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Succese Ia seceriș
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Cu indici înalti

dat peste plan o cantitate 
170 tone de laminate. De la 
anului echipa a economisit 
tone de metal.

(de la

de 8 133 000 lei. Succese de 
în reducerea

Toate tawOii cigricjole
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Economii și beneficii 
peste plan

. PLOIEȘTI (coresp,- „Scînteii"). — 
Colectivele, de muncă din între
prinderile industriale și unitățile 
economice din regiunea Ploiești au 
realizat în prima jumătate a anului 
economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 74 000 000 lei, 
precum și 32 000 000 lei beneficii 
peste plan.

Luptînd pentru valorificarea supe
rioară a țițeiului, petroliștii de la ra
finăria Teleajen au realizat beneficii 
peste plan. în valoare de 6 333 000, 
iar cei de la rafinăria Ploiești în 
valoare 
seamă
cost și -în realizarea 
peste plan au obținut și întreprin
derea „DorobanțuT-Ploiești, Uzina 
mecanică Cîmpina, schela Boldești, 
termocentrala Doicești ș.a.

pi ețului do 
de beneficii

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — In re
giunea Iași strînsul recoltei se des
fășoară din plin.

In fruntea întrecerii se află meca
nizatorii și lucrătorii din gospodă
riile de stat. Ei au terminat de re
coltat păioasele de pe cele 21000 
ha existente în cadrul Trustului 
Gostat Iași, iar griul a fost trans
portat în magazii și la bazele de re
cepție. In momentul de față, 200 de 
combine și 200 de tractoare ale gos
podăriilor agricole de stat ajută pe 
colectiviști la strînsul recoltei de pă- 
ioase.

Paralel cu recoltarea păioaselor, 
în gospodăriile de stat din regiunea 
Iași s-au efectuat pînă acum ară
turi pe o suprafață de 8 500 ha și 
s-au însămînțat 3 150 ha cu culturi 
duble.

Fruntașe sînt gospodăriile de stat 
Războieni, Fălciu, Zorleni, Scînteia, 
Ruginoasa și altele, care au cele mai 
mari suprafețe arate și însămînțate 
cu culturi duble.

Cu treierișul terminat
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

în regiunea Ploiești treierișul griu
lui sé desfășoară cu intensitate. 
Organizînd bine munca la arii și 
folosind din plin batozele și combi
nele, pînă în ziua de 25 iulie a fost 
treierată recolta de pe aproape 
107 000 ha. ceea ce reprezintă 85 la 
sută din suprafața cultivată.

în raioanele Tîrgoviște și Cislău 
treierișul a fost terminat.

Tn raionul Botoșani, ca de altfel în 
toate raioanele din nordul Moldovei, 
recoltatul a început mult mai tîrziu 
decît în alfe regiuni. Cu toate aces
tea, datorită măsurilor întreprinse 
către organele și 
partid, pînă la 28 
mai bine de 18 000 
zintă peste 66 ia

de 
organizațiile de 

iulie s-au recoltat 
ha, ceea ce repre- 
sufă din suprafața 

de păioase pe raion. în ultimele 2 zile 
ritmul stabilit la recoltat a fost cu 
mult depășit.

între combinerii de la G.A.S. Albești 
se desfășoară o susținută întrecere 
pentru strîngerea cît mai grabnică a 
recoltei. Pînă în prezent în fruntea în
trecerii se află comuniștii Gheorghe 
Miron, Constantin Tucaliuc din brigada 
a ll-a și Constantin Vizitiu din brigada 
a V-a care zilnic realizează aproape 
15 000 kg grîu pe combină. Datorită 
hărniciei mecanizatorilor, G.A.S. Albești 
este fruntașă pe raion la strîngerea re
coltei. Și în gospodăriile agricole de 
stat Leorda și Todireni lucrările de 
recoltare sînt mult avansate.

Rezultate frumoase ob|in și gospo
dăriile colective. La G.A.C. „Drumul lui 
Lenin“ din Romînești, unde munca a 
fost bine organizată, pe brigăzi și 
echipe, recoltatul s-a desfășurat în
tr-un ri(m susfinut, terminîndu-se în 
mai pufin de 7 zile, iar în prezent se 
treieră din plin. In această gospodărie 
atît membrii consiliului de conducere 
cît și brigadierii și șefii de echipă au 
identificat din vreme porțiunile din 
lan care au ajuns la maturitate și au 
indicat cumbinerilor unde să lucreze.

Și în gospodăriile agricole colective 
din Sfînca, Bobulești, Todireni, Sînfa- 
Maria, Răușeni s-a terminat de strîns 
recolta de pe întreaga suprafajă culti
vată cu păioase de toamnă.

Timpul este destul de înaintat. Căl
durile din ultimele zile au grăbit coa
cerea griului. în multe locuri acesta 
a depășit stadiul de pîrgă. Cu toate 
acestea sînt gospodării colective, cum 
sînt cele din Cristești, Leorda, Un- 
feni, Bălușeni și altele, unde recolta
tul se desfășoară în!r-un ritm nesatis
făcător. La gospodăria colectivă Gor- 
bănești-Vînăiori, pînă la 26 iulie nu se 
recoltase decît jumătate din suprafaja 
cultivată cu grîu. Combinele S.M.T.- 
ului Botoșani nu sînt folosite cum tre
buie. Cele 6 combine care sînt re
partizate la gospodăria din Gorbă- 
nești-Vînălori au recoltat în 4 zile nu
mai cerealele de pe 9 hectare.

Sînt și unele cazuri cînd mijloacele 
mecanizate nu funcționează din plin 
datorită superficialității cu care s-au 
executat reparațiile la unele mașini. 
Astfel, timp de cîteva zile, la G.A.C. 
din Ștefăneșfi, cele 5 combine de la 
S.M.T. Dîngeni n-au recoltat decît can
tități mici de grîu.

într-un rilm nesafisfăcăfor se desfă
șoară transportul păioaselor la arii și 
treierișul. In unele gospodării colecti
ve din raion batozele nu lucrează din 
cauză că nu s-a organizai munco la 
arii. Chiar acolo unde a început tre
ierișul (la G.A.C. din Cucorăni, Albești, 
Cotîrgaci și altele) din cauză că ba
tozele nu sînt alimentate din plin se 
treieră canfifăji mici față de posibili
tățile existente. Pînă la 23 iulie pe în
tregul raion s-a treierat numai recolta 
de pe 1 636 ha cu grîu și 422 ha 
cu orz-.

Este de datoria organelor raionale 
de partid și de stat să îndrume și să 
controleze activitatea organizațiilor de 
partid, a consiliilor de conducere din 
gospodăriile colective și comitetele 
executive ale sfaturilor populare comu
nale să ia toate măsurile necesare pen
tru organizarea temeinică a muncii în 

avederea terminării cî* mai grabnice 
recoltatului și freierișului păioaselor.

NISTOR ȚUîCU 
coresp. „Scînteii”

La gospodăria de stat Todl- 
reni, regiunea Suceava, recolta
tul griului se desfășoară din plin.

Prin extinderea forajului 
cu turbina

MOINEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Petroliștii întreprinderii de foraj 
Moinești folosesc pe scară largă 
la forarea sondelor metode înaintate 
de lucru. Forajul cu turbina este 
aplicat pe scară largă în schelele 
întreprinderii. Datorită acestui fapt 
viteza de 'lucru a crescut simțitor, 
iar timpii neproductivi au scăzut. Ca 
urmare, planul pe luna iulie a fost 
îndeplinit cu aproape 5 zile mai de
vreme. De la începutul anului și 
pînă la data de 27 iulie au fost fo
rați peste plan 5 500 metri.

