificării constructorilor. 
Organizația de bază de pe șantierul Pa- 
jurii-Scînteia — spunea tov. ing. Eca- 
terina Ciurel — are un mare me
rit că a știut să activizeze comi
sia inginerilor și tehnicienilor. Aceasta 
a fost îndrumată să-și axeze activitatea 
pe desfășurarea unei propagande teh
nice concrete, legate de viața șantieru
lui. Inginerii și tehnicienii țin cu re
gularitate expuneri și conferințe despre 
noile metode de execuție, despre folo
sirea materialelor noi. Pe acest șantier 
este bine folosită și stația de radiofica- 
re. In programul ei s-au introdus emi
siuni ca : „Seara zidarului", „Sea
ra dulgherului“, „Seara betonistu- 
lui“, „Seara instalatorului“. Aici, di
feriți ingineri fac cu regularitate ex
puneri despre procedeele industriale 
înaintate, diferiți meseriași, cu o bună 
pregătire împărtășesc din experiența 
lor. La stația de radioficare se mai 
fac și scurte recenzii de cărți tehnice. 
Astfel, în ultima vreme s-a făcut pre
zentarea „Cărții maistrului construc
tor", a „Cărții zugravului“ ș.a.

In cadrul acțiunii de ridicare a califi-

cării, o bună muncă politică se desfășoa
ră și pe șantierele întreprinderii de cons- 
trucții-montaj nr. 4. Așa cum a arătat 
în cuvîntul său tov. Stan Eduard, se
cretarul comitetului de partid, aici se 
analizează cu regularitate felul cum 
funcționează cursurile de calificare și 
se intervine operativ pentru înlăturarea 
lipsurilor care se ivesc. Totodată, se 
acordă o mare atenție expunerilor pe 
teme tehnice ținute cu regularitate de 
către ingineri bine pregătiți, pe meserii, 
expuneri care evidențiază tot ce e nou 
în meseria respectivă.

în cuvîntul lor, mai mulți partici
pant la consfătuire, între care tovarășii 
Constantin Badea, președintele comite
tului sindicatului de la I.C.M. 3, Va
sile Negu, activist al consiliului local 
al sindicatelor muncitorilor din con
strucții, au arătat că pe unele șantiere 
munca de calificare nu se ridică la ni
velul posibilităților și al cerințelor ac
tuale. Insuficienta calificare a unor 
muncitori, precum și unele defecțiuni 
de organizare a muncii pe șantiere au 
făcut ca la diferite blocuri să se facă 
lucrări de slabă calitate, necesitînd re
medieri și refaceri, iar unele utilaje să 
fie folosite sub capacitatea lor. Astfel, 
stația de betoane a șantierului Toporași 
a lucrat în tot cursul lunii iulie cu o 
productivitate scăzută. Pe diferite șan
tiere macaralele stau nefolosite zile în
tregi, iar mașinile de rașchetat — așa 
cum remarca un participant la consfă
tuire — sînt folosite numai atunci cînd 
lipsesc parchetarii.

Folosirea bună a utilajelor contribuie 
la creșterea simțitoare a productivității 
muncii și scurtarea termenelor de dare 
în folosință a locuințelor. De aceea sînt 
necesare măsuri și eforturi comune din 
partea conducerilor șantierelor și orga
nizațiilor de partid, încît fiecare utilaj 
să fie folosit cu indici tot mai înalți.

mare rol în grăbirea lucrărilor de 
finisaj.

• Consiliul local al sindicatelor 
muncitorilor din construcții ar tre
bui să organizeze mai multe schim
buri de experiență între diferitele 
șantiere din Capitală. Aceste schim
buri să fie organizate pe baza unor 
teme bine stabilite. In cadrul unui 
schimb de experiență să nu se ur
mărească o gamă prea largă de pro
bleme, ci să se rezume la aspectele 
cele mai caracteristice. De regulă 
schimburile de experiență să fie în
soțite de demonstrații practice.

• Să se treacă la folosirea pe sca
ră mai largă a mașinilor de rașche- 
tat parchet ți a pistoalelor cu aer 
comprimat la zugrăvit ți vopsit.

Pe șantierul din Șoseaua Olteniței, al întreprinderii de eonstrucții-montaj nr. 3, se ridică mai multe blocuri — 
unele cu cofraje glisante, iar altele (cele din dreapta) după metode clasice. Deși construcția acestor blocuri a început 
cam în același timp, ritmul de execuție este, după cum se vede în fotografie, diferit : metodele moderne de execuție 
iși spun cuvîntuL

Nodurile 
din 

prefabri- 
atelierul

Materialele 
noi de construc
ție stnt tot mal 
larg folosite pe 
șantierele Capita- 
let. Avantajele u- 
tllizăril lor tînt 
mari : cost mai 
redus, productivi
tate ridicată în e- 
xecutle, finisale 
mai de bună cali
tate. 
Banltare 
PVC. 
cate la
întreprinderii de 
Instalații, monta
je șl izolații, slut 
in prezent utili
zate in mod cu
rent pe șantiere. 
In cadrul atelie
rului au Ioc peri
odic discuții, Ia 
locul de muncă, 
asupra calității 
pieselor de Insta
lații prefabricate. 
In fotografie : 
maistrul Emil 
Marin Împreună 
cu muncitorul Pe
tre Calotă con- 
troltnd calitatea 
unor noduri sa
nitare.

In cuvîntul lor, participanții la consfătuire au arătat că măsurile teh
nico-organizatorice luate de conducerile întreprinderilor pentru extinderea 
celor mai avansate procedee industriale în construcții se cer însoțite de o 
temeinică muncă politică. Pentru aceasta, organizațiile de partid sint che
mate să folosească mai bine multiplele mijloace pe care le au la îndenrînâ, 
luînd măsuri pentru îmbunătățirea activității cluburilor, a stațiilor de radio 
amplificare, agitația vizuală să aibă un caracter mai concret, să fie mai atră
gătoare, la gazetele de perete să apară articole legate de extinderea proce
deelor avansate, deschizîndu-se rubrici speciale pe această temă.

In consfătuire s-a insistat ca organizațiile de partid să urmărească în
deaproape felul cum conducerile întreprinderilor de construcții se ocupă de 
folosirea fondurilor pentru mica mecanizare. Se impune acest lucru deoa
rece mari fonduri destinate micii mecanizări sînt necheltuite, iar pe șan
tiere, unele lucrări continuă să se facă manual.

Propaganda, tehnică are un mare rol în introducerea și extinderea pro
cedeelor industriale în construcții. Mai mulți participant la discuții au a- 
rătat că deși bibliotecile sînt dotate cu un mare număr de cărți tehnice, a- 
cestea sînt insuficient folosite ; în multe locuri inginerii și tehnicienii nu sînt 
antrenați la munca de popularizare a cărții. S-a insistat ca îmbunătățirea 
propagandei tehnice să stea în atenția organizațiilor de partid și a comite
telor sindicale de pe șantiere.

Organizațiile de partid trebuie să aibă permanent în vedere îndruma
rea și sprijinirea comitetelor sindicale în organizarea și desfășurarea între
cerii socialiste, în extinderea pe toate șantierele a experienței înaintate.

Așa cum au subliniat în consfătuire, constructorii din Capitală sînt 
hotărîți să muncească cu forțe sporite pentru ca și în cursul acestui an să-și 
îndeplinească întocmai sarcinile de plan.

Pagină redactată de S. STANEL și N. CUCUI. Foto: GH. VINȚILA
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Legume proaspete, de bună calitate,

pentru consumul populației

de către organele de resort. Totuși, 
rareori cumpărătorii sînt surprinși 
faptul că, în cadrul aceleiași rețele 
magazine Aprozar, unele unități sînt

Prin cîteva magazine 
Aprozar din Ploiești

La Ploiești, ca și tn alte localități din 
regiune, aprovizionarea cu legume 8-a 
făcut anul acesta în condiții mult mai 
bune decît in alți ani. Unitățile de des
facere sînt bogat aprovizionate cu le
gume proaspete și fructe. Numai în 
primele 25 de zile ale lunii iulie, ma
gazinele Aprozar au vîndut populației 
produse a căror valoare depășește cu 
aproape 200 000 lei cantitățile desfăcu
te în perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. La buna aprovizionare a 
unităților de desfacere cu sortimente 
variate de legume și fructe a contribuit 
și îndrumarea mai atentă a acestui sec
tor 
nu 
de 
de
mai bine și altele mai puțin bine gos
podărite. Deseori marfa provenită din 
aceleași surse este prezentată în mod 
diferit.

Un magazin bine aprovizionat «sta 
cel de pe strada Mihail Kogălniceanu. 
Zilnic aici pot fi găsite legume proas
pete nit numai dimineața, ci și în tot 
cursul zilei. La acest magazin se folo
sește sistemul aprovizionării directe : 
gospodăriile agricole colective Bucov și 
Brazi, din apropierea orașului, aduc aici 
produse fără să mai treacă prin depozi
tele Aprozar. Vitrinele și rafturile ma
gazinului sînt frumos aranjate. în de
pozit se face zilnic sortarea mărfii, în- 
lăturîndu-se legumele necorespunzătoa
re. Vînzătoarele Eufrosina Simion, de 
la raionul de legume, Maria Rădules- 
cu, de la raionul de fructe, și altele sînt 
atente la cererile cumpărătorilor și îi 
servesc în condiții igienice. Toate aces
tea fac ca în fiecare zi magazinul să 
desfacă produse în valoare de 8 000— 
10 000 lei. Este bine organizată desfa
cerea legumelor și fructelor și la 
magazinul nr. 5 al întreprinderii Aprozar 
(gestionar Tudor Duțu). Și aici produsele 
sînt aranjate cu gust, pe calități și sor
timente, iat vînzătorii 
tă solicitudine față 
Asemenea exemple se

în schimb, despre 
gume și fructe din 
centrale a orașului 
spune cuvinte de laudă. La unitatea nr. 
48 (gestionar Constantin Ionescu), pro
dusele sînt expuse de-a valma, nesor
tate. La această unitate ca și la unitățile 
vecine (gestionari Elena Ghiță. Dumitru 
Ilinca. Elena Căzănoiu), felul cum este 
prezentată marfa nu atiage pe cumpă
rători. Mesele pe care sînt expuse pro-

se poartă cu mul- 
de cumpărători, 
mai pot adăuga, 
unitățile de le- 
interiorul halei 

nu se prea pot

BRASOV se
BRASOV (coresp. „Scfn- 

teii“). — Rețeaua co
mercială a orașului Bra
șov se extinde continuu. 
In ultimele două luni 
s-au deschis alte pat’u 
magazine noi unul pen
tru vlnzarea televizoare
lor și aparatelor de ra
dio. două pentru articole 
de galanterie și parfu
merie și unul pentru ar
ticole de sport. La par
terul blocului din piața 
Teatrului de stat se a-

lunii 
oeti" 
scoli

neîntrerupt al ma- Prin fața în- 
marginea șo- 
plantat flori

de asemenea, în 
fructiferi, arbuști, 
în ultimele zile, 
a sporit și mai

IONEL ARAMA — strungar; 
ION SMEU — tehnician: 
MIHAIL CIOBOTARU - șef 
serv, administrativ — uzina 

„Progresul" Brăila

Cînd nu se

Recoltatul legumelor la gospodă
ria colectivă „viață nouă“ din co
muna Ciolpani, raionul Răcari.

(Foto : Agerpres)

dusele pentru vînzare sînt deseori mur
dare, iar în spatele boxelor se pot ve
dea cantități apreciabile de ceapă, 
castraveți, roșii aruncate în neorînduia- 
lă. Din această cauză, multe se depre- 
ciază. Un aspect urît oferă în hală și 
ambalajele, care nu sînt ridicate 
timp și împiedică circulația.

Aceste lipsuri dovedesc că în unele 
unități de desfacere Aprozar nu se a- 
cordă atenția cuvenită bunei aprovi
zionări și deserviri a cumpărătorilor.

Conducerea O.C.L. Aprozar Ploiești, 
ajutată de Direcția comercială, are da
toria să intensifice îndrumarea și con
trolul unităților subordonate, în așa 
fel ca vînzarea legumelor și fructelor 
să se facă peste tot în condițiile cele 
mai bune.

la

N. PANTILÎE 
coresp. „Scînteii"

citindc rețeaua comerciala
menajează alte spații co
merciale.
dezvoltă tot 
formele rapide de de
servire. Magazinele de 
încălțăminte de 
B-dul Lenin și strada 
Republicii au fost, orga
nizate pe principiul au
toservirii. tn Piața 23 
August, in fața magazi
nului automat de artico
le de galanterie, a apărut 
un automat pentru vîn- 
zarea lamelor de ras.