Rezultate bune au obținut petro
liștii din Moinești și în ce privește 
reducerea prețului de cost pe me
tru fotat. în prima jumătate a anului 
ei au realiza1 economii la prețul de 
cost în valoare de 1 600 000 lei. Prin1 
tre brigăzile care au obținut cele 
mai bune rezultate se numără cele 
conduse de Petre Lazăr, Gheorghe 
Ene, Nicolae Mărăcine și alții.

----- OoO------

In stațiuni de odihnă
HUNEDOARA (coresp. „Scînteii“). — 

Numărul siderurgicilor hunedoreni tri
miși de sindicat să-și petreacă con
cediul în slajiunile de odihnă și tra
tament crește an de an. Astfel, de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
peste 1 300 siderurgișfi s-au odihnit în 
slajiunile balneo-climaterice. La aceș
tia se adaugă alte mii de siderurgișfi 
plecați în concediu sau excursii pa di
ferite ifinerarii prin O.N.T.-Carpaji,

Echipa maistrului Gheorghe Șerban 
rto la uzinele metalurgice „Grivita" 
clin Capitală. în cursul lunii iulie 
echipa a 
(le peste 
începutul 
circa 180

In fotografie (de la stingă la 
dreapta, rindul de sus) : Victor Chioa
ră, Const. Stingă, Gh. Nistor, Gh. 
Șiorea, (rindul de jos) : Gh. Șerban, 
maistru de schimb, și Tudose Sîloci.

(Foto : M. Andreescu)

BACAU (coresp. „Scînteii"). De la începutul anului 
și pînă în prezent colectivul Fabricii de țevi din Ro
man a dat peste plan aproape 12 000 tone țeavă — 
cantitate echivalentă cu o conductă lungă de 220 
km. în această perioadă productivitatea muncii a 
crescut pe întreprindere cu 3 la sută față de sarcina 
stabilită. Aceste rezultate se datoresc folosirii mai 
bune a capacității de lucru a agregatelor. Indicii in
tensivi ai agregatelor au crescut în trimestrul I al 
anului cu 2.39 tone pe oră efectiv lucrată, iar în trimes
trul II cu 3,5 tone pe oră față de sarcina prevăzută.

Printre măsurile care au dus 
se numără mărirea unghiului de 
de la laminoarele perforatoare, 
cu diametre mărite la laminorul 
talelor în două cuptoare etc.

ia această creștere 
înclinare a valțurilor 
folosirea de valțuri 

Duo, încălzirea me-

Expoziție 
de artă plastică

BAIA MARE (co
resp. „Scînteii"). — 
La Muzeul regional 
din Baia Mare s-a 
deschis o expoziție 
de arfă plastică or
ganizată de secția 
de artă a muzeului 
regional în colabo
rare cu Uniunea 
Artiștilor Plastici. 
Sînt prezentate a- 
proape 200 de lu
crări de pictură, 
grafică, sculptură.

Consfătuire pe probleme ale protecției muncii
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

La Uzinele „înfrățirea" din Oradea 
a. avut loc o consfătuire pe pro
bleme ale protecției muncii, orga
nizată de Direcția generală mașini- 
unelte din cadrul Ministerului Me
talurgiei și Construcțiilor_'de Ma
șini. La consfătuire au participat 
responsabilii cu protecția muncii 
din 8 fabrici de mașini-unelte din 
țară, printre care fabrica de strun
guri Arad, întreprinderea mecanică- 
Roman, Fabrica de pile-București, 
„Înfrățirea“-Oradea etc.

La consfătuire au fost prezentate

mai multe referate, urmate de dis
cuții, în legătură cu respectarea 
normelor tehnice de securitate a 
muncii în întreprinderi, îmbunătă
țirea- condițiilor de lucru la secții
le forjă, tratamente termice, turnă
torii.

Se înfrumusețează orașele Văii Jiului
PETROȘENI (coresp. 

„Scînteii"). — Cu spriji
nul sfaturilor populare, al 
deputaților, comitetelor de 
cetățeni și grupelor de 
partid din blocuri, cetățe
nii din localitățile Văii 
Jiului desfășoară o largă 
acțiune de înfrumusețare șl

a orașelor lor. 
de pildă, în

gospodărire
La Lupeni, 
cartierele Viscoza, Braia și 
altele au fost amenajate 
3,8 ha de noi spații verzi.

La Vulcan, în numai ul
timele două luni, cetățenii 
prin muncă patriotică au 
amenajat un pate și un so

pentru copii, zone verzi 
jurul a 5 blocuri noi și 

strada Republicii, au 
iluminatul tluores-

Iar 
în 
pe 
extins 
cent pe 3 străzi.

Asemenea acțiuni de în
frumusețare se desfășoară 
și |a Petrila, Lonea, Pe- 
troșeni și în alte localități.

Gospodăriile colective din raionul Sebeș 
dezvoltă baia furajeră

Gospodăriile colective din raionul 
Sebeș au obținut în ultimii ani re
zultate însemnate în creșterea ani
malelor, atît sub aspectul sporirii 
efectivelor, cît și în ce privește spo
rirea producției. Dacă în 1959, gos
podăriile colective din raion pose
dau doar 1 103 bovine, din care 426 
vaci, în acest an ele au 13 400 bo
vine din care 5 100 de vaci. Aseme
nea creșteri s-au înregistrat și la 
porcine, ovine și păsări. O seamă 
de gospodării, cum sînt cele din Ră
hău, Pianu de Jos, Apoldu de Jos 
și altele, au sporit în acest timp 
efectivele de bovine cu 200—230 de 
capete fiecare.

Sporirea producției de lapte, car
ne etc. stă mereu în atenția colec
tiviștilor. Gospodăriile colective din 
Cîlnic, Apoldu de Sus, Reciu și al
tele au obținut anul trecut produc
ții între 2 500 și 2 900 litri de lapte 
de la fiecare vacă. Rezultatele ob
ținute în prima jumătate a aces
tui an ne dau convingerea că pro
ducțiile de lapte, carne, lină vor fi 
mult mai mari.

La baza creșterii continue a pro
ducției în sectorul zootehnic stă 
faptul că gospodăriile colective din 
raion au asigurat o bază furajeră 
trainică și corespunzătoare din 
punct de vedere calitativ. în aceas
tă direcție s-au luat multe măsuri 
care au dat rezultate bune. Supra
fețele cultivate cu furaje valoroa
se, în special cu porumb pentru si
loz și leguminoase, au sporit an de 
an. Unele gospodării, cum sînt cele 
din Daia Romînă, Vingrad, Sebeș, în 
decurs de 2 ani au dublat și chiar 
triplat aceste suprafețe. începînd 
de anul trecut consiliile de condu
cere ale gospodăriilor colective au 
fost îndrumate să extindă în cul
tură secara furajeră pentru masă 
verde și sparceta. De asemenea, 
gospodăriile colective au fost în
drumate să sporească cantitățile de 
furaje prin extinderea culturilor 
duble și intercalate. în acest an, 
gospodăriile colective au semănat, 
intercalat prin porumb, 4 700 ha cu

dovleci. S-au însămînțat suprafețe 
însemnate cu porumb furajer in 
cultură dublă, acțiune care continuă 
paralel cu recoltarea cerealelor pă- 
ioase.