T otodată, se 
mai mult

pe

conceput yi realizat de 
un colectiv de tehnicieni 
de la O.C.L.-textile și 
încălțăminte. La l.C.R.A. 
Brașov a fost dat in fo
losință un laborator pen
tru controlul calității ar
ticolelor alimentare. A- 
cest laborator, dotat cu 
utilai și aparate moder
ne, este deservit de in
gineri și specialiști din 
domeniul industriei ali
mentare.

LUNTARI

simte mma de gospodar

spre Judecare 
taional „30 

Intentat mlno-

La începutul 
februarie în 
oada cînd în 
erau proqramă-
te primele lucrări 
de control pe 
trimestru] îl, a venit 
în tata tribunalului 
Decembrie" procesul
rulur A E . elev tn clasa a 8-a la o 
școală medie Băiatul fuqlse de la 
Institutul de reeducare, unde fusese 
trimis cu doi an! și mai bine în 
urmă venise în Capitală și săvîr- 
șise două sparqeri la cinematoqrafe.

Instanța fudeca așadar un infrac
tor adevărat. Dar oare nu se mai pu
tea face nimic pentru a-1 aduce ne 
calea bună ? Ultimele isprăvi atîrnau 
qreu tn balanță Dar la dosar erau 
și piese care pledau puternic în fa
voarea Iul. Tocmai această delicată 
și complexă problemă, de care de
pindea în definitiv viitorul unui om, 
era chemat g-o rezolve completul 
de judecată Mai merită sau nu în
credere sau. cu alte cuvinte, mai pu
tea fi soco’it un om recuperabil ?

Să încercăm să reconstituim cîte- 
va naqini din viata lui.

A E provine dintr-o familie dez
organizata Părinții s-au despărțit 
cînd copilul avea doi ani. Tatăl 
s-a dezinteresai cu desăvîrșire de 
soarta lut Si așa curn s® întîmplă 
deseori cu copiii lipsiți de afecțiu
nea si supravegherea ambilor pă
rinți cînd s-a făcut mai mare a ni
merit într-un anturai rău Avea și 
un caracter instabil Nu tnvăta. va
gabonda prin tară, fura Intr-o bună 
zt a fost prins A fost trimis la un 
instilut de reeducare Acolo avea 
posibilitatea să se îndrepte, să în
vețe o meserie, să continue școala.

Educarea unui copil e un proces 
complex care cere multă răbdare, 
pricepere calități pedaqoqice Cu 
atîf mai qreu este cînd se pune pro
blema remodelării sufletului unui 
copil Au fost destule dificultăți cu 
A E la început. Pe urmă, cum se 
ztce a început „să se dea pe braz
dă" să se transforme tn acțiunea 
de însănătoșire morală, el a simțit 
puternicul ajutor al colectivului At
mosfera din institut, ajutorul și 
atitudinea atentă și prevenitoa
re exiqența tovărășească a con
ducerii certitudinea dobîndită cu 
timpul că tot ce se face e în inie-

și spre binele Iul. au avut o 
influență asupra lui. A ur- 
clasa a 7-a. învăța bine. A

departe pe chel-

Dacă zumzetul 
ținilor din hale nu ți-ar spune că în 
interior se muncește din plin, nici nu 
ai crede că te afli lîngă o întreprin
dere constructoare de mașini. Mai cu
rînd ai impresia că te plimbi într-un 
parc. Și totuși te afli la o uzină, la 
„Progresul" Brăila, unde spațiile verzi 
și straturile de flori se întind pe o 
suprafață de 8 hectare — mai mult cu 
1,5 ha decît anul trecut. Numai anul 
acesta s-au plantat 1,5 milioane flori 
din peste 20 de soiuri. Acest covor de 
flori este întregit de cei peste 200 de 
trandafiri. Avem, 
jurul uzinei, pomi 
pomi ornamentali, 
frumusețea uzinej
mult : pe alei s-au montat încă 40 de 
lămpi fluorescente, s-a dat în folosință 
noul pavilion tehnic. Dar pe metalur- 
giștii noștri îi preocupă în aceeași mă
sură și înfrumusețarea împrejurimilor. 
Conducerea întreprinderii și comitetul 
sindicatului, sub îndrumarea comite
tului de partid, se îngrijesc îndeaproa
pe de realizarea unei agitații vizuale 
vii, atrăgătoare prin lozinci și panouri 
sugestive. De asemenea, în primăvara 
acestui an s-au efectuat peste 20 000 
ore muncă patriotică pentru taluzarea 
terenului la intrarea în oraș. în preaj
ma uzinei, locul a fost netezit și aco-

périt cu pămînt negru, 
treprinderii noastre, pe 
selei Brăila-Galați, s-au 
și peste 1 500 de pomi.

Tovarășii noștri din uzină au adus 
o contribuție importantă și la intro
ducerea iluminatului fluorescent în 
cartierul Brăilița, unde se află „Pro
gresul".

Tot în apropierea uzinei s-a ame
najat un frumos parc al copiilor. Unii 
dintre locuitorii cartierului nu parti
cipă însă la îngrijirea lui, nu educă 
pe copii să păstreze bunurile obștești 
de aici. Trebuie luate din vreme mă
suri ca parcul acesta să nu aibă și el 
soarta acelora de pe șoseaua Galați 
care, după ce au fost amenajate, au 
fost lăsate în voia soartei.

Deși uzina noastră se află la o 
margine a orașului, amenajarea îm
prejurimilor ei arată că metalurgiștii 
brăileni sînt buni gospodari și se 
preocupă permanent de înfrumuseța
rea acestor locuri, că ei participă ast
fel la întrecerea ce se desfășoară pen
tru titlul de cei mai frumos oraș din 
țară.

comercială 
Babadag, ra

Rețeaua 
din orașul 
ionul Istria, s-a dezvol
tat mult în ultimii ani. 
Au apărut magazine 
noi. moderne, toi mai 
bine aprovizionate Ma
gazinul alimentar cu 
autoservire, restauran
tul. noul magazin de 
produse lactate, cofetă
ria, aproape toate ame
najate la parterul blocu
rilor de locuințe — iată 
numai cîteva din în
făptuirile cu care se 
mîndrește orașul nos
tru în ce privește sa
tisfacerea cerințelor 
populației.

Cei mai mulți dintre 
lucrătorii unităților co
merciale sînt alenți cu 
consumatorii, îi deser
vesc conștiincios. La 
magazinul alimentar nr. 
1, cu autoservire, măr
furile sînt aranjate cu 
pricepere, cu gust. în 
local domnesc ordinea 
și curățenia. Cumpără
torii găsesc zilnic un 
bogat sortiment de 
mărfuri. Același lucru 
se poate spune despre 
magazinul de produse 
lactate. Si aici există o 
permanentă preocupare 
pentru o cît mai bună

deserviți 
la tes- 

din Ba- 
irunws, 
in vara

aprovizionare a popu
lației și pentru o deser
vire ireproșclbilă.

Bine sînt
consumatorii și 
taurantul nr 1 
badag 
dat îh 
anului 
ventât 
roși cetățeni, Constnțl 
însă aici și o serie de 
lipsuri., care umbresc 
intr-o măsură eforturi
le ospătarilor de a ser
vi cum se cuvine clien
ta, 
tă 
ficiente adesea băutu
rile sînt calde Prepa
ratele de carne si brîn- 
zeturile sîjnt servite 
neigienic, Har la bar, 
din lipsa scrumierelor, 
consumator® sînt 
voi ți să 
rile de 
Curtea 
are un 
este plină de lăzi 
runcate la Intîmplate ; 
aici zac și frigiderele, 
nefolosite. Pe terasa 
restaurantului scaunele 
sînt lăsate în ploaie și 
soare, supuse deterio
rării. După cum se 
vede, nu prea se simte 
aici o mină de gospo
dar.

Localul 
folosință 
trecut, este Irec- 
zilnic de nume-

Deși gheață exis- 
în cantități su-

ne- 
arunce mucu- 
tigări pe jos. 

restaurantului 
aspect urît : 

a-

La bufetul nr. 1 ges 
tionarul, deșii are ve
chime în această mun
că, dă dovadă de o insu
ficientă pricepere si 
grijă în ce privește 
aprovizionarea și gos' 
podărirea. unității. Sîm 
zile cînd la bufet nu se 
găsesc decît vinuri 
scumpe sau șampa
nie. Localul este nein- 
arijit. brinieturile și 
preparatele de carne 
nu sînt păstrate în 
condiții igienice Frtgl 
dorul nici aici nu func
ționează de două lun< 
In grădina de vară a 
bufetului, scaunele sînt 
puține la număr Iar 
dintre acestea unele 
sînt rupte.

Am semnalat cîteva 
aspecte din activitatea 
unor unități de alimen
tație publică din orașul 
nostru. Înlăturarea lip
surilor ar duce la îm
bunătățirea deservirii 
populației din Babadag 
pe măsura posibilități
lor existente și a con
dițiilor create.

C. DOLNICEANU 
coresp. voluntar

Ridicarea monumentelor publice
(Urmare din pag. II-a)

Dacă am socoti timpul consumat 
pentru vizionări ds către forurile ar
tistice, avizări ale C.S.C.A.S. ne
cesare ridicării unui monument am 
constata că el este mult prea mare 
față de răgazul rămas sculptorului 
și arhitectului pentru duce:ea la 
bun sfîrșit a problemei celei mai 
importante și care cere de fapt cel 
mai mult timp, execuția artistică a 
monumentului.

Cred că este necesar ca C.S.C.A.S., 
împreună cu Uniunea artiștilor plas
tici, să coordoneze după niște nor
me mai precise activitatea de ridi
care a monumentelor publice. Acest 
lucru ar stabili taporturi exacte de 
colabotare între sculptori și arhitec- 
ți, ar da posibilitatea unei mai

bune organizări atît a concursurilor 
cît și a îndeplinirii la termen a tu
turor formalităților, în conformitate 
cu anumite clauze, clar stipulate, 
care să-l privească atît pe artist cît 
și pe beneficiar.

De asemenea, se vădește tot mai 
necesar un plan de perspectivă, eșa. 
lonat pe o întindere de mai mulți 
ani, întocmit de C.S.C.A.S., împreună 
cu U.A.P., plan
ajute a desfășura în mod judicios 
vastul șantier al viitoarelor mo
numente publice. Studiindu-se 
amănunțit, temeinic, nevoile și posi. 
bilitățile de realizare, stabilindu-se 
un plan limpede și asigurîndu-se în
deplinirea lui consecventă, ge vor 
făuri condițiile organizatorice opti
me pentru crearea unor monumente 
demne de epoca noastră.

RÀSPIJNREM € Il T II T O RI! IL O R

care sa ne

St. Medragoniu — Hunedoara
După cum ne informează Editura 

științifică, lucrarea intitulată „Normele 
legale privind circulația pe drumurile 
publice“ a fost publicată recent, iar în 
cursul acestui an va apare un supliment 
de tiraj. De asemenea, în cursul anului 
viitor va apare în Editura tehnică lu
crarea „Motocicleta“ de D. Voichin. 
Ambele cărți le puteți procura de la 
librăriile din localitate. In cazul cînd nu 
le mai găsiți, vă puteți adresa Librăriei 
„Cartea prin poștă“ București, str. Bise
rica Enei nr, 16, raionul 30 Decembrie.

sau în timpul lucrului la dispensarul ve
terinar se asigură de către circumscrip
țiile veterinare.

Alexandru Tudor — Ploiești

Colaborare 
între arhitecți

(Urmare din pag. II-a)

plasticien! trebuie să îmbrățișeze un 
cîmp vast de probleme. Pentru a fi 
eficace, pentru a depăși definitiv 
stadiul declarațiilor de principiu și 
al promisiunilor, această colaborare 
se cuvine, cred, reglementată prin 
niște norme precise. Discuțiile din 
recenta sesiune a Consiliului artelor 
plastice au arătat necesitatea unei 
coordonări organizate, pe deplin 
rodnice, între munca arhitecților și 
aceea a artiștilor plastici. O aseme
nea coordonare, metodică și sus
ținută, va spori numărul realizărilor 
din domeniul artei decorativ-monu- 
mentale. E un teren admirabil de 
lucru, care se întinde de la monu
mentele importante pînă la obiecte 
modeste, de pildă vasele care

organizată 
și plasticien!

populează spațiile verzi (și care 
o formă stereotipă, desueta). E 
teren de activitate care nu se poate 
reduce nicicum la cîteva centre de 
mare inieres, cum ar fi litoralul și 
Capitala. Pretutindeni, în toate re
giunile țării — oamenii muncii ne-o 
amintesc — e nevoie de busturi și 
de monumente, de frumoase lucrări 
decorative. Pentru a face fată aces
tor nevoi, învățămîntul artistic soco
tesc că trebuie astfel organizat, îneît 
să dea un randament mai mare ac
tivității pe linia artei decorativ-mo- 
numentale. înființarea, în perspec
tivă, a unui institut de arte decora
tive ar sluji substanțial progresul 
continuu al acestor arte, cărora 
vremea noasjtră le-a deschis largi 
perspective creatoare.

Ion Ciocloda — Bozovici
Sfatul popular al regiunii Banat ne-a 

făcut cunoscut că, in calitatea dv. de 
agent veterinar, aveți posibilitatea să vă 
completați pregătirea profesională la 
ș'câBle veterinare 
nicieni veterinari, 
tecție necesar în

de muncitori sau teh- 
Echipamentul de pro- 
combaterea epizotiilor

Ne-ați scris că vreți să urmați cursu
rile unui institut de învățămînt supe
rior și vă interesează condițiile de în
scriere la concursul de admitere. Pentru 
înscrierea la concurs este necesar să de
puneți la secretariatul facultății, pînă la 
data de 5 septembrie, următoare
le acte : diploma de maturitate,
certificatul de naștere (copie lega
lizată), certificatul medical vizat de po
liclinica studențească, cerere tip și 3 fo
tografii format buletin. Nici o catego- 

concursul 
de zi ale 
superior 

plătit în

rie de salariați candidați la 
de admitere pentru cursurile 
facultăților din învățămîntul 
nu beneficiază de concediu 
vederea pregătirii și susținerii con
cursului.

C. Popescu — Brașov.
Sfatul popular al orașului Brașov a 

analizat scrisoarea pe care ați trimis-o 
cu privire la unele deficiențe în trans
portul în comun pe linia troleibuzului 
4 și a luat măsuri să sporească numă
rul de vehicule pe acest traseu.

M. Enache — Petroșeni.
Ne-ați scris că în orașul Petroșeni, în 

unele zile, presa ajunge la chioșcurile 
de difuzare cu întîrziere. In urma aces
tei sesizări, Direcția regională P.T.T.R. 
Hunedoara a repartizat Oficiului 
P.T.T.R. Petroșeni încă o mașină care 
să transporte presa la chioșcuri in pri
mele ore ale dimineții.

Florea Petre — Ploiești,
Trenul 8 332 va opri și în halta Coi* 

nurii e, ne comunică Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor relativ la 
scrisoarea pe care ne-ați trimis-o recent,

ilig tî tu tulul, 
că a fost 

și înjosit în

PE TEME EDÜCMIÏE
am 
de 

atî- 
în-

resul 
mare 
mat 
luat premiul III. Devenea și un bun 
tîmpla; Trecea printr-un proces de 
transformare vizibil, lată ce-i scria 
mamei în 1961; „Vezi, poate dacă 
nu eram adus aici, nu mă mai fă
ceam cuminte... Aici am început să 
învăț meserie și carte".

Tinea mult la buna părere a con
ducerii fns'ttutului, a colegilor. A- 
preciind rezultatele excepționale la 
învățătură și dind curs rugăminților 
băiatului conducerea a hotărît să-l 
dea la școală mai 
tuiala institutului. 
Și-a trecut strălu
cit examenul de 
admitere — cu 
media 9,80. Anun
ța mamei eveni-

, mentul: „Sînt foarte bucuros că 
reușit, fiindcă altfel mă făceam 
rîs (sublinierea noastră) în fața 
tor oameni bare m-au ajutat și
drumat". începea să existe și pen
tru el opinia publică! Era pe dru
mul cel bun.

Septembrie, octombrie, noiembrie 
1962 A E este elev în clasa a 8-a 
a școlii medii din orașul apropiat. 
Părerea dinqintelui despre el: „un 
elev bun la învățătură, destul de 
disciplinat și de un real folos în 
activitatea de organizare a clasei". 
Părerea Institutului? Avea libertatea 
să meargă singur la școală. Se 
bucura, prin urmare, de toată încre
derea.

în 20 noiembrie, o lovitură de tea
tru: A. E. dispare de la școală. E 
așteptat zadarnic la institut. După 
cîteva zile se află de prinderea 
lui. de furtul batoanelor de ciocola
tă din bufetele cinematografelor și 
a mărunțișului găsit. De arestarea 
aceluiași copil care scrisese mamei 
cu evidentă sinceritate: „Acum nu 
mal sînt ca înainte, cred că erm 
prins putină minte și că pot face 
alegere între ce-i bun și ce-i rău".

în instanță au fost evocate cîteva 
întîmplări din ziua cînd a dispărut. 
Un raport al institutului relata ca o 
mătușă al lui A E venise la școală 
să vadă notele nepotului. Avea și 
note mai bune și mai slabe, și un

9, de exemplu, dar și un 4. Mătușa 
a rămas cu ochii pe 4; pe 9 nu l-a 
văzut. Șl a început să-l ocărască, 
uitînd pe cine are în fața ei — un 
copil pornit de unde a pornit. I-a 
spus că va telefona și mamei lui. 
Dirigintele a încercat s-o îmbu
neze. a asigurat-o câ nu e un elev 
rău și că are tot timpul să-și în
drepte nota pînă la sfîrșitul trimes
trului. Referftor la această întîmplare 
raportul institutului aprecia : „Dacă 
trebuia certat, îl certa institutul. Șl 
nu mătușa oare intervine cînd nu 
trebuie și fără tact".

Din ancheta organelor procuratu
rii, întocmită pe 
baza datelor pre
zentate de minor 
și de Serviciul in
stitute de reedu
care, aflăm și des

pre o altă întîmplare, tot din aceeași 
zi. Nesigur pe cunoștințe, A. E. a în
cercat să copieze la o lucrare de 
control. Profesorul l-a prins, l-a 
sancționat pe loc: l-a pus nota 1. 
Copilul avea să simtă astfel gravi
tatea greșelii făcute. Copiatul este 
un lucru necinstit. Profesorul 
simțit însă obligat să adauge:

— Hoț al fost, hoț al să ramîi!
Cuvinte brutale și pripite. Un bun 

educator știe că o critică se face 
tinîndu-se seama de ceea ce s-a 
cîștiqat în dezvoltarea unul elev, 
de ceea ce urmărim să obținem mai 
departe de la el. Pedeapsa a fost 
severă. Ce nevoie era să 1 se amin
tească lui A. E. un trecut pe care 
voia și se străduia să-l uite și pe 
care îl Ignorau mulțl dintre colegi? 
Și, pe deasupra, să se emită și pro
nosticuri nu numai nelalocul lor, dar 
și profund nedrepte șl dăunătoare 
pentru educația elevului ?

în ziua aceea s-a scăpat din ve
dere că era vorba de un elev cu o 
situație specială. în plin proces de 
reeducare Nu s-a ținut 
de munca plină de căldură și i 
citudine depusă de atîția 
atîția profesori și pedagogi 
la școala și institut pentru 
aduce pe drumul bun și nici de 
ința de îndreptare a lui A. E. cu 
zultate atît de promițătoare.

Rușinea de a da ochii cu condu-

s-a

seama 
soli

și 
de 
a-I

I vo
re

cerea 
faptul 
umilit 
fața colegilor, des
curajarea în fața 
greutăților de mo

ment, eentimentul că e ostracizat, 
că orice ar face e zadarnic — toate 
acestea și poate și alți factori au 
dat peste cap echilibrul psihic al lui 
A. E. Cert este că, dintr-odată, 
vechiul lui fond instabil a reapărut 
la suprafață. Ajuns în Caipitală, i-a 
fost rușine să se întîlnească pînă 
și cu mama lui. Și a început din 
nou vechea poveste : 
furt...

Iatâ-1 acum în fața 
tuația lui se prezenta 
un taler al balanței 
folosim o imagine, 
absolvire a clasei a 7-a și de ad
mitere în clasa a VIII-a, progresele 
realizate în învățarea unei meserii 
— etape ale unui proces de reedu
care cu certe, vizibile rezultate ; pe 
celălalt taler al balanței — Infracți
unile săvîrșite pentru a doua oară, 
după ce 1 se acordase o dată încre
derea în posibilitatea de îndreptare.

Instanța a socotit că primul taler 
atîrna mal greu. Ceea ce fusese 
început și dăduse rezultate bune, 
se cerea dus pînă la capăt.

„Instanța apreciază — spune sen
tința — că este cazul a se aplica 
aceeași măsură de siguranță (trimi
terea la institutul de reeducare), 
pentru ca astfel minorul să aibă po
sibilitatea să-și desăvîtșească pre
gătirea profesională și, poate, chiar 
să urmeze cursurile școlare —față 
de care a dovedit reale aptitudini".

Au trecut 6 luni. L-am întîlnlt pe 
A. E. zilele trecute. E un băiat înalt, 
subțirel, cu ochii vil. fața încă copi
lăroasă. La Institut a terminat cursu
rile de calificare. E muncitor tîmplar. 
Va fi în curînd angajat la o fabri
că. Ne-a vorbit despre proiectele de 
viitor. Intre altele ; să urmeze școa
la medie, curs seral. A trecut prin 
multe A. E. pînă f-a venit mintea la 
cap. A avut norocul însă să trăiască 
într-o societate care l-a ajutat să se 
întoarcă pe drumul bun. El va simț) 
la început de viață nouă și mai de
parte sDrijinul, ajutorul și preocu
parea colectivului, se va putea dez
volta în rînd cu ceilalți tineri, valo- 
rificîndu-și aptitudinile, devenind un 
cetäfean util colectivității.

vagabondaj,

Judecății, 
cam așa: 
erau, ca 

certificatele

In zilele vacantei
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V. SEBASTIAN

TEATRE : Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
— Giuleștl (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău) : Vecini de apartament — 
(orele 20). Teatrul Evreiesc de Stat (gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5) : Cu 
clntec spre stele — (orele 20,15). Teatrul 
aatlrlc-muzlcal „C. Tănase* (Grădina Bo
ema) : Expoziția de muzică ușoară — 
(orele 20,15). Circul de Stat : Spectacol 
extraordinar cu „Circul bielorus“ — 
rele 20). O.S.T.A. (Sala Palatului R. 
Romîne) : Concert extraordinar dat de 
orchestra de Jazz a radioteleviziunil din 
Belgrad — (orele 20).

(o- 
p.

CINEMATOGRAFE : La Fayette — 
film pentru ecran panoramic ; Patria (9; 
11,30; 14; 16,30, 21;15). Moby Dick: rulează 
la cinematografele Republica (9,30| 11,45, 
14, 16,45, 19; 21,15), București (8,30; 10,45; 
13, 15, 17,15, 19,30, 21,45). Regina stației de 
benzină : rulează la cinematografele Ma- 
gheru (10; 12, 15; 17, 19, 21), I. C. Frimu 
(16; 18; 20,30 — grădină 20), Ștefan cel 
Mare (10; 12, 16, 17; 19; 21).Drumul spre 
înalta societate : rulează la cinemato
graful V. Alecsandrl (10, 12,15, 14,30,
16,45; 19, 21,15). Fortăreață pe Rin — ci
nemascop : rulează la cinematografele 
Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21 — gră
dină 20,30), Miorița (rulează în continu
are de la orele 9,30 la orele 14 , 16.15, 
18.45; 21) Libertății (10; 12,15; 16; 18,15 — 
grădină 20,30). Dragoste șl pălăvrăgeli : 
Tineretului (10,30, 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). 1 Mal (10; 12,15; 15,30, 18, 20.30), 
Volga (10, 12, 15, 17; 19; 21). Alerg după 
o stea : Victoria (10; 12, 14,15, 16,15, 18,30, 
20,45). O perlă de mamă : Central (10,30, 
12,30; 14,30: 16.30; 18,30; 20,30). Olga Ban
ele (15 30, 18 — grădină 20,30). Copiii mi
nune : rulează la cinematograful Lumi
na în continuare de la orele 9,30 la orele 
14; 16.15, 18 30, 20,45. Program pentru
copii : 13 Septembrie (10). Ordinul Ana : 
13 Septembrie (11.30, 14.30; 16,30; 18.30; 
20,30). Program de filme documentare : 
rulează în continuare de la orele 10 la 
orele 21 la cinematograful Timpuri Noi.