Membrii consiliului agricol raio
nal și specialiștii din gospodării 
i-au îndrumat pe colectiviști să a- 
corde o atenție sporită porumbu
lui. Cele peste 1 400 de hectare des
tinate porumbului pentru siloz au 
fost bine pregătite pentru însămîn- 
țare. Pe întreaga suprafață, gospo
dăriile colective au executat cîte 
două-trei prașile mecanice și ma
nuale. Datorită acestor măsuri, deși 
timpul nu a fost prea favorabil, se 
prevede că gospodăriile noastre vor 
putea asigura fiecărei vaci cel pu
țin 10 tone porumb însilozat. în 
viitor, consiliul agricol va îndrepta 
și mai mult atenția spre cultura 
porumbului pentru siloz, atît în ce 
privește extinderea suprafețelor cît 
mai ales spre sporirea producției 
la hectar. Pentru asigurarea pro
teinei necesare în rațiile adminis
trate animalelor, vor fi extinse la 
4 800 ha suprafețele cultivate cu le
guminoase, — trifoi, lucernă. bor- 
ceag, mazăre.

în atenția conducerilor gospodă
riilor colective stă în permanență 
îmbunătățirea furajării animalelor 
prin administrarea unor rații cît 
mai variate. în acest scop sînt'va
lorificate mai economic toate re
sursele vegetale existente în cadrul 
fiecărei gospodării. Rogozul, buruie
nile, păpurișul și alte plante de va
loare nutritivă redusă sînt însilo- 
zate în amestec cu uruială de po
rumb, orz și trifoi. La G.A.C. Cîlnic 
au fost însilozate 200 tone de tri
foi în amestec cu melasă și 100 
tone de rogoz, buruieni, păpuriș. La 
G.A.C. Răhău s-au însilozat 160 de 
tone de trifoi în amestec cu can
tități mici de uruieli. Toate gospo
dăriile colective din raion au luat 
măsuri pentru strîngerea și păstra
rea în bune condiții a plevei și a
paielor care vor fi tocate și ames- ' 
tecate cu sfeclă furajeră și de za-

a-
fî- 
pe

i-a

hăr, cartofi, dovleci etc. Hrana 
nimalelor va fi asigurată și de 
nurile care au fost recoltate de 
aproape 7 000 ha.

Practica creșterii animalelor 
învățat pe colectiviștii noștri că una
din condițiile ce șe impun pentru 
sporirea producției de lapte și car
ne este asigurarea pe o perioadă 
lungă ’de timp a unor cantități spo
rite de furaje verzi. în acest scop, 
se extind suprafețele însămînțate 
cu porumb și secară furajeră în mi
riști.

în raionul Sebeș, furajul de bază 
pentru creșterea animalelor, și în
deosebi a bovinelor și ovinelor, îl 
constituie nutrețurile verzi și fînu- 
rile de bună calitate. Există toate 
condițiile pentru a se asigura can
tități îndestulătoare de nutrețuri 
datorită faptului,că pășunile se în
tind pe mai bine de 25 000 ha. Pen
tru valorificarea mai deplină a a- 
cestei mari rezerve furajere, comi
tetul raional de partid și consiliul 
agricol raional au stabilit un plan 
cuprinzător de măsuri care urmă
rește în mod deosebit creșterea, 
producției de masă verde la hectar.

Complexul de măsuri pentru spo
rirea producției pășunilor cuprin
de: curățirea lor de mușuroaie,, 
spini, scaieți, pietre, resturi _ lem
noase pe aproape 10 000 ha; îngră- 
șarea prin tîrlire, împrăștierea de 
gunoi strîns în taberele de vară, 
supraînsămînțarea cu semințe de 
ierburi valoroase a pășunilor mai 
slabe etc. în raion s-au înființat 
încă 5 pășuni model și continuă 
acțiunea de defrișare a arboretu
lui’ dăunător pe o suprafață de 
800 ha.

Consiliul agricol raional se va o- 
cupa în viitor cu mai multă stă
ruință și de depozitarea și îrisilo- 
zarea la timp și corespunzătoare a 
furajelor, astfel ca gospodăriile co
lective să poată hrăni bine efecti
vele de animale în continuă creș
tere.

Ing. NICOLAE ALBU 
președintele Consiliului agricol 

raional Sebeș

Dobrogea de azi —
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

— Casa regională a creației popu
lare Dobrogea a organizat în acest 
an un concurs literar-muzical inti
tulat: „Dobrogea de azi — Dobrogea 
de aur". Pînă acum, la concurs au 
fost primite lucrări de la peste 200 
de membri ai cercurilor literare din

Dobrogea de aur" 
orașele Constanța, Mangalia, Tul- 
cea, Medgidia etc.

In aceste lucrări sînt cîntate rea
lizările oamenilor muncii din regiu
ne, viața nouă a colectiviștilor etc. 
Cele mai bune, lucrări vor fi pre
miate și editate într-o culegere li
terară.

IP î
IN UNIUNEA SOVIETICĂ a fost 

sărbătorită ieri ziua flotei maritime 
militare a U.R.S.S. în ordinul minis
trului apărării, mareșalul Malinov- 
ski, se spune că statul sovietic în
drumă puterea sa crescîndă spre 
asigurarea unei păci trainice pe pă- 
mînt, spre preîntîmpinarea unui nou 
război mondial.

LA VARȘOVIA 
tății comunicatul 
de Statistică cu ,_______________
tele îndeplinirii planului de dezvol
tare a economiei naționale a R. P 
Polone pe primul semestru al anu
lui 1962. în comunicat se arată că

a fost dat publici- 
Direcției Centrale 
privire la rezulta-

valoarea producției industriale glo
bale a crescut cu 9,7 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

UN EXEMPLU DE COLABORARE 
INTERNAȚIONALĂ — așa au apre
ciat delegații conferința țărilor par
ticipante la tratatul cu privire 
Antarctica, ale cărei lucrări s-au 
cheiat sîmbătă la Buenos Aires.

O GREVA GENERALA de 48 
ore au declarat muncitorii de la 

zbricile de pîine din Italia. Ei
revizuirea contractului colectiv, îm
bunătățirea condițiilor materiale și 
respectarea duratei zilei de lucru.
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Sub semnul nobilelor idei ale păcii și prieteniei
• "r

de a trăi în pace și

acestei zile :

ome-

Pe străzile capitale! festivalului

nu 
de

lumii, 
reci- 
pace

continent la altul, 
trei coloane s-au 
tineresc, impresio- 
magistrala princi

neuitat va rămîne acest 
1962 pentru toți cei care au 
la deschiderea festivă a celui 
Vlll-lea Festival Mondial al Ti-

atitor marinari care na- 
acest ceas pe Baltica, 

apropiere de Helsinki 
vasele după un astfel

29
a-

a-
năzuința

Oră de noapte. Aproape 11. Oră 
tîrzie pentru Helsinki. Obișnuit, puțini 
trecători își mai plimbă pașii la vre
mea asta. Molipsitor, răscolitor, șuvo
iul de tinerețe a făcut însă ca porțile 
obișnuinței să cedeze. Fereastra ca
merei din care transmit aceste rînduri 
pare, din clipă in clipă, incendiată. 
Feerice jocuri de artificii, într-un stră
lucitor evantai de culori, luminează 
cerul nordic. La șiragul vestitelor nopți 
albe de la paralela 60, s-a adăugat 
o noapte unică, multicoloră. Îmi în
chipui că acest spectacol e admirat 
nu numai de cei aproape 450 000 lo
cuitori ai capitalei finlandeze. Mirifica 
panoramă luminoasă e văzută, cred, de 
foarte departe și spre ea sînt îndrep
tate privirile 
vighează în 
Niciodată în 
s-au călăuzit 
far...

De 
iulie 
sistat 
de-al 
neretului și Studenților, în cadrul că
ruia soli din 140 de țări au 
Urmat cu tărie, emojionant, 
cea mai scumpă tinerei generații de

al «etului si Statalilor 
J J

recomandă fără cuvinte. Mîinl ridicate, 
batiste ce flutură fără contenire, ne 
întovărășesc drumul.

De pe margine, mii de locuitori 
salută tinerețea, prietenia, pacea — 
mesaje pe care le poartă cu ei în pri
viri, înfățișare, oaspeții apropiați și 
îndepărtaji. Chiar și unii locuitori ceva 
mai rezervafi cu cîteva zile în urmă, 
înțeleg acum limpede, nemaisăturîn- 
du-se să privească această însufleți- 
toare imagine, cită noblețe se află în 
dorinfa manifestă a tineretului 
de a se cunoaște și împrieteni 
proc, de a-și făuri un viitor de 

și și bună înțelegere.
De-a lungul magistralei, fluviul 

nesc urcă spre miazănoaptea orașului, 
tăindu-l în două, ajungînd la porțile 
stadionului olimpic pe lingă pădurea 
de steaguri de la intrare. Albe, cu 
emblemă — cele ale festivalului, mul
ticolore — ale țărilor participante.

Ora 19. Stegarii din fruntea coloa
nei își fac intrarea 
roșie, întîmpinafi 
furtunoase aplauze

pretutindeni :
prietenie, de a lupta pentru pace și 
prietenie.

Din filmul
După-amiază, încă înainte de ora 17, 

delegațiile s-au adunat în trei princi
pale piețe aflate în partea de miazăzi

De la trimisul nostru 
special

a orașului : Hietalahti, Punanotko 
Kauppatori. Mulțimea de costume, cu
lori, cîn/ece — într-un cuvînt de tine
rele — a schimbat dinfr-odată înfățișa
rea austeră a acestor locuri. Insignele, 
baticurile, autografele, au început să 
se încrucișeze, să freacă de la un om 
la altul, de la un... 
Pe la ora 18, cele 
reunit într-un fluviu 
nani, desfășurat pe 
pală a orașului.

Din autobuzele roș-galbene ale dele
gației noastre se revarsă cînfece popu
lare, urări : „Pace și prietenie I". Na
iul, vioara, acordeonul, „perinifa", ne

pe pista de zgură 
de aclamații și 
care acoperă sem-

V. VÎNTU

(Continuare în pag. IV-a)
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(Telefoto — TASS — Agerpres)
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din raionul Beius
SE EXTINDE 

REȚEAUA 
ELECTRICA

O grupă sindicală activă
După ce se sfătui cu președintele 

comitetului sindical de secție, orga
nizatorul grupei sindicale nr. 3 de 
la modelărie anunță pentru ora 15 
o scurtă ședință de grupă. La or
dinea zilei, un singur punct : ana
lizarea posibilităților de realizare a 
unor modele cerute în plus de tur
nătorie.

In ședință, organizatorul grupei, 
tov. Ștefan Radu, explică pe larg 
despre ce este vorba. Datorită schim
bării tehnologiei de turnare a unor 
piese peptru semănătorile univer
sale, trebuiau modificate și mo
delele metalice. Problema nu sufe
rea nici un fel de amînare. Fără 
modele, turnătoria n-ar fi putut res
pecta comanda de piese care tre
buiau livrate Uzinei de pompe și 
mașini agricole.

— Prin urmare, tovarăși, e și 
obrazul nostru în joc — spuse or
ganizatorul grupei. Sîntem un co
lectiv mic, într-adevăr, dar și de noi 
depinde dacă agricultura va primi 
sau nu la timp acest lot de mașini.

Nu era pentru prima oară cînd 
muncitorii din cele trei brigăzi care 
alcătuiesc această grupă sindicală 
au fost solicitați să-și spună păre
rea în astfel de situații. Ca întot
deauna, nici acum n-au șovăit. S-au 
angajat să execute la timp mode
lele.

Printr-o organizare judicioasă a 
muncii, prin eforturi unite, modelele 
cerute de turnătorie au fost confec
ționate operativ. Pentru muncă e- 
xemplară în executarea acestei co
menzi, mai mulți modelieri, printre 
care Vasile Bojoaică, Alexandru Vlă- 
descu, Gheorghe Iordan, au fost evi- 
dențiați. Hărnicia și priceperea mun
citorilor din această grupă sindica
lă, conștiinciozitatea cu care răspund 
oricărei chemări sînt cunoscute în

citorii au o calificare ridicată. Zece 
dintre ei, datorită creșterii calificării, 
au fost încadrați recent în categorii 
de salarizare superioare, 12 tineri 
din grupă urmează cursurile școlii 
medii serale, iar alți 6 au fost tri
miși de uzină la facultăți. De la în
ceputul anului și pînă acum toți 
muncitorii grupei și-au realizat lu
nă de lună sarcinile de producție, 
iar la controlul tehnic de calitate 
n-a fost respins nici un model exe
cutat de ei. în întrecere, cele trei 
brigăzi obțin rezultate apropiate. 
Toate își depășesc cu regularitate 
sarcinile de plan.

Problemele producției îi preocupă 
pe toți muncitorii din grupă. In 
consfătuirile de producție ei dove
desc interes deosebit pentru conti
nua îmbunătățire a producției, își 
iau angajamente concrete în acest 
scop, fac propuneri valoroase. Se re
marcă în această privință modelierii 
fruntași Nicolae Dincă, Sergiu 
Alexe, Gheorghé Andrei și alții.

Membrii grupei au și în afara 
producției o activitate bogată și va
riată. Unii sînt în formația de tea
tru a uzinei, alții în echipa de dan
suri, alții fac sport ; merg împreu
nă la cinematograf, la teatru, în 
excursii sau vizitează expoziții, mu
zee etc. Spiritul tovărășesc care 
caracterizează acest colectiv se face 
în orice împrejurare simțit. întreaga 
grupă a luat parte la bucuria celor 
12 muncitori care s-au mutat în ul
tima vreme în locuințe noi.

DUMITRU NEACȘU 
matriței-, Uzinele „Semănătoarea” 

București

Timp câștigat și totuși... 
pierdut

în luna martie, colectivul șan- J 
erului de construcții nr. 10 Vul- ] 

f can a analizat posibilitățile de a ] 
•. ucxmma max wilvlw vvlv LX ax J 
f blocuri de locuințe din orașul I 

.. . !.. ___ ' i că ]
puteau fi gata cu 10—20 zile îna- J 
inte de termen. J

Majoritatea lucrărilor au fost]

( iu luna max Lie, xuijcțuviu țau- 
{• tierului de construcții nr. 10 VuL

I termina mai devrerne cele trei J 
] blocuri de locuințe din ora 
f Vulcan. S-a ajuns la concluzia
1
l Luajumaica Luviaiuui au xvou 1 
(- executate înainte de, datele pre- ] 
1 văzute în grafic. Constructorii ar] 
[ fi vrut să înceapă tencuielile J 
[• interioare. Dar nu sosiseră încă ] 

Jușile și ferestrele. Furnizorul, în-] 
J treprinderea forestieră din Gheor-J 

. ( ghieni, a întîrziat trimiterea lor. ] 
( Conducerea șantierului nostru a ] 