Doctor In filozofie : rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (16,15, 18.15; 20,15), 
Unirea 18; 18 — grădină 20.15). Cetatea 
Hurramzamin — cinemascop : Giuleștl 
(10; 12; 14, 16, 18,15, 20,30). Podul rupt — 
cinemascop ; înfrățirea între popoare 
(16, 18.15; 20.30), V. Roaltă (10; 12; 16, 
18; 20). Gangsteri șl filantropi : rulează 
la cinematografele Gh. Doja (9.45, 12; 
14,15, 16,30, 18,45, 21), G. Coșbuc (10; 12; 
15, 17;-------- -------- — - ‘ -----
(20.15).
12, 16;
21). O 
continuare de la orele 9 la orele 21 la 
cinematograful Alex. Popov. Concertul 
mult visat : 8 Martie (16, 18,15), Floreas- 
ca (16, 18,15, 20,30). Pirații aerului — ci
nemascop : Grivlța (10; 12; 16> 18,15;
20,15). Colegii: rulează la cinematograful 
C. David (16; 18,15; 20,30). Viața fără 
chitară: rulează la cinematografele Alex. 
Sahla (10, 12; 16; 18,15 — grădină 20,30), 
23 August (10, 12, 16, 18,15) 20,30). Cereo- 
mușkl : Flacăra (16; 18,15, 20,30). Moartea 
în Insula de zahăr : rulează la cinema
tograful T. Vladimirescu (15,30; 18; 20,30). 
Tu ești minunată : Munca (11; 16; 18,15; 
20,30). Rocco șl frații săi — ambele serii: 
Popular (16; 19,30). Mărul discordiei : 
Arta (16, 18, 20). Legea e lege : Moșilor 
(15, 17, 19 — grădină 20,30). Pe urmele 
bandei: rulează la cinematograful 16 Fe
bruarie (16, 18, 20). Mamelucul : rulează 
la cinematograful M. Emlneseu (16; 18,15; 
20,30). Clubul cavalerilor — cinemascop: 
rulează la cinematograful Hie Pintllle 
(16; 18; 20). Tăunul : Luceafărul (15; 
17,15; 19,30 — grădină 20,30). Căpitanul 
Fracasse — cinemascop ; rulează la ci
nematograful G. Bacovla (15; 17, 19, 21). 
Dracul șl cele 10 porunci — cinemascop: 
Drumul Serii (15, 17,30, 20). Meșter la 
toate ; rulează la cinematograful 30 De
cembrie (16, 18, 20). Cel doi care au fu
rat luna — cinemascop : rulează la cine
matograful B. Delavrancea (16; 18; 20). 
Vikingii : Grădina Progresul (20), Gră
dina cinematografului V. Roaită (21).

19; 21). Grădina 13 Septembrie 
Pompierul atomic : Cultural (10;
18; 20), Aurel Vlalcu <15, 17; 19; 
moștenire cu bucluc : rulează în

Șoferii iadului : I. C. Frimu (9; 11; 13), 
Grădina cinematografului 23 August (20), 
Patinoarul 23 August (20,45). Nopțile Ca- 
blrlei: Grădina cinematografului T. Vla- 
dimlrescu (20.15). Veneția, tuna șl tu : 
Stadionul Republicii (20.15). Haiducul de 
pe Ceremuș ; Grădina cinematografului 
Iile Pintllle (20,30). Acord final : Arenele 
Libertății (20.30). Ca.idul : Grădina cine
matografului Arta (20 15). Carmela — ci
nemascop : Grădina 
8 Martie (20,30). 
Dinamo (20 15).

cinematografului
Cerasella ; Stadionul

TELEVIZIUNE:____ _________ ______
televiziunii. 19,15 — Filmul pentru copil: 
„Cristina șl berzele*. 20,15 — Filmul 
„IDIOTUL“. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologie.

Orele 19,00 — Jurnalul

CUM E VREMEA
Ieri în țară ; Vremea 6-a menținut 

frumoasă șl călduroasă, cu cerul mal 
mult senin. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit predomlnînd din sud-est. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 37 grade la Săcuenl șl 
27 grade la Cîmpulung Muscel. In Bucu
rești : vremea a fost frumoasă șl căl
duroasă, cu cerul mal mult senin. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura maximă a 
atins 35 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
șl 11 august. In țară ; Vremea se men
ține frumoasă cu Cerul mal mult senin, 
înnourărl Izolate, urmate de ploi de 
scurtă durată, se vor semnala în nord- 
vestul țării. Vînt slab. Temperatura sta
ționară. Minimele vor fl cuprinse între 
13 șl 23 grade, iar maximele între 28 și 38 
grade. In București și pe litoral : vreme 
frumoasă, cu cer senin. Vînt slab. Tem
peratura se menține ridicată.
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<Ț)z teurf DIN TOATĂ ȚA BA
Fabrica de pîine „Steagul Roșu" 

din Capitală. Se pregătesc franzelele 
pentru cuptoare.

CONSFĂTUIREA 
MAIȘTRILOR. La clu
bul întreprinderilor 
textile din Galați a a- 
vut loc miercuri con
sfătuirea maiștrilor 
din ramura metalurgi
că și a construcțiilor de 
mașini, din întreprin
derile de bunuri de 
larg consum și din 
industria locală a o- 
rașului. Tema con
sfătuirii: „Rolul mais
trului în procesul de 
producție“.

Au luat cuvîntul 
numeroși maiștri care 
au vorbit despre con
tribuția lor la organi
zarea muncii, la îm
bunătățirea calității 
produselor și respec
tarea tehnologiei de 
fabricație. Consfătui
rea a constituit un 
prețios schimb de ex
periență pentru cei 
aproape 200 de mai
ștri care au parti
cipat.

GIMNASTICA ME
DICALA. Recent, în 
Capitală, pe strada Men
deleev nr. 2, a început 
să funcționeze centrul 
de cultură fizică medi
cală al policlinicii ra
ionale SO Decembrie. El 
este prevăzut cu o sală

de gimnastică, dotată 
cu aparatura necesară. 
Activitatea e suprave
gheată de un medic de 
specialitate și două pro
fesoare de cultură fizică 
medicală. Tratamentele 
se aplică pe baza reco
mandărilor medicilor 
specialiști.

ITINERAR DE CON
CEDIU. Numeroși oa
meni ai muncii din u- 
zinele regiunii Banat își 
petrec concediul de o- 
dihnă în stațiuni bal- 
neo-climaterice sau fă- 
cînd excursii prin țară. 
Un grup de 20 lamina
tori de la uzina „Cioca
nul“ Nădrag au hotărît 
să-și petreacă într-un fel 
deosebit zilele de con
cediu. Și-au propus să 
facă o călătorie prin 
țară și să treacă pe la 
Hunedoara, Galați, Ro
man și alte centre si
derurgice. Pe lîngă ex
cursiile interesante pri
lejuite de această călă
torie, ei au posibilita
tea să cunoască activi
tatea colectivelor de 
aci, să învețe din expe
riența și din metodele 
lor de muncă.

CULESUL FRUCTE
LOR DE PĂDURE. In 
regiunea Mureș-Auto-

nomă Maghiară se des
fășoară din plin recol
tarea fructelor de pă
dure și ciupercilor co
mestibile. Pină in pre
zent s-au recoltat de 
pe raza IF-urilor Re
ghin, Sovata și altele 
aproape 300 tone smeu- 
ră, 160 tone afine ne
gre, zeci de tone ci
reșe amare, fragi și di
ferite soiuri de ciu
perci.

EXPOZIȚIA ÎNTRE
PRINDERILOR DE 
INDUSTRIE LOCA
LĂ. în sălile clubului 
„1 Mai“ din Craiova 
s-a deschis ieri o ex
poziție cu produse ale 
întreprinderilor de in
dustrie locală din re
giunea Oltenia. Atrag 
atenția garniturile de 
mobilă ale întreprin
derilor orășenești de 
industrie locală din 
Craiova, Tg. Jiu și Tr. 
Severin ; diferite ti
puri de lămpi fluo
rescente, precum și 
numeroase articole 
textile pentru sport, 
de artizanat, obiecte 
de uz gospodăresc din 
materia] plastic etc.. 
fabricate la Balș, Se- 
garcea, Oltețu și Tr. 
Severin.

Vizita unei delegații
O delegație comercială braziliană 

a vizitat țara noastră între 5 și 7 
august, purtînd discuții cu o delega
ție comercială romînă. Din delegația 
braziliană, condusă de generalul Al
bino Silva, președintele companiei 
Petrobras, au făcut parte EI iezer Ba
tista da Silva, fost ministru ai mi
nelor și energiei, președintele între
prinderii braziliene Vale de Rio 
Doce, și reprezentanți ai companii
lor Petrobras, și Vale de Rio Doce. 
întreprinderi de stat specializate în 
produse petroliere, utilaje, echipa
ment și minereuri. Delegația romî
nă, condusă de Vasile Răuță, secre
tar general al Ministerului Comer
țului Exterior, a fost alcătuită din

comerciale braziliene
reprezentanți ai Ministerului Co
merțului Exterior și ai întreprinde
rilor Industrial-export, Petrol-ex
port și Mineral-import-export.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială și s-au referit la 
perspectivele sporirii schimburilor 
comerciale romîno-braziliene în ca
drul acordului comercial în vigoare 
între cele două țări.

La discuții a asistat și ministrul 
Braziliei la București, Carlos Ja- 
cyntho de Barros.

Nicolae Anghel, adjunct al minis
trului comerțului exterior, a oferit 
o masă în cinstea delegației brazi
liene.

(Agerpres)

INFORMAȚII
De cîtva »imp se află în țara noastră 

orchestra de muzică ușoară a Radiotelevi- 
ziunii din Belgrad. Miercuri seara, or
chestra, dirijată de Vojislav Slmic, a sus
ținut primul concert Ia București, în sala 
Palatului R. P. Romine. Soliștii concertu
lui au fost : Senka Velentanlic Radmila 
Karaklajic Dușan Jaksic, Krsta Petrovic. 
Oaspeții iugoslavi vor da concerte și în 
zilele de 8 și 9 august, în aceeași sală. 

(Agerpres)

Planul îndeplinit 
și la toate

(Urmare dîn pag. I-a)

țării au loc plenare ale comitetelor 
regionale de partid în cadrul cărora 
se pregătește dezbaterea sarcinilor 
de plan pe 1964 și se anali
zează, totodată, felul cum au 
fost îndeplinite sarcinile de plan 
pe anul în curs ; se stabilesc cu a- 
cest prilej măsuri concrete pentru 
ca planul pe 1963 să fie îndeplinit 
întocmai în toate întreprinderile și 
la toți indicatorii. Este necesar ca, 
în continuare, comitetele regionale, 
raionale și orășenești de partid să 
controleze sistematic cum sînt apli
cate măsurile preconizate pentru ca 
eficiența lor în întreprinderi să tie 
cît mai mare. Cu operativitate și 
perseverență trebuie ajutate mai a- 
les acele întreprinderi care sînt ră
mase în urmă în ce privește înde
plinirea unuia sau altuia dintre in
dicatorii de plan. E nevoie ca în a- 
ceste întreprinderi, ministerele, di
recțiile generale să analizeze temei
nic, împreună cu conducerile admi-

• nistrative și organele de partid lo- 
! cale, cauzele rămînerii în urmă și 

să le acorde un sprijin concret în
I înlăturarea deficiențelor, astfel ca și 

în aceste întreprinderi planul să tie 
îndeplinit exemplar la toți indicato
rii. Fiecare colectiv de fabrică sau 
uzină să considere că își îndepli
nește cum se cuvine sarcinile de 
plan pe anul în curs numai atunci 
cînd se achită întocmai și de obli
gațiile contractuale în cadrul planu
rilor de colaborare și cooperare.

In pregătirea celui de-al Vlll-lea 
Congres al Asociației internaționale 

pentru știința solului
La ce! de-al VIII-lea Congres al 

Asociației internaționale pentru 
știința solului, ce va avea loc în 
anul viitor la București, va fi pre
zentat proiectul hărții solurilor Eu
ropei. în vederea alcătuirii acestei 
importante lucrări, colectivul de co
relare a hărții solurilor Europei a 
făcut, între 29 iulie și 7 august, sub 
auspiciile F.A.O.—U.N.E.S.C.O. și 
Asociației internaționale pentru 
știința solului, o excursie de studii 
în țara noastră.