' [■ cerut prin mai multe scrisori și I
( telegrame urgentarea livrării uși-1 
] lor și ferestrelor, dar n-a sosit ] 
1 nici un răspuns. Pentru a cîștiga J 
f timp, constructorii au făcut o ] 
( parte din tencuieli. Dar ușile și ] 
[ ferestrele nu mai apăreau. De ] 
r ce ? între furnizor, I. F. Gheor- J 
] ghieni și T.R.C. Hunedoara, de ] 
( care ține șantierul, se purtau dis. j 
] cuții interminabile cu privire la j 
( unele detalii de execuție a ușilor j 
] și ferestrelor.
1 Din cauza acestor discuții, care j 
f au durat mai mult decît trebuia, ] 
i colectivul șantierului nu și-a pu- J 
] tut respecta angajamentul. Cum ] 
I s-ar spune, parafrazînd o cunos- J 
f cută zicală : vorbă lungă — în- ] 
1 tîrziere sigură.
( A. DUȘAN J
[ secretarul organizației de partid ! 
f de pe șantierul de construcții ] 

nr. 10 — Vulcan

Nu de mult raio
nul Beiuș a fost 
racordat la siste
mul energetic na
tional. In acest an

acțiunea de electrifi- 
investind suma de

statul sprijină 
care rurală, 
3 500 000 lei pentru construcția unor 
linii-electrice de 15 kilovolți care 
.creează posibilitatea ca în următorii 
ani să fie electrificate toate satele 
raionului. In acest an vor fi electri
ficate 16 sate.

UNITĂȚI 
SANITARE

In raion s-au con
struit în ultimii ani 
două spitale mo

și Nucet, precum și 
în orașele Petru

derne, la Beiuș 
două policlinici, 
Groza și Beiuș. S-au mai dat în fo
losință 11 dispensare medicale, 
printre care 3 construite nu de mult 
în satele Roșia, Pomezeu, Dumbră- 
vani. în prezent se află în curs de 
finisare clădirea unui dispensar me
dical cu casă de nașteri și stațio
nar în comuna Bunteștl. Datorită 
muncii patriotice a cetățenilor, aici 
s-au realizat economii la construcții 
de 56 000 lei.

NOI
LOCALURI 

DE ȘCOALĂ

Anul trecut în sa
tele raionului Be
iuș au fost con
struite 90 de săli 
de clasă. In pre

zent sînt în stadiu de finisaj șco
lile din satele Chișcău, Mizieș, Să- 
liște de Pomezeu, Poiana-Săliște, Ro
goz și multe altele.

La construcția noilor școli parti
cipă un mare număr de țărani mun
citori. Ei transportă materiale de 
construcție și ajută la diferite lu
crări care nu cer muncă calificată. 
S-au procurat din resurse locale și 
s-au transportat pe șantierele de con
strucții școlare peste 120 tone de 
var, 250 000 bucăți cărămizi, 3 000 
mc piatră de construcție. 4 500 mc 
balast etc. Valoarea materialelor 
din resurse locale se ridică la circa 
300 000 lei.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii"

întreaga uzină.
în centrul preocupărilor grupei 

stă ridicarea nivelului de cunoștințe 
profesionale și de cultură generală 
al membrilor săi. Aproape toți mun-

Veniturî mari 
din cultura roșiilor »

Legumicultura a devenit una din 
preocupările de seamă ale colecti
viștilor din comuna Isbiceni, raionul 
Corabia. De la 15 ha cultivate cu le
gume în anul 1959, colectiviștii au 
mărit anul acesta grădina la 45 ha. 
Din acestea, 30 de ha sînt cultivate 
cu roșii. Consiliul de conducere a 
acordat o atenție âëdisebità br^ăni- 
zării muncii la grădina de legume. 
Organizația de partid s-a îngri
jit ca în acest sector, care va aduce 
gospodăriei în acest an circa 2 mi
lioane lei, să muncească unii dintre 
cei mai buni membri și candidați de 
partid.

Pregătirile pentru cultivarea ro
șiilor au fost începute încă din toam
na trecută cînd, după recoltarea le
gumelor tîrzii, întreaga suprafață a 
fost arată adînc și îngrășată cu cite 
10 tone de mraniță la hectar. în pri
măvară, terenul a fost bine pregă
tit și îngrășat din nou. La plantare 
s-a asigurat o densitate de 30 000 
de fire de roșii la hectar.

Colectiviștii au aplicat la timp lu
crările de îngrijire și de aceea re
colta este bună. Pînă acum au re
coltat peste 60 tone de roșii. La a- 
ceasta se adaugă cîteva vagoane de 
mazăre, castraveți și alte legume.

GHEORGHE SUBAȘU 
președintele Sfatului popular 

al comunei Isbiceni, raionul Corabia

A r
/a U

Apartament într-un bloc 
nou. Camere frumoase, baie, 
bucătărie... Proaspătul locatar 
își privește cu plăcere casa. 
Urmează, cum se știe, aran
jatul : mobila, perdelele, a- 
paratul de radio, iar pe o 
măsuță — la îndemînă — te
lefonul. E drept că, deocam
dată, aparatul telefonic pe 
care vrea să și-l mute de la 
vechea locuinjă, nu funcțio
nează încă. De la Telefoane 
a primit însă încredințarea că 
totul se va rezolva curînd. 
„Așteptafi pufin 1" — așa i 
s-a spus.

La orice ghișeu, „așteptați 
pufin” înseamnă cîteva clipe 
sau cîteva minute. Sînt și 
răspunsuri . mai importante, 
pentru care „așteptați pufin” 
poate însemna cîteva zile. Cu 
telefonul, însă, e altceva. 
Trece o săptămînă, trec două, 
trei, trec luni. Și... nimic. Te
lefonul rămîne mut. Cît va 
dură așteptarea l Nu se știe.

Adresîndu-se redacției, mai 
mulfi locatari din noile blocuri 
ale Capitalei ne-au scris : „E 
imposibil să ne dăm seama 
de ce nu funcționează apa
ratele noastre. Centrală tele
fonică există, refeaua din ex
terior e montată, avem insta
lație în apartamente..."

Am pornit pe firul acestor 
sesizări.

Se știe că după construirea 
unui bloc se face recepfia 
generală. Pe lîngă aceasta, 
se mai face și o recepție spe

PE MARGINEA UNOR SCRISORI PRIVIND 
INSTALAȚIILE TELEFONICE DIN NOILE 

BLOCURI

cială : aceea a nișelor telefo
nice. Or... aici e aici. Deși 
executate de meseriașii între
prinderilor de construcfii, a- 
ceste nișe sînt date în folo
sința P.T.T.R. de Întreprinde
rea de instalafii, montaj și 
izolații (I.I.M.I.). La controlul 
calității lor trebuie să se pre
zinte, deci, un delegat al În
treprinderii de instalafii și 
unul de la P.T.T.R. Delegații 
se înlîlnesc, controlează, în
cheie un proces verbal. Apoi, 
procesul verbal de recepție 
este trimis la întreprinderea 
„Teleconstrucfia". Înarmați cu 
procesul verbal, meșterii de 
aici au dreptul, în sfîrșit, să 
execute cablările interioare.

De ce trebuie o recepție 
specială pentru nișe, ca și 
cum cea generală n-ar putea 
rezolva și această problemă, 
de ce e nevoie de o comisie 
formată din delegații a două 
instituții care n-au nici în clin 
nici în mînecă cu construirea 
nișelor, de ce o altă între
prindere vine să facă lucră
rile de cablare — nu ne pro
punem să discutăm aci. Fapt 
este însă că, pînă cînd dele
gații P.T.T.R. și ai întreprin
derii de instalații, montaj și 
izolații ajung să se întîlnească

trece foarte mult timp. La 
blocurile de pe Bd-ul Dinicu 
Golescu au fost așteptați 3 
luni, la cele de pe Șos. Mihai 
Bravu 4, la altele 6 luni.

Am discutat cu inginerul E. 
Dedula, șeful secției instalații 
și montaj de la I.I.M.I. „De
oarece nu răspund direct de 
lucrare, constructorii fac de 
multe ori nișele cum se ni
merește — ne-a spus el. Ba, 
cîfeodafă, uită să rezerve în 
fundații locul de intrare al 
snopului de’ 'fire telefonice. 
Știți ce înseamnă asta l Mun
că, procese verbale, timp. Și 
cei de la P.T.T.R. înfîrzie mult 
cu cablările. ; De aceea du
rează atîfa mutarea telefoa
nelor în blocurile noi. In ce 
ne privește, sîntem la zi cu 
recepfionarea nișelor bine e- 
xeculate".

Să fie oare chiar așa l Am 
vizitat cîteva cartiere, lată-ne 
la blocurile din Bd. Dinicu 
Golescu, După cum spusese 
tovarășul Inginer, aici trebuia 
să găsim fotul în cea mai de
săvârșită ordine. Cînd colo, ce 
să vezi l Nici măcar o sin
gură nișă telefonică nu fusese 
recepționată. La cele 32 de 
blocuri noi date în folosință 
în Capitală în ultimele 3 luni

situafia este aceeași. In acest 
timp, abonafii plătesc taxele 
pentru telefonul propriu și 
folosesc telefoanele publice...

— Ce părere aveți despre 
sistemul de construire și re- 
cepfionare a nișelor telefonice 
din noile blocuri î Întrebarea 
noastră l-a pus pe gînduri pe 
tov. inginer Brotman, șeful 
serviciului prod^cfie-construc- 
ții din Direcția generală con
strucfii și montaj a S.P.C. Dar 
un răspuns precis n-am primit.

Aceeași întrebare am pus-o 
și tovarășului inginer Stelian 
lonescu, șeful serviciului in
vestiții al Sfatului popular al 
Capitalei.

— Lămuriri precise puteți 
obfine de la întreprinderea 
de instalații, montaj și izolații. 
Ei trebuie să știe — ni' s-a 
răspuns.

încurcate fire I In toată po
vestea aceasta a nișelor, ne
recepționate, un singur lucru 
e sigur : lipsa de control din’ 
partea Direcției generale con
strucții și montaj a S.P.C. — 
care răspunde și de întreprin
derile de construcții, și de În
treprinderea de instalafii, 
montaj și izolații — permite 
constructorilor să dea uneori 
lucrări telefonice de proastă 
calitate, iar recepfionarea a- 
cestora să se facă după luni 
și luni de zile, timp în care 
abonafii sînt silifi să renunțe 
la serviciile pe care Telefoa
nele sînt obligate să le pres
teze.

G. GRAURE
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In atelierele de forjă și tratamente termice

ÎÎIMWE [COMICĂ â ÏBMIM AVANSAT

Intr-un articol publicat recent în ziarul nostru ne-am ocupat de 
problema eficacității economice a aplicării procedeelor tehnologice 
moderne în sectoarele de turnătorie. *) în articolul de față ne propunem 
să analizăm cîteva aspecte privind extinderea metodelor avansate în 
sectoarele de forjă și tratamente termice din întreprinderile construc
toare de mașini.

Din dorința de a pune cît mai 
bine în valoare rezervele interne 
existente, colectivele din atelierele 
de forjă ale multor uzine se preocu
pă sistematic să realizeze semifabri
cate forjate, destinate atelierelor de 
prelucrări mecanice, cît mai apro
piate de forma și dimensiunile pie
selor finale, în scopul reducerii con
sumului de metal și. mai ales, 
a volumului de prelucrări prin aș- 
chiere. Aceasta se poate obține 
adaptînd la condițiile specifice fa
bricației și atelierului de forjă res
pectiv diferite metode tehnologice 
moderne de mare productivitate și 
precizie, respectînd cu strictețe 
prescripțiile din planurile de ope
rații cu privire la temperaturi, 
adaosuri, deformări etc. Ca urmare 
a utilizării procedeelor înaintate, pe 
lîngă reducerea consumului de me
tal și a volumului de manoperă, 
sporește simțitor productivitatea 
muncii în atelierele de forjă, crește 
capacitatea acestor secții, permițîn- 
du-se lărgirea gamei de piese for
jate care înainte se produceau pe 
căi mai puțin economice.

în ultimii ani, la producția de 
mare serie, forjarea în matrițe ia tot 
mai mult locul forjării libere, 
avînd față de aceasta numeroase 
avantaje : productivitate simțitor 
sporită, mare precizie dimensională 
care permite micșorarea adaosurilor 
de prelucrare prin așchiere și, deci, 
obținerea de piese la un preț de 
cost mai redus. Forjarea în matrițe 
se aplică de mai mult timp la Ate
lierele de reparat material rulant 
„16 Februarie“-Cluj ; ea a fost ex-

*) Vezi „Scînteia" nr. 5 591.

tinsă în acest an la o serie de buc
șe, care înainte se forjau liber. Ca 
urmare, valoarea manoperei la forjă 
și la prelucrări mecanice a scăzut 
în funcție de mărimea pieselor cu 
0,44 pînă la 0,66 lei pe bucată, du- 
cînd, datorită seriei mari de fabri
cație, la realizarea unei economii 
anuale de circa 50 000 lei. La Uzi
nele metalurgice-Sinaia, această me
todă s-a extins în 1962 la încă 15 
repere față de 1961 ; în prezent ate
lierul de forjă se profilează în ve
derea forjării de precizie în matrițe
— măsură pe deplin justificată de 
seria mare de fabricație și de avan
tajele economice.

în multe uzine s-a trecut la ma- 
trițarea prin presare, iar în altele
— cum este Uzina de tractoare Bra
șov — se lucrează cu ajutorul ma
trițelor cu locașuri multiple, mult 
mai productive. Tot aici se forjează 
cu ajutorul matrițelor închise, care 
au avantaju’ că elimină complet ba- 
vurile, deci și lucrările ce sînt ne
cesare pentru îndepărtarea lor.

Dacă, în general, forjarea în ma
trițe s-a extins simțitor în acest an 
în unele întreprinderi constructoare 
de mașini, totuși mai sînt însemnate 
rezerve în acest domeniu. în multe 
locuri — Uzinele „Timpuri Noi“ din 
Capitală și altele — se mai forjează 
la liber ; din această cauză o serie 
de piese sînt produse la o greutate 
uneori aproape dublă față de piesa 
finită. în aceste situații nu numai 
că se pierde mult metal — fapt care 
încarcă prețul de cost al pieselor 
respective — dar e nevoie și de un 
volum mare de manoperă în sec
țiile mecanice. Iată, de ce e nevoie 
ca în fiecare întreprindere tehnolo

gii să analizeze cu spirit de răspun
dere fiecare piesă și reper în parte 
pentru a vedea dacă nu este mai 
bine, mai economic și mai produc
tiv ca unele din acestea să fie for
jate în matriță.