La excursie au participat dr. R. Du- 
dal, reprezentant al F.A.O., secreta
rul Comitetului de corelare a hărții 
solurilor Europei, R. Tavernier, pre
ședintele Comitetului de corelare a 
hărții solurilor Europei din cadrul 
F.A.O., directorul Centrului de car
tografie a solurilor din Belgia, acad, 
prof. N. Cernescu, președintele Aso
ciației internaționale pentru știința 
solului, șef de secție la Institutul 
geologic al Academiei R.P. Romîne, 
acad. prof. G. Obrejanu, vicepre
ședinte al asociației, șeful secției de 
pedologie a I.C.C.A., dr. P. Stefa- 
novios, șef de secție la Institutul de 
pedologie și agrochimie al Acade
miei de Științe a R. P. Ungare, 
dr. V. J. Koinov, șeful secției de 
geneză a solului a Institutului de 
pedologie și agrotehnică al R.P. Bul
garia, prof. dr. Constantin Chiriță, 
membru corespondent al Academiei 
R.P. Romîne, și alți specialiști ro- 
mîni. în cadrul excursiei au fost 
cercetate soluri din Cîmpia Ro
mînă, Podișul Getic, Podișul Mol
dovei și din Munții Bucegi. După 
excursie au avut loc discuții în ve
derea definitivării hărții solurilor 
Europei. (Agerpres)

la toți indicatorii 
sortimentele

O atenție sporită se cere acordată 
îndeplinirii planului de investiții, 
mai ales pe o serie de șantiere ale 
industriei chimice și ale industriei 
ușoare unde lucrările de construc- 
ții-montaj sînt rămase în urmă. în 
mod deosebit e nevoie să fie în
dreptate eforturile spre grăbirea 
lucrărilor pe șantierele obiectivelor 
industriale planificate să dea pro
ducție în acest an. Este ne
cesar, de asemenea, să se intensi
fice ritmul de execuție pe șantierele 
de construcții de locuințe, îndeosebi 
în regiunile unde în primul semes
tru al acestui an au existat unele ră- 
mîneri în urmă în ce privește darea 
în folosință a apartamentelor plani
ficate. Proiectanții, constructorii și 
beneficiarii de investiții, conlucrind 
strîns, sînt chemați să analizeze te
meinic stadiul lucrărilor pe șantiere 
și, împreună, să ia măsuri operative 
pentru accelerarea ritmului de exe
cuție. Lunile care au mai rămas 
pină la sfîrșitul anului să constituie 
pentru constructori o perioadă de 
activitate rodnică, incit obiectivele 
industriale și construcțiile social- 
culturale planificate să fie date în 
funcțiune sau în folosință la datele 
stabilite.

Muncind cu inițiativă și hărnicie, 
dezvoltînd experiența acumulată 
pină acum, punînd necontenit în va
loare rezervele interne ale produc
ției, să asigurăm în toate întreprin
derile îndeplinirea exemplară a pla
nului și a angajamentelor luate.
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De/baterile din Consiliul de Securitate
Proiectul de rezolufle prezentat de Ghana, Maroc ți Filipino

NEW YORK 7 (Agerpres). — La 6 
august au continuat în Consiliul de 
Securitate dezbaterile în problema 
situației încordate, creată de poli
tica de discriminare și represiune 
rasială practicată de guvernul sud- 
african. La deschiderea ședinței, re
prezentantul Marocului a dat citire 
unui mesaj adresat Consiliului de 
Securitate de către Dudu Thiam, mi
nistrul afacerilor externe al Sene
galului, președintele Conferinței mi
niștrilor afacerilor externe ai țărilor 
africane de la Dakar. In mesaj se 
subliniază că „lipsa unei soluționări 
pentru problemele africane prezen
tate spre discuție Consiliului de 
Securitate ar echivala cu o amenin
țare la adresa păcii mondiale“.

In cursul dezbaterilor a luat cu
vîntul reprezentantul Uniunii Sovie
tice, N. Fedorenko, care a subliniat 
că anumite puteri occidentale, și în 
special țările membre ale Pactului 
atlantic, exercită o influență directă 
asupra guvernului rasist sud-african 
și livrează arme și material militar 
pe care acest guvern le folosește în 
operațiile sale de represiune împo
triva populației de culoare. Repre
zentantul sovietic a cerut Consiliului 
să adopte sancțiuni economice, di
plomatice, comerciale și politice îm
potriva guvernului R.S.A.

african constituie o încălcare gravă 
a dreptului internațional și a dem
nității umane, și care au promis, în 
numele țărilor lor, să „studieze“ mă
surile prin care se poate împiedica 
livrarea de arme către guvernul de 
la Pretoria.

Atît reprezentantul britanic, cît și 
cel francez au căutat să arate însă 
că o intervenție directă a Consiliului 
de Securitate, așa cum se recomandă 
în proiectul de rezoluție propus, nu 
ar fi compatibilă cu Carta O.N.U. 
După cum se știe, această părere a 
fost combătută pînă acum în cursul 
dezbaterilor de reprezentanții țărilor 
africane, care au arătat că politica 
de apartheid practicată în Republica 
Sud-Africană constituie o amenin
țare directă pentru toate statele 
Africii și că deci intervenția O.N.U. 
se impune.

Reprezentantul Angliei, Patrick 
Dean, a recunoscut, de altfel, că țara 
sa are mari investiții de capital în 
Republica Sud-Africană și întreține 
relații comerciale extinse cu această 
țară, relații care ar avea de suferit 
de pe urma instituirii unui boicot, 
așa cum cere rezoluția.

Miting la Tokio
TOKIO 7 (Agerpres). — La 6 au-» 

gust la Tokio a avut loc o întîinire 
a reprezentanților opiniei publice 
din Japonia cu participanții la mar
șul de 100 de zile Okinawa-Tokio, 
organizat în sprijinul cererii pri
vind realipirea Okinawei la Ja
ponia. Cu acest prilej a avut loc 
un mare miting la care au luat cu
vîntul reprezentanți de seamă ai 
partidelor comunist și socialist, ai 
Consiliului general al sindicatelor 
din Japonia și ai altor organizații 
de masă.

Participanții la miting au adoptat 
o rezoluție în care, condamnînd 
transformarea insulei Okinawa în
tr-o bază americană, cer guvernului 
să ia măsuri imediate pentru reali
pirea Okinawei la Japonia.

Guineea a rupt relațiile 
cu Portugalia și R. S. A»

CONAKRY 7 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că un 
comunicat oficial publicat marți sea
ra la Conakry anunță că Guineea a 
hotărît să rupă orice relații politice, 
diplomatice și economice cu Portu
galia și cu Republica Sud-Africană.

Balcaniada de lupte „Criteriul juniorilor"
• Ediția din acest an a Balca

niadei de lupte (clasice și libere) 
are loc la Istanbul între 15 și 18 
august. întrecerile se vor desfă
șura în aer liber.

• La actuala ediție vor partici
pa reprezentativele de lupte cla
sice și libere ale R. P. Bulgaria 
(echipa de lupte libere s-a clasat 
pe locul 2 la ediția din acest an 
a campionatelor mondiale), R. S. F. 
Iugoslavia (echipa de „clasice“ a 
cucerit medalia de bronz la „mon
dialele“ de la Helsingborg), Gre
ciei, R. P. Romîne și Turciei (care 
are echipa de lupte libere clasată 
de asemenea pe locul III la „mon
dialele“ din acest an).

• Loturile țării noastre fac ulti
mele pregătiri. Ele cuprind la 
„clasice“ pe Gh. Szabad, C. Turtu
rea, M. Cristea, I. Alionescu, S. Po

pescu, Gh. Dumitru, FI. Ciorcilă, 
I. Țăranu, N. Martinescu și N. Pa
vel, iar la „libere“ pe N. Cristea, 
Gh. Tăpălagă, Al. Marmara, Al. 
Geantă, C. Hathazi, I. Chirilă, Șt. 
Tampa, I. Popescu, Fr. Bolla, St. 
Stîngu și I. Herman, din care vor 
fi alcătuite cele două reprezenta
tive.

• „Balcaniada reprezintă un o- 
biectiv important pentru verifica
rea sportivilor noștri în vederea 
pregătirilor pentru Jocurile Olim
pice de la Tokio — ne-a spus tov. 
Gh. Iacobini, secretar general al 
federației romîne de lupte. Aștep
tăm cu interes să urmărim evolu
ția luptătorilor, mai ales a celor 
din echipa de „clasice", în compo
nența căreia vor fi promovați 
cu acest prilej mulți tineri“.

Ploieșteanul I. Șerbănescu (Petro
lul) a câștigat etapa a treia (Bucu
rești — Giurgiu — București, 102 
km) a „Criteriului ciclist al juniori
lor“. învingătorul a sosit în același 
timp (2 h 46’ 27”) cu alți circa 40 
de alergători, întrecînd la sprint pe 
Gh. Suciu (Torpedo Brașov), Gh, Po
pescu, A. Petrescu (ambii de la Pe-

trolul-Ploiești) etc. In clasamentul ge
neral al întrecerii continuă să condu
că I. Ghitea (Olimpia București), ur
mat la o secundă de Gh. Suciu și la 
două secunde de Gh. Radu (Olim
pia). Astăzi, la ora 16,30, are loc ul
tima etapă (80 km). Startul și sosirea 
la km 7 al șoselei spre Buftea.

In eîteva rânduri
Echipa de fotbal U. T. Arad și-a În

ceput turneul in Iugoslavia jucind la 
Titograd cu echipa Buducnost. Fotbaliș
tii romini au obținut victoria cu scorul 
de 4—0 (1—0) prin punctele marcate de 
Țirlea (2), Florut si Csako.

*
Echipa de tenis a R.S. Cehoslovace a 

cucerit în acest an „Cupa Galea", com
petiție rezervată echipelor de tineret. în 
ultimele două partide de simplu, tinerii 
jucători cehoslovaci s-au comportat pes
te așteptări, reușind să cîștige cu 3—2 
finala cu echipa Italiei, favorita compe
tiției. Pe locul trei s-a clasat echipa 
U.R.S.S. urmată de echipa Belgiei.

★
Au luat sfîrșit campionatele de cano

taj academic ale U.R.S.S. în proba de 
schif, titlul a revenit campionului mon
dial-șl olimpic Viaceslav Ivanov, care a 
realizat timpul de 7’22”7/10. La feminin

primul loc a fost ocupat de Galina Con- 
stantinova-Samarodova (4’17"5/10).

★
în orașul brazilian Porto Alegre se fac 

intense pregătiri în vederea competiției 
sportive Universiada, care se va desfă
șura între 30 august șl 8 septembrie. La 
actuala ediție a competiției și-au anun
țat participarea aproape 2 000 de stu- 
denti sportivi din 30 de țări.

★
Performante valoroase au fost înregis

trate în concursul internațional de atle
tism de la Stockholm. Campionul euro
pean la 3 000 m obstacole Gaston Roe- 
lants (Belgia) a stabilit un nou record al 
tării sale în această probă cu timpul de 
R’31”2/10. Alte rezultate : 100 m plat — 
■Jones (S.U.A.) 10’’5/10 ; 400 m — Pen- 
newaert (Belgia) 47"2/10 ; 1 500 m — 
Baran (R.P. Polonă) 3’44”6/10 ; ciocan — 
Connoly (S.U.A.) 67,02 m ; prăjină — 
Morris (S.U.A.) 4,90 m.

Gimnastica — 
sport de tradiție, 
mult îndrăgit de 
participanții tot 
mai numeroși Ia 
spartachiadele ti
neretului — s-a 
bucurat de un 
mare succes și cu 
ocazia actualei 
spartachiade de 
vară. în fotogra
fie : o piramidă 
executată de com
ponentele echipei 
de gimnastică • 
școlii medii din 
Zimnicea, una din 
formațiile frun
tașe din regiunea 
București, care 
s-au remarcat în 
cadrul întrecerilor 
la faza interraio- 
nală a spartachia- 
dei.

A luat apoi cuvîntul reprezentan
tul Ghanei, Alex Quaison-Sackey, 
care a prezentat, în numele Ghanei, 
Marocului și Filipinelor, un proiect 
de rezoluție în problema discutată. 
Toate statele membre ale O.N.U. sînt 
invitate prin acest proiect de rezo
luție să boicoteze mărfurile sud- 
africane și să înceteze exporturile de 
materii strategice sau materiale mi
litare către Republica Sud-Africană. 
Rezoluția cere, de asemenea, „în 
mod solemn“ tuturor țărilor să în
ceteze imediat vînzarea și livrarea 
de arme, muniții de orice tip și ve
hicule militare guvernului sud-afri- 
can.

Au luat cuvîntul, în continuare, 
reprezentanții Angliei și Franței, 
care au recunoscut că politica de 
apartheid aplicată de guvernul sud-

DE PETUT0 NPEN8
DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ 

IN REGIUNEA BARAJULUI 
ASSUAN

O expediție arheologică a universi
tății din Chicago, condusă de profeso
rul Kheit Seele, care face cercetări în 
regiunea barajului Assuan, înainte ca 
aceasta să f ie acoperită de apă, a desco
perit unele obiecte de artă datină de 
aproape 3 500 de ani. Robert M. 
Adams, directorul institutului de orien
talistică, membru al expediției, a decla
rat că datorită vechimii obiectelor și a 
păstrării lor aproape intacte descoperi
rea are o mare importanță. Printre cele 
mai importante obiecte găsite se află 
olăria de alabastru, diverse articole de

La Appleton, lîngă Warrington (Anglia), muncitori de la un șantier de con
strucții au dat peste o bombă germană de mare calibru rămasă ncexploclată 
încă din timpul celui de-al doilea război mondial. Circulația a fost deviată pînă 
Ia sosirea geniștilor, care au făcut bomba inofensivă.

aramă și o oglindă de mină din bronz. 
Acestea se aflau în două morminte 
intacte și sigilate ale unor femei nuhie- 
ne. O parte din obiectele găsite au fost 
comparate cu cele ce se aflau în 
mormîntul regelui Tutankhamon, care 
se crede că ar fi murit în anul 
1300 î.e.n.