Precum se știe, tratamentele ter
mice și termochimice ocupă un loc 
deosebit de important în întreprin
derile constructoare de mașini. Prin 
încălziri, mențineri la anumite tem
peraturi și răciri cu viteze bine de
terminate, în funcție de compoziția 
chimică, se obțin diferite structuri 
ale metalelor, îmbunătățindu-li-se 
calitățile mecanice, sau dîndu-li-se 
proprietăți noi. în acest fel, se poate 
evita folosirea excesivă a metalelor 
aliate, a pieselor de dimensiuni 
mari, fără pericolul uzării rapide în 
condiții mai grele de funcționare. De 
alegerea justă și extinderea tra
tamentelor termice depinde în 
toarte mare măsură calitatea produ
sului, prețul de cost, durata în ex
ploatare. Deținînd o atare pondere 
în construcția de mașini, este firesc 
să se fi căutat continua lor perfec
ționare. Și s-au făcut progrese se
rioase în acest domeniu. în multe 
întreprinderi se folosesc pe scară din 
ce în ce mai largă procedee de tra
tamente termice și termochimice 
moderne, de mare eficacitate tehni
că și economică, cum sînt călirea 
superficială cu ajutorul curenților 
de înaltă frecvență, cementarea, 
carbonitrurarea, tratamentul ter-' 
mic sub zero grade și altele.

Ne oprim asupra unuia din cele 
mai noi procedee care acum își face 
drum în secțiile de tratamente ter
mice din unele uzine, unde a dat de 
la început rezultate foarte bune. 
Este vorba de tratamentul termo- 
chimio de carbonitrurare (sau nitro- 
cementare). Acest procedeu constă 
în saturarea cu carbon și azot a 
stratului superficial al pieselor, care 
în prealabil trebuie încălzite. După 
aceea, în vederea obținerii durității 
ridicate, se face o călire.

Procedeul nece
sită o instalație 
foarte simplă de 
lucru, asigură du
blarea rezistenței 
la uzură abrazivă 
a pieselor astfel 
tratate și face po

sibilă călirea în ulei a pieselor din 
oțel-carbon ; dispare pericolul de fi
surare care există la piesele simplu 
cementate, ce trebuie călite în apă. 
Putînd înlocui cu succes cianurarea 
în medii lichide, noul procedeu îi 
înlătură toate marile dezavantaje : 
toxicitatea excesivă, productivitatea 
scăzută și utilizarea materialelor de
ficitare și scumpe. Din practica de 
atelier s-a stabilit că tratamentul 
termochimic de carbonitrurare asi
gură o înaltă productivitate — și 
anume cu 30 pînă la 40 la sută mai 
mare decît cea a cementării ; tot-* 
odată prețul de cost este cu 0,30 lei 
pe kg piese mai mic decît la comen
tare și cu 1 leu decît la cianurare 
în medii lichide.

La Uzinele metalurgice din Sinaia 
procedeul se aplică începînd din 
anul 1961 în producția de serie, în 
locul cianurării în medii lichide ; 
datorită rezultatelor deosebite, s-a 
extins pînă acum la 76 repere. Cu 
alte cuvinte, în 1962 el se va aplica 
la circa 1 800 000 piese. Calculele 
arată că prin aplicarea lui, la a- 
ceastă uzină se realizează anual 
economii care depășesc 400 000 lei.

Iată rezultate concrete, convingă
toare care arată că procedeul de 
tratament termochimic de carboni
trurare poate fi extins la piese pen
tru mașini textile, mașini agricole, 
la segmenți și cămăși de cilindri pen
tru motoare, leynere și alte piese.

E nevoie numai de mai multă 
preocupare din partea conducerilor 
de întreprinderi pentru ca trata
mentele termice moderne să fie a- 
plicate în mai largă măsură.

Creînd condiții pentru ca pro
cedeele tehnologice moderne să ca
pete un cîmp tot mai larg de apli
care, colectivele din întreprinderile 
metalurgice vor ridica pe o treaptă 
superioară nivelul tehnic al produc
ției, obținînd pe această cale rezul
tate tot mai bune în îndeplinirea 
planului la toți indicii.

Ing. A. PRODAN

O adevărată paradă de culori, 
ritmuri și melodii, o convingătoare 
demonstrajie a farmecului și opti
mismului popular, iată cum s-ar pu
tea caracteriza în cîteva cuvinte 
manifestările de pînă acum din ca
drul Festivalului de folclor al lari
lor balcanice și din zona Mării A- 
driafice.

început vineri cu o pitorească 
defilare a participanfilor pe unul 
din marile bulevarde ale Capitalei, 
Festivalul a continuat cu spectacole 
care au venit să adauge, rînd pe 
rînd, noi contururi la o harfă spi
rituală, plină de culoare, prospeți
me și vioiciune, reprezentativă 
pentru viafa, istoria și talentul po
poarelor din această parte a Eu
ropei,

Au apărut pînă acum pe estrade
le Capitalei ansamblul din R. P, 
Bulgaria, formafia „Canferini Ro- 
magnoli“-lfalia, grupul Uniunii aso
ciațiilor folcloriștilor din R.P.F. Iu
goslavia, un grup din Ansamblul 
folcloric al R. P. Romîne, formafia 
E.D.O.N.-Cipru, Ansamblul folcloric 
a! R. P. Albania, Asociafia de cîn- 
tece și dansuri populare „Pane- 
gyris’-.Grecia, care au prezentat cîn- 
tece și dansuri din folclorul popoa
relor lor.

în cadrul Festivalului a avut loc

ieri dimineață o demonstrație de 
cîntec și joc romînesc, organizată 
de Institutul de folclor.

în decorul sugestiv al Muzeului 
Satului, pe prispa unei vechi case 
țărănești, fete și’ flăcăi din comuna 
Vișfea, regiunea Brașov, au prezen
tat în fafa invitafilor de peste ho
tare o autentică șezătoare, cu cîn- 
fece, jocuri, strigături și obiceiuri 
din satul lor. Apoi, de la cîntecele 
rituale care însoțesc nunta sau în- 
mormîntarea, ale căror origini se 
pierd în negura veacurilor, la ba
lada „spusă“, cy acompaniament de 
vioară, și pînă la jocul și cîntecul 
fetelor din Căpîlna de Jos, în care 
au pătruns elemente din viafa nouă 
a satului, demonstrafia folclorică a 
ilustrat varietatea, fantezia, frumu
sețea inepuizabilă, împrospătată de 
noi creatori, a artei noastre popu
lare.

însoțit de explicații științifice 
date de cercetătorii Institutului de 
folclor, acest spectacol a stîrnif in
teresul oaspefilor străini care au 
avut prilejul să cunoască aspecte 
din bogatul nostru folclor.

Oglindind cîntecele și dansurile 
mai multor popoare din această re
giune a Europei, Festivalul de fol
clor constituie, prin mijlocirea artei 
populare; un sincer și cald mesaj 
de pace Lși prietenie. între popoare.

Imagine din spectacolul unui grup din 
Ansamblul folcloric al R. P. Romîne 
(stingă, sus) ; dans prezentat de forma
ția „Canterini Romagnoll"-Italia (stingă, 
jos) ; aspect din programul dat de Aso
ciația de cîntece și dansuri populare 
„Panegyris"-Grecia, (dreapta, jos).

întrecerea formațiilor artistice de amatori
Intre 25 iulie șl 20 august se des

fășoară faza raională a întrecerii 
formațiilor artistice de amatori :

brigăzi artistice de agitație, echipe 
de dansuri, formații muzicale din 
întreprinderile șl instituțiile din 
Capitală.