IN „MINA CEA MAI AD1NCĂ”

Marți dimineața, zece mineri 
și-au găsit moartea, iar alți 22 au 
fost răniți, în urma unei prăbușiri 
de teren la 3 000 metri sub pămînt, 
într-o mină de aur, la est de Jo
hannesburg (Republica Sud-Africa
nă). Această mină este cea mai a- 
dîncă din lume. Construcțiile de la 
suprafață — relatează A.F.P. — 
parc-ar fi fost rase de suflul unei 
formidabile explozii. La suprafața 
pămîntului, unde este o căldură in
suportabilă, echipele de salvare în- 
tîmpină mari dificultăți.

MIȘCĂRI SEISMICE ÎN ITALIA

După cum anunță agențiile de 
presă, în noaptea spre 6 august în 
regiunea Camerino din centrul Ita
liei s-au înregistrat trei cutremure 
consecutive, de gradele 4 și 5. Miș
cările seismice au fost puternic re
simțite de populație.

PENTRU EXCES DE VITEZĂ

Din Orlando (Florida) s-a anunțat 
că astronautul american Grissom a 
avut neplăceri cu autoritățile pen
tru... exces de viteză „pămînteană“. 
El a circulat cu o mașină de tip 
sport cu o viteză de 120 km/oră, în 
timp ce panoul de avertizare indica 
drept viteză maximă 80 km/oră.
Grisson va compărea la 12 august în 
fața unui tribunal. Cosmonautul re
flectează, probabil, la faptul că vi
teza din spațiul cosmic nu se potri
vește cu cea de-acasă...

CARNET SOVIETIC
Pe șantierul 
combinatului 

Kacikanar
In urmă cu cîțiva ani s-a 

hotărît ca, pe baza zăcă
mintelor de lingă muntele 
Kacikanar (în Ural), să 
fie construit un mare com
binat de aglomerare a 
minereurilor. La 27 mai 
1957, piatra de temelie a 
combinatului a fost pusă 
de 17 comuniști și de un 
grup de comsomoliști. Azi 
lucrează acolo mii și mii 
de muncitori. în mai puțin 
de șase ani, pe șantierul 
combinatului au fost exca
vate 14,5 milioane metri 
cubi de pămînt. La con
strucțiile metalice și utila
jele instalate s-au aplicat 
ultimele realizări ale știin
ței și tehnicii. Institutele de 
proiectare au prevăzut o 
asemenea tehnologie a ex
tracției, transportării, con- 
casării și aglomerării mi
nereului, îneît tona de 
minereu, după prelucrare, 
va reveni la un preț foarte 
scăzut. Nu de mult, pe șan
tierul combinatului a în
ceput încercarea de probă 
a utilajelor din clădirea de 
aglomerare, care are 17 e- 
taje. Au început să func
ționeze zeci de alte obiec
tive mari și mici ale com
binatului.

încă în primul an, com
binatul urmează să prelu
creze 8,5 milioane tone de 
minereu. După terminarea 
tuturor lucrărilor și intra
rea în funcțiune a tuturor 
agregatelor, marele combi
nat va prelucra anual peste 
33 milioane tone de mine
reu. în taiga a răsărit, de 
asemenea, un nou orășel.

Moscova — azi 
și mîine

în capitala Uniunii So
vietice se desfășoară pe 
scară largă construcțiile de 
locuințe. în orice capăt al

Moscovei ai poposi, pretu
tindeni se văd noi cartiere, 
se conturează pe zare ma- 
caralele-turn. Zi și noapte 
pe uriașul șantier de con
strucții al capitalei sovie
tice munca este în toi. în 
primul semestru al anu
lui curent s-au dat în fo
losință peste 2 000 000 m p 
de suprafață locuibilă, res
pectiv 50 000 de aparta
mente.

Ce se prevede în viitor ? 
în sala albă a Sovietului 
orășenesc Moscova au fost 
expuse proiectele unor noi 
cartiere, machetele unor 
blocuri moderne de locuit, 
schițele liniilor de metro în 
curs de proiectare, sche
mele noii organizări a cir
culației vehiculelor. între 
anii 1963 și 1970 urmează 
să fie prelungite 7 linii e- 
xistente ale metroului și 
construite alte 3 linii noi. 
După terminarea lucrărilor 
prevăzute, lungimea totală 
a liniilor de metrou se va 
dubla. în centrul Mosco
vei, pe unele străzi, circu
lația vehiculelor se va face 
în sens unic. în partea de 
sud-vest a Moscovei va fi 
construit un cartier-model, 
cu unități moderne de de
servire, la care se vor a- 
plica noi soluții de proiec
tare și de construcție mai 
raționale și economice. A- 
cest cartier, în care vor lo
cui circa 50 000 de mosco- 
viți, va fi prototipul viitoa
relor cartiere ale orașului. 
Aici se vor înălța blocuri 
cu 5, 9 și 16 etaje. La dis
poziția viitorilor locatari 
se vor afla un centru co
mercial, școli, grădinițe de 
copii și alte așezăminte so- 
cial-culturale. Construcția 
noului cartier va începe 
anul acesta și se va încheia 
in 1966.

Apele din Karakum 
au ajuns la Nebit Dațj

Locuitorii Turkmeniei de 
vest au așteptat cu ne

răbdare ziua în care con
structorii vor termina pri
ma parte a conductei de 
apă Iashan-Nebit Dag. în- 
fruntînd condițiile vitrege 
de muncă din deșert, con
structorii magistralei au 
făcut să circule pe conduc
te apa provenită din lacul 
Iashan, situat în pustiul 
Karakum. Pentru aceasta 
ei au folosit mașini puter
nice, au construit o linie e- 
lectrică de înaltă tensiune 
lungă de 120 kilometri, o 
stație de pompare prevă
zută cu substație elec
trică și trei instalații de 
captare. Prin terminarea 
primei părți a conductei, 
petroliștii turkmeni au ob
ținut suplimentar mii de 
metri cubi de apă la fie
care 24 ore La sonda nr. 
10, unde apa a ajuns mai 
întîi, s-au adunat laolaltă 
inginerii, tehnicienii, mon- 
torii și constructorii. Pe
troliștii turkmeni au adus 
călduroase mulțumiri con
structorilor.

Scurta vară arctică
în strîmtoarea Behring 

mai plutesc încă sloiurile 
de gheață cînd în portul 
Providenia, situat la extre
mitatea peninsulei Ciukot- 
ka, încep să sosească, pri
mele motonave din sud. A- 
poi, adunate în convoaie, 
pornesc la drum greu, să 
străbată Arctica. A început 
scurta vară arctică. Nu 
de mult, la Providenia a 
fost sărbătorită sosirea 
primei nave din anul aces
ta. Este nava „Arseniev“. 
De atunci au pornit în larg 
să străbată mările arctice 
două convoaie. Acum se 
pregătește de drum cel 
de-al treilea convoi. Căpi
tanul portului, V. I. Ka- 
zanji, primește una după 
alta radiograme de la că
pitanii de nave : „Am pă
răsit Nahodka (port lîngă 
Vladivostok — n.r.) și ne 
îndreptăm spre Provide
nia“. Muncitorii portuari, 
folosind cu pricepere ma

șinile moderne de care dis
pun, se grăbesc să descarce 
ori să încarce navele anco
rate în rada portului pen
tru a face loc la cheiuri 
celorlalte. Ei știu cît de 
prețioasă este fiecare oră 
în navigația arctică.
O uzină își scrie istoria

în editura „Muncitorul 
moscovit“ a apărut recent 
o carte consacrată uzinei 
electrotehnice din Mos
cova care poartă numele 
lui V. I. Lenin. Cartea in
titulată „Vladimir Ilici“ 
este rodul strădaniei u- 
nui colectiv de muncitori.

„Este imposibil să redai 
în eîteva cuvinte ampla și 
admirabila istorie a uzi
nei“, scrie ziarul „Izvestia" 
prezentând cititorilor a- 
ceastă carte. Deosebit de 
emoționante sînt documen
tele cu privire la legăturile 
strînse ale lui V. I. Lenin 
cu colectivul uzinei. Frun
tașă a primelor planuri 
cincinale, uzina a pășit în
totdeauna în primele rîn- 
duri ale luptătorilor pentru 
introducerea, tehnicii noi, 
pentru munca comunistă, 
pentru progresul tehnic și 
cultura producției.

Autorii s-au străduit să 
prezinte o întreagă, pleiadă 
de oameni minunați cres
cuți și educați de 'uzină. 
Printre ei se află comunis
tul N Kireev, care a intrat 
în partid odată cu „promo
ția leninistă“, tânărul ino
vator A. Kubarev, vete
ranul I. Ivanov, membru 
de partid din anul 1902, 
A. Senin, șeful unei brigăzi 
de muncă comuniste, can
didatul în științe V. Radin, 
un entuziast promotor al 
progresului tehnic, șl multi 
alții. Pagini vii sînt con
sacrate apariției primelor 
brigăzi de muncă comunis
tă în uzină, educației omu
lui nou al epocii construi
rii comunism-ului.

A. MUNTEANU 
Moscova.
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Plecarea reprezentanților guvernului R. P. Romîne 
împuterniciți să semneze Tratatul privitor la interzicerea 

experiențelor cu arma nucleară in atmosferă, 
in spațiul cosmic și sub apă

Reprezentanții guvernului R. P. 
Romîne, împuterniciți să semneze 
Tratatul privitor la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub apă, 
încheiat la 5 august între Uniunea 
Sovietică. Statele Unite ale Americii 
și Marea Britanie. au plecat la 7 au
gust din București spre capitalele 
celor trei țări.

Tratatul va fi semnat la Moscova 
de Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, la Washington de

Mircea Malița. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și la Londra 
de George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față Gheorghe Pele și E- 
duard Mezincescu, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe, funcționari 
superiori din acest minister, precum 
și reprezentanți ai unor misiuni di
plomatice acreditați în R. P. Romînă.

(Agerpres)
'•a

Sosirea la Moscova
a unor miniștri dc externe 

In vederea semnării Tratatului

MOSCOVA 7 (Agerpres). — In a- 
ceeași zi, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Romîne, Corneliu Mă
nescu, a sosit la Moscova.

împreună cu ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne au sosit la 
Moscova Nicolae Guînă, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.R. în U.R.S.S., și I. Datcu, di
rector a.i. în Ministerul Afacerilor 
Externe al R.P.R.

Pe aeroportul Seremetievo, îm
podobit cu drapelele de stat ale 
R.P.R. și U.R.S.S., Corneliu Mănescu 
a fost întîmpinat de I. Malik, loc
țiitor al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., S. T. Astavin, șef de 
secție în Ministerul Afacerilor Ex
terne, și alți funcționari superiori ai 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., precum și de reprezentanți 
ai presei și radiotelevlziunii sovie
tice.

Au fost de față Gheorghe Stoian, 
Însărcinat cu afaceri a.i„ și membri 
ai Ambasadei R. P. Romîne la Mos
cova.

La rugămintea unui 
dent al Agenției TASS, 
afacerilor externe al R. 
a spus printre altele:

„Sînt foarte bucuros că mă gă-

corespon- 
ministrul 

P. Romîne

sesc din nou pe pămîntul sovietic. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît din 
însărcinarea guvernului R. P. Ro
mîne am onoarea să semnez Trata
tul cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în at
mosferă, 
sub apă.

Tratatul 
important 
încordării internaționale și a întări
rii păcii

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne consideră că în prezent au fost 
create condiții pentru rezolvarea 
problemelor de mare importanță 
internațională și înainte de toate a 
problemei dezarmării generale și 
totale

Guvernul nostru susține propune
rile privind încheierea unui pact de 
neagresiune între țările participan
te la Tratatul de la Varșovia și ță
rile N A TO., de creare a zonelor 
denuclearizate în special în Balcani.

Conducerea Partidului Muncito
resc Romîn și a guvernului țării 
noastre consideră că toate probleme
le internaționale oricît ar fi de com
plicate pot fi rezolvate cu chibzuin
ță și succes prin bunăvoință și nă
zuință sinceră de pace".

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
Miercuri au sosit la Moscova pentru 
a semna. în numele guvernelor lor. 
Tratatul privind interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, în 
Cosmos și sub apă: I. Bașev. minis
trul afacerilor externe al R. P. Bul
garia, V. David, ministrul afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace, L. 
Bolz, ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, M, Dughersuren, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Mongole, J. Winiewicz, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al R. 
P. Polone, J, Peter, ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare.

Situația din Haiti
• Forțele Insurgente continuă să înainteze • Duvalier se „fortifică 

tn capitala tării

PORT AU PRINCE 7 (Agerpres).
— Referindu-se la surse bine infor
mate, agențiile de presă relatează 
că forțe armate din Haiti au în
ceput acțiuni pentru a respinge tru
pele insurgente care au pătruns pe 
teritoriu] haitian, înaintînd pînă în 
regiunea orașului Cap Haitien. For
țele insurgente continuă să avanse
ze în două coloane în direcția sud- 
vest. Un purtător de cuvînt al co
mandamentului insurgenților a de-

în spațiul cosmic și

reprezintă un prim și 
pas pe calea destinderii întrevedere

Gromîko-Home
MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 

august a avut loc o întîlnire a mi
nistrului 
U.R.S.S.,

afacerilor externe al 
Andrei Gromîko, cu mi

nistrul afacerilor externe al Marii 
Britanii, lordul Home, la care a fost 
continuat schimbul de păreri 
problemele de interes reciproc, 
întîlnire au participat consilieri 
experți.

în 
La
și

*
Miercuri, U Thant, secretarul ge

neral al O.N.U., a părăsit Moscova, 
plecînd cu avionul la New York. în 
aceeași zi. Dean Rusk, secretar al 
Departamentului de Stat al S.U.A., 
împreună cu soția, au plecat cu un 
avion „IL-18“ la Leningrad.

0 contribuție la destinderea internațională

HELSINKI 7 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la prînzul în cinstea 
primului ministru englez, Macmillan, 
aflat în Finlanda într-o vizită oficia
lă, președintele Finlandei, U. Kekko
nen, a subliniat că Tratatul cu pri
vire la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară semnat la Moscova 
este folositor pentru întreaga ome
nire. De aceea este firesc că atît de 
multe, țări, inclusiv Finlanda, și-au 
făcut ‘ cunoscută intenția de a 
semna tratatul. ET este un prim pas 
spre terminarea stocării și răspîndi- 
rii armei nucleare. Noi dorim să 
participăm la fiecare acțiune în
dreptată spre acest scop.

Primul 
Macmillan, 
importantă 
Moscova și 
rea lui se înlătură primejdia conta
minării lumii cu reziduuri radioacti
ve. Acum, a subliniat Macmillan, 
am făcut un început și sper că acest 
succes în realizarea tratatului va 
stimula Răsăritul și Occidentul să 
participe la noi tratative.

•ir

ISTANBUL 7 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat ziaristului a- 
merican Drew Pearson, care se află 
în momentul de față în Turcia, pri
mul ministru al Turciei, Ismet Ino- 
nû, a declarat că „este foarte mulțu
mit de rezultatele obținute la Mos
cova..., precum și de slăbirea încor
dării dintre Est și Vest".

'ir

DELHI 7 (Agerpres). — „Semna
rea la Moscova a Tratatului cu pri
vire la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară este un eveniment de 
importanță istorică", a declarat Sar
dar Hukam Singh, președintele Ca
merei Populare a parlamentului in
dian.

ministru al Angliei, 
a relevat și el marea 

a Tratatului semnat la 
a arătat că prin semna-

*
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Fă- 

cînd o declarație unui corespondent 
al „Izvestiei“. directorul general al 
U.N E.S C.O., René Maheu. a spus : 
„Relațiile dintre Est și Vest se îm
bunătățesc, crește încrederea între 
state. O dovadă a acestui fapt o 
constituie semnarea Tratatului de la 
Moscova. Cred că opinia publică nu 
greșește în aprecierea politică a a- 
cestui fapt considerînd că Tratatul 
de la Moscova trebuie să deschidă 
calea spre o pace trainică și spre 
progres“. René Maheu a subliniat 
că în prezent situația internațională 
este favorabilă participării mai acti
ve a U.N.E.S.C.O. la lupta pentru 
destinderea continuă a încordării 
și îndeosebi pentru dezarmare.

Alte țări au anunțat că vor adera 
la Tratatul tripartit

OTTAWA 7 (Agerpres). — Cana
da va semna Tratatul privitor la in
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă, a declarat un purtă
tor de cuvînt al guvernului cana
dian.

★

STOCKHOLM 7 (Agerpres). — 
Guvernul suedez a adoptat, la 6 au
gust, hotărîrea de a adera la Tra
tatul privitor la interzicerea expe
riențelor nucleare. In declarația ofi
cială a guvernului se arată că „in
tenționează să semneze în curînd 
tratatul și să transmită spre apro
barea Riksdagului propunerea cu 
privire la aprobarea tratatului".

★

ATENA 7 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția Reuter, biroul 
de presă al Președinției Consiliului 
de Miniștri al Greciei a dat publi
cității un comunicat oficial prin 
care se anunță că guvernul grec a 
hotărît să adere la Tratatul de la 
Moscova. Guvernul Greciei, se spu
ne în comunicat, a dat instrucțiuni 
reprezentanților diplomatici ai aces
tei țări la Moscova, Washington și 
Londra să semneze în numele Gre
ciei textul tratatului.

TEHERAN 7 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al Iranului 
a anunțat că ambasadorii acestei 
țări în capitalele U.R.S.S., S.U.A. și 
Angliei au 
semneze, în 
nian, textul 
interzicerea

primit însărcinarea să 
numele guvernului îra- 
Tratatului cu privire la 
experiențelor nucleare.

★
7 (Agerpres). — Primul 
Republicii Arabe Siria, 
a declarat, la 6 august,

DAMASC 
ministru al 
Salah Bitar, 
că Siria este gata să semneze tra
tatul.

— După 
Helsinki, 
K. Kek- 
ambasa-

★
HELSINKI 7 (Agerpres). 

cum s-a anunțat oficial la 
președintele Finlandei, U. 
konen a dat, la 6 august,
dorului Finlandei la Moscova și în- 
sărcinaților cu afaceri ad-interim ai 
Finlandei la Washington și Londra 
împuternicirile necesare pentru sem
narea în numele Finlandei a Trata
tului privitor la interzicerea experi
ențelor cu arma nucleară în atmos
feră, în spațiul cosmic și sub apă.

„Tratatul, se spune în comunica
tul oficial, va fi semnat la Mosco
va, Washington și Londra, imediat 
ce va fi deschis spre semnare celor
lalte state în afară de participanții 
Inițiali“. w

ACCRA 7 (Agerpres). — La 6 au
gust, purtătorul de cuvînt al pre
ședintelui Republicii Ghana, Kwa
me Nkrumah, a făcut cunoscut că 
Republica Ghana va adera la Trata
tul de la Moscova.

„Un rezultat care poate înlesni noi progrese«

înainte de a părăsi Moscova, Adlai 
Stevenson, reprezentantul S.U.A. la 
O.N.U., a declarat că Tratatul de in
terzicere parțială a experiențelor 
nucleare „constituie încheierea a 
șapte ani de îngrijorare". El a adău
gat : „Sînt fericit că a-a obținut a- 
cest rezultat, 
progrese".

care poate înlesni noi

La rîndul său, senatorul Humph
rey, președintele subcomitetului pen
tru dezarmare al Congresului 
S.U.A., a declarat că după încheierea 
Tratatului de la Moscova alte pro
bleme trebuie să-și găsească re
zolvarea.

In dezbaterea Senatului american
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

După încheierea unei întrevederi a 
președintelui Kennedy cu reprezen
tanți de seamă ai partidului demo
crat și ai celor două camere ale 
Congresului S.U.A., senatorul M. 
Mansfield a anunțat corespondențl-

lor că președintele Intenționează să 
prezinte, la 13 august, Senatului tex
tul Tratatului semnat la 5 august 
la Moscova. Examinarea acestui 
text de către Comisia senatorială 
pentru probleme externe va începe 
la 12 august.

clarat la Santo Domingo, capitala 
Republicii Dominicane, că armatei 
insurgente i s-au alăturat numeroși 
soldați ai armatei lui Duvalier.

Potrivit unor surse din Port au 
Prince, măsurile luate de către Du
valier împotriva insurgenților au 
început prin transportarea unui nu-

Manifestații ale partizanilor 
păcii la New York

'ir

KHARTUM 7 (Agerpres). — La 7 
august, guvernul Republicii Sudan a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că este gata să semneze 
Tratatul încheiat la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor cu 
arma atomică. Guvernul Sudanului 
cere de asemenea, celorlalte țări să 
sprijine acest tratat.

★

SANAA 7 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută unui corespondent al 
TASS, Mustafa Yakub, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Ara
be Yemen, a declarat că Guvernul 
Republicii Arabe Yemen va semna 
tratatul alături de alte țări iubitoare 
de pace într-un viitor cît mai apro
piat.

NEW YORK 7 (Agerpres). — Par
tizanii păcii din S.U.A. au comemo
rat 18 ani de la bombardamentul a- 
tomic asupra Hiroșimei sub lozinci
le „Să nu permitem repetarea Hiro
șimei 1“, „Să obținem ratificarea 
Tratatului cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare — primul pas 
pe calea spre dezarmare 1“.

în fața sediului Comisiei america
ne pentru energia atomică au fost 
postate numeroase pichete. Membrii 
pichetelor au purtat panouri pe care 
scria : „Să se pună capăt cursei 
înarmărilor !“, „Să fie ratificat Tra
tatul cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare !“.

La întretăierea dintre străzile 7 și 
38, unul din locurile cele mai ani
mate din New York, a avut loc un 
mare miting al partizanilor păcii. 
Cei care au luat cuvîntul cu acest 
prilej au aprobat Tratatul de la 
Moscova, au subliniat că, însuflețiți 
de acest prim succes, partizanii pă
cii își vor intensifica eforturile pen
tru a obține dezarmarea generală și 
totală. Participanții la miting au di
fuzat manifeste în care se spunea : 
„împreună cu întreaga lume ne 
bucurăm de semnarea Tratatului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare. Senatul trebuie să țină 
seama de glasul poporului și să ra
tifice acest tratat istoric“.

★
BERLINUL OCCIDENTAL 7 (A- 

gerpres). — Participanții vest-berli- 
nezi Ia mișcarea luptătorilor pentru 
pace au organizat la 6 august de
monstrații sub lozinci care cheamă 
la încheierea unui pact de neagre
siune între țările N.A.T.O. și statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via și care aprobă Tratatul încheiat 
la Moscova privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară.

PARIS. în ciuda legii adoptate re
cent de Adunarea Națională Franceză 
prin care se limitează dreptul la gre
vă, marinarii din portul Le Havre au 
hotărît prelungirea duratei grevelor 
perlate, în sprijinul cererilor privind 
mărirea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Corespondentul din 
Paris al agenției Reuter subliniază că 
marinarii au hotărît ca pe viitor echi
pajele tuturor vapoarelor franceze 
care vor intra în portul Le Havre să 
înceteze lucrul timp de 48 de ore.

LONDRA. Din inițiativa „Mișcării 
pentru dezarmarea nucleară" și „Co
mitetului celor 100“, în seara zilei de 
6 august, la monumentul din White
hall al victimelor celor două războaie 
mondiale a avut loc o adunare come
morativă cu prilejul împlinirii a 
18 ani de la bombardamentul atomic 
american de la Hiroșima. La aduna
re au participat sute de londonezi, 
printre care numeroși veterani ai răz
boiului trecut

ACCRA. Primul ministru al Algeri
ei, Ben Bella, a sosit la Accra într-o 
vizită oficială în cursul căreia va avea 
întrevederi cu Kwame Nkrumah, 
președintele Republicii Ghana,

LIMA. De aproape trei săptămîni 
lucrătorii băncilor din capitala Peru
lui se află în grevă. Operațiunile de 
bancă au fost sistate aproape complet. 
Greva a fost declarată la 20 iulie în 
sprijinul revendicărilor de mărire a 
salariilor.

WASHINGTON. Comisia pentru 
afaceri externe a Camerei Reprezen
tanților a S.U.A. a aprobat, după dez
bateri îndelungate, proiectul de lege 
cu privire la ajutorul pentru străină
tate prezentat de președintele Kenne
dy. Comitetul a redus cu 438 000 000

de dolari suma inițială propusă de 
președinte. Camera Reprezentanților 
se va pronunța asupra proiectului de 
lege peste două săptămîni.

LONDRA. Ziarul englez „Guar
dian“ anunță că conducătorul Mișcării 
democratice portugheze, aflat în exil, 
fostul general Humberto Delgado, va 
întreprinde o călătorie în Africa pen
tru a se întîlni și a avea convorbiri cu 
conducători ai statelor africane ți ai 
mișcării de eliberare din coloniile por
tugheze din Africa. Ziarul arată că 
scopul călătoriei lui Delgado în 
Africa este coordonarea acțiunilor o- 
poziției din Portugalia cu cele ale 
mișcării de eliberare din coloniile 
portugheze din Africa.

BOGOTA. 16 000 de petroliști din 
Columbia au declarat o grevă de 48 
de ore în semn de solidaritate cu 
muncitorii greviști de la societatea 
„Empresa Colombiana de Petroleos". 
Muncitorii acestei societăți cer ma
jorarea salariilor, încetarea repre
siunilor și punerea în libertate a con
ducătorilor sindicali arestați. Conducă
torii sindicatelor de petroliști din 
principalele centre industriale — Bo
gota, Cali, Medellin — duc tratative în 
vederea declarării unei greve generale 
în întreprinderile industriei petroliere 
din țară.

SAIGON. Agențiile de presă re
latează că în zorii zilei de 7 au
gust poliția sud-vietnameză a a- 
restat în cartierele mărginașe ale 
Saigonului 365 de budiști sub pre
textul că aceștia nu ar fi avut ac
tele de identitate în regulă. Unul 
din liderii budiștilor a adresat o 
scrisoare vicepreședintelui Ngu
yen Ngog Tho în care protestează 
împotriva acțiunilor poliției.

măr de aproximativ 150 de soldați 
din regiunea capitalei. în apropie
rea regiunii orașului Cap Haitien, 
port la Oceanul Atlantic situat la 
90 mile de capitală. Transportul s-a 
făcut cu ajutorul avioanelor. Se a- 
nunță, de asemenea, că Duvalier a 
declarat regiunea de nord-est a 
Haiti „zonă de război“.

Agenția Reuter relatează că se 
așteaptă ca în curînd să înceapă 
ciocnirile dintre armata lui Duva
lier și insurgenți. Intre timp, după 
cum menționează agenția Associa
ted Press, Duvalier și-a fortificat 
palatul din Port au Prince concen- 
trînd mari forțe în capitală.

Conducătorul Uniunii democrati
ce naționale a exilaților haitieni, 
aflați în Republica Dominicană, 
Paul Verna, a declarat la Santo Do
mingo că invazia exilaților haitieni 
„constituie punctul culminant al 
unor pregătiri care au durat trei 
ani“. Totodată, el a menționat că 
armata insurgență este formată din 
exilați bine înarmați și instruiți 
pentru lupta de guerilă Totodată, el 
a menționat că forțele insurgente 
intenționează să creeze un guvern 
provizoriu format din militari și ci
vili în nordul Haiti. Dintr-o altă 
sursă insurgență se relevă că „foar
te curînd“ guvernul care va fi for
mat va organiza alegeri.

Consiliul Organizației Statelor A- 
mericane a cerut comisiei de anche
tă și conciliere să studieze plînge- 
rea statului Haiti în legătură cu 
faptul că Republica Dominicană ar 
sprijini invazia din Haiti.

După cum se știe, plîngerea a fost 
făcută noaptea trecută în cadrul 
Consiliului după primirea unei te
legrame din partea lui Rene Chal
mers, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Haiti, care arăta că 
invadatorii au pornit din Republica 
Dominicană. Arturo Calventi, re
prezentantul dominican din Consi
liu, a respins acuzațiile haitiene.

»

turneului între-

BELGRAD 7 (Ager
pres). — Ansamblul 
folcloric „Ferinifa“ a 
prezentat la Belgrad ul
timul spectacol din ca
drul
prins in R.S.F.I.

In cele două săptă
mîni, cît a durat turneul. 
Ansamblul folcloric „Pe- 
rinița“ a prezentat 11 
spectacole in princi-

palele localități 
R.S.F.I.

Spectacolul prezentat 
în capitala R.S.F.I. s-o 
bucurat de un succes 
deosebit, solii cîntecu- 
lui și dansului popular 
romînesc cucerind sim
patia și aprecierile una
nime ale celor peste 
1 500 de spectatori pre- 
zenți. La spectacol au

participat reprezentanți 
ai autorităților locale, 
ai instituțiilor culturale, 
oameni de cultură și 
artă, precum și nu
meroși șefi de oficii di
plomatice acreditați lo 
Belgrad.

Terminînd turneul în 
R.S.F.I., solii artei 
populare romînești au 
plecat in Elveția și 
Franța.

Ce se petrece în Rhodesia de sud
Cum guvernul Rhodesiei de sud este 
alcătuit în exclusivitate din repre
zentanții infimei minorități de colo
nialiști care nu-și ascund in
tenția de a aplica o politică fățișă 
de discriminare rasială, prezența u- 
nor asemenea forțe militare — care, 
potrivit memorandumului, ar cuprin
de 4 batalioane, un grup de auto
vehicule blindate, avioane și elicop
tere — constituie un prilej de neli
niște serioasă pentru toate țările 
Africii.

Țările semnatare ale scrisorii con
sideră — se spune în memorandum 
— că este necesară convocarea Con
siliului de Securitate.

7 (Agerpres). — 
dat publicității, la 

unui memorandum.

NEW
Marți 
O.N.U., 
prin care Republica Arabă Unită, 
Ghana, Marocul și Guineea explică 
de ce au considerat necesar să cea
ră — printr-o scrisoare publicată în 
ajun — Consiliului de Securitate să 
ia în discuție problema Rhodesiei de 
sud. In memorandum se exprimă ne
liniștea statelor africane față de 
transferările și concentrările de tru
pe britanice pe teritoriul Rhodesiei 
de sud și față de intențiile mani
festate de Anglia de a trimite în 
Rhodesia de sud „puternice forțe ar
mate“. care ar urma să fie puse la 
dispoziția guvernului acestei țări.

YORK 
a fost 
textul

Descoperirea unui complot antiguvernamental In Columbia
BOGOTA 7 (Agerpres). — Auto

ritățile columbiene au anunțat des
coperirea unui complot antiguver
namental. Un grup de persoane, bă
nuite a face parte dintr-o mișcare 
subversivă care a pus la cale acest 
complot, au fost arestate miercuri 
dimineață la Bogota. Agențiile oc
cidentale de presă precizează că a- 
ceastă mișcare subversivă este con-

dusă de fostul dictator al Columbiei, 
Gustavo Rojas Pinilla.

Forțele armate columbiene au 
fost puse în stare de alarmă și toa
te permisiile au fost anulate Auto
ritățile au arătat că complotiștii au 
plănuit să profite de absența pre
ședintelui Guillermo Leon Valencias 
din țară, pentru a răsturna actualul 
guvern.

Provinciile“ de peste mări
Sub titlul „De la discriminarea poli

tică în «provinciile» africane ale Portu
galiei la «apartheid-ul» sud-african", 
ziarul francez „LE MONDE“ publică 
următoarele relatări :

„Mai întîi colonii, apoi teritorii de 
peste mări cu începere din 1951, pose- 

fost 
în
a

siunile africane ale Portugaliei au 
dotate cu statutul de «provincii», 
1955. «Integrarea» lor la metropolă 
luat sfîrșit în 1961.

Consecințele noului statut rămîn, 
tuși, foarte limitate, căci exercitarea 
drepturilor civice este condiționată de 
cunoașterea limbii portugheze, obține
rea unei slujbe fixe și de un anumit ve
nit. Aproape 99 la sută din africani nu 
știu într-adevăr, nici să scrie, nici să 
citească, și un mare număr nu sînt de
cît lucrători sezonieri.

Deși lipsesc statistici pentru evaluarea 
nivelului de viață al populațiilor, acesta 
este foarte scăzut. Condițiile de igienă 
sînt foarte rele : conform Organizației 
Mondiale a Sănătății, mortalitatea in
fantilă depășește 40 la sută.

Diferite dispoziții permit autorităților 
portugheze și coloniștilor să-și procure 
mînă de lucru la un preț foarte scăzut. 
Un decret prevede că orice persoană 
poate fi rechiziționată «în interesul pu
blic».

Numeroasele verificări ale buletinelor 
de identitate obligatorii dezvăluie, pe 
de altă parte, un procentaj ridicat de 
oameni calificați drept „infractori". Ma
rile societăți și proprietarii de pămînturi 
își văd astfel încredințați, pe o anumi
tă perioadă de timp, «prizonieri lucră
tori» neremunerați. In Mozambic, 
ceastă mînă

to-

tată și închiriată la societăți miniere 
din Africa de Sud și din Rhodesia de 
sud.

In Africa de Sud, segregația rasială 
este organizată cu ajutorul unui întreg 
arsenal de legi și de decrete. 12 milioane 
de negri — sau de bantuși — trăiesc 
total izolați sub dominația a trei mili
oane de albi. O jumătate de milion de 
locuitori originari din Asia și un milion 
și jumătate «cu sînge amestecat» sînt, 
de asemenea, supuși unui regim de dis
criminare.

Viața cetățenilor de culoare care nu 
au nici un drept politic pe plan național

Răsfoind presa străină

ele
a-

lucru este chiar expor-

este minuțios reglementată. Trei ministe
re diferite, pentru chestiunile «bantuși- 
lor», «metișilor» și «asiaticilor» sînt în
sărcinate cu promovarea unei «dezvol
tări separate» a comunităților.

încă de la vîrsta de 16 ani, orice per
soană de culoare este dotată cu un do
sar de identitate ; întreaga sa existență 
va fi condiționată de acest document, 
care îi fixează reședința, fie într-o rezer
vație neagră, fie într-un cartier negru 
al unui mare oraș (un om de culoare nu 
are dreptul să locuiască sub același aco
periș cu un alb și nici să se plimbe în
tr-un cartier alb după ora 10 seara). 
Pentru orice deplasare în interiorul țării 
este necesară o viză, atît patronul cît 
și perceptorul trebuie să vizeze cu regu
laritate acest dosar.

Numeroși negri sînt arestați cu ocazia

verificărilor identității : atunci ei trebuie 
să aleagă între pedeapsa cu închisoarea 
și o amendă ridicată sau «munca volun
tară» pentru companiile miniere. O altă 
sursă de mînă de lucru puțin costisi
toare este oferită de hăitașii companiilor 
care angajează țărani pentru o perioadă 
de nouă sau zece luni, în condiții deri
zorii. Oamenii aceștia sînt apoi închiși 
în adevărate lagăre de muncă, în apro
pierea minelor, de unde nu au dreptul 
săi iasă decît o dată pe săptămînă și unde 
nu pot să trăiască cu familia lor, căci 
aceasta nu obține autorizația de a părăsi 
satul natal.

Cetățenii de culoare nu au dreptul 
să-și creeze sindicate, și cînd găsesc de 
lucru pe o altă cale se izbesc totuși de 
legislația socială, care prevede salarii 
inferioare pentru cetățenii de culoare și 
care le interzice posturi de răspundere.

Segregație bîntuie și în învățămînt. 
O lege asupra «moralității» interzice ra
porturile între albi și nealbi, precum și 
căsătoriile interrasiale.

In fața creșterii tot mai mari a reven
dicărilor africane, guvernul din Pretoria 
caută să circumscrie «pericolul negru» în 
rezervații.

...Numeroase legi cu privire la «ao 
țiunile subversive» au fost votate 
de parlamentul sud-african ; ele vizează 
atît oamenii de culoare, cît și albii li
berali, favorabili egalității rasiale. Cel 
mai recent din aceste texte prevede pe
depse aspre, mergînd de la domiciliul 
forțat pînă la pedeapsa cu moartea.

Cele două organizații negre mai im« 
portante, Congresul național african și 
Congresul pan-african, sînt interzise. 
Numeroși membri ai partidului liberal 
european sînt încarcerați sau constrînși 
la domiciliu forțat».

Efecte ale barierelor vamale în Piața comună
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

„Războiul păsărilor“ între S.U.A. și 
țările Pieței comune continuă. Sta
tele Unite au anunțat la 6 august că 
vor lua măsuri de represalii ca răs
puns la piedicile puse de țările Pie
ței comune în calea exportului ame
rican de păsări. Guvernul american 
intenționează să ridice taxele vamale 
asupra unei serii de produse impor-

täte din țările Pieței comune ca : 
vinuri și alte produse alcoolice, ca
mioane și autobuze, filme și hîrtie 
fotografică.

Măsurile preconizate de guvernul 
american nu vor putea intra în vi
goare decît în urma adoptării lor de 
către diverse organe ale Congresu
lui S.U.A., procedură care va dura 
aproximativ două luni.

Țăranii belgieni își exprimă 
mulțumirea față de politica agrară 
a guvernului și în special față de 
impozitele mari la care sînt supuși. 
Peste 5 000 de țărani din provincia 
Hainaut au defilat pe străzile ora
șului Mons, purtînd pancarte pe 
care erau scrise revendicările lor.
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