A r t i ș t

în cadrul unui turneu 
întreprins în țara noas
tră Luis Alberto del 
Parana șl cvartetul său 
de muzică ușoară, „Los 
Paraguayos” vor pre
zenta în zilele de 1—6

i de peste

șl 26 august o serie de 
concerte la Teatrul de 
vară „23 August", iar 
în zilele de 30 și 31 au
gust la Sala Palatului 
R. P. Romîne.

Intre 14—19 august

hotare

la Teatrul de vară „23 
August" iubitorii de 
muzică ușoară vor pu
tea audia concertele 
prezentate de orches
tra de muzică ușoară 
„Fips Fleischer" din 
R. D. Germană.

FILME NOI PE ECRANE
Sentința se va da joi — producție 

a studiourilor poloneze. Scenariul 
. este realizat de. Jerzy Przezdziecki și 
Jerzy Passendorfer, iar regia este 
semnată de Jerzy Passendorfer. Un 
proces pune față în față- două părți 
interesate în creșterea și educarea 
micului Adâs, în yîrștă de 5 ani: de 
o parte mama sa, o croitoreasă al
coolică, ee-și iubește mult copilul, 
dar nu-i poate oferi decît un mediu 
viciat ; de cealaltă parte, ' ziaristul 
Opara și soția sa, care vor să-1 în
fieze pe Adâs, în-»speranța că a- - 
cesta va putea reînnoda legăturile 
dintre ei rupte din cauza lipsei unui 
copil. Filmul nu comunică sentința. 
Ea urmează să fie dată de fiecare 
spectator în parte.

Fiul haiducului — producție a stu
diourilor cehoslovace. Scenariul 
semnat de J. Jasso, S. Sokol este o 
adaptare după ..romanul „Tinerețea 
haiducului” de Ludo Andrejov. Re
gia aparține lui ‘Josef Mșdved. Jer- 
gus Lapin s-a născut și și-a petre
cut copilăria într-o colibă din 
munți. Mama sa, lipsită de sprijinul 
unui bărbat, și-a putut crește cu 
greu copiii. Muncind, pentru a-și a- 
juta mama, Jergus începe să înțe- 
leagă de timpuriu cine este vinovat 

. de Viâța de mizerie5Țâ-.<.rnu&tehilorĂ1 
El căpătă . pfimele; experiențe. de 
viață;. . cunoscînd ;.atît„'exploatarea 
chiaburească cît și çea a unui mare 
industriaș. Hotarît să nu devină 
sclav al celor avuți, să lupte împo
triva nedreptății, Jergus . pleacă în 
munți să se alăture haiducilor, așa 
cum odinioară procedase și tatăl 
său. ■. 7

Un pumn de note — producție a 
studiourilor „Defa’ Berlin. Scenariul 
este semnat de Otto Schneidereit, iar 
regia aparține lui Otto Schneidereit 
și Dr. Helmut Spiess. Este o come
die muzicală inspirată din viața ti
neretului. Eroul principal Andreas 
Blume este un trompetist talentat, 
care dorește să urmeze Conservato
rul. întîmpinînd însă opoziția tată
lui său, Andreas pleacă la Berlin, 
unde se angajează la o mare fabrică 
de pîine și produse de patiserie. An
dreas începe să cînte în orchestra 
de muzică ușoară a fabricii, obținînd 
în cele din urmă din partea între
prinderii recomandația de a urma 
Conservatorul.

TIEATiR-lE • (gâmca[ma»7^6’i//z/zy//g «“Radio
FESTIVALUL De FOLCLOR AL ȚA

RILOR BALCANICE ȘI DIN ZONA MA
RII ADRIATICE. (Teatrul de vară „23 
August“) : ANSAMBLUL FOLCLORIC 
DIN R. P. ALBANIA — (orele 20). (Tea
trul de vară „Nicolae Bălcescu") : AN
SAMBLUL FOLCLORIC „II“ din R. P. 
ROMINA. (Sala C.C.S.) : GRUPUL FOL
CLORIC ITALIAN „SCURTA ÎNFĂȚIȘA
RE A MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI DIN 
ITALIA IN PERIOADA 1900—1962“ — (0- 
rele 20).

TEATRUL MUZICAL GALAȚI (Teatrul 
de vară din „Parcul Herăstrău“) : IU
BESC, IUBESC (spectacol de estradă) — 
(orele 20).

SALA PALATULUI R. P. ROMÎNE : 
Concert dat de LUIS ALBERTO DEL 
PARANA din Paraguay șl cvartetul său 
de muzică ușoară „LOS PARAGUAYOS“
— (orele 20,30).

CIRCUL DE STAT ; O SEARA CV CO
MICUL ȚĂNDĂRICĂ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. MONGOLII — ci
nemascop : Patria (bd. Magheru 12—14), 
Elena Pavel — sală și grădină (bd. 6 
Martie 14), 23 August (bd. Dimitrov 118), 
Stadionul Dinamo (șos. Ștefan cel Mare), 
Stadionul Republicii (str. Maior Ene), 
Grădina Progresul (str. Ion Vldu 5). UN 
PUMN De NOTE — cinemascop : Repu
blica (bd. Magheru 2), Gh. Doja (cal. 
Grlviței 80), G. Coșbuc (Piața G. Coșbuc 
1), Arenele Libertății. ACADEMICIA
NUL DIN ASKANIA : rulează la cine
matografele Magheru (bd. Magheru 29), 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 39). C*E- 
RASELLA : București (bd. 6 Martie 6). 
FANTOMELE DIN SPESSART : rulează 
la cinematografele V. Alecsandri (str. 
Grlgorescu 24), Tineretului (cal. Victo
riei 48), Alex. Sahla (sală șl grădină — 
cal. Văcărești 21), Volga (șos. Ilie Pin- 
tllle 61), Grădina 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). PLĂCERILE ' ORAȘULUI : 
I. C. Frlmu (sală șl grădină — bd. 6 
Martie 16), înfrățirea între popoare (bd. 
Bucureștli-Nol), Vasile Roaită (sală și 
grădină — bd. 1 Mal 57), Stadionul Glu- 
leștl (șos. Giuleștl). TEROARE ÎN MUNȚI
— cinemascop : Lumina (bd. 6 Martie 
12), 1 Mai (bd. 1 Mal 322). FOCURI ÎN 
MUNȚI : Victoria (bd. 6 Martie 7), 30 
Decembrie (cal. Ferentari 86). URME TĂ
CUTE : Central (bd. 6 Martie 2), Uni
rea (sat! șl grădină — bd. 1 Mal 143). 
PROGRAM PENTRU COPII — diminea
ța : 13 Septembrie (str. Doamnei 9).

CIELITO LINDO — după-amiază : 13
Septembrie (str. Doamnei 9). TUNA ȘI 
TRUȚUNA — DINCOLO DE LUMEA 
NOASTRA — VREAU SA ȘTIU TOT nr. 
20 — ACOLO UNDE FUGE RENUL — ÎN 
CUIB STRĂIN — SECRETUL PANTO- 
FIORILOR DE AUR : Timpuri Noi (bd. 
6 Martie 18). POST-RESTANT : rulea
ză la cinematograful Maxim Gorki (str. 
13 Septembrie 5—7). ÎNVIEREA — ambe
le serii : Cultural (cal. Grivițel 196), 
Munca (șos. Mihai Bravu 221). ALBA CA 
ZAPADA : rulează la cinematograful 
Alex. Popov (cal. Grivițel 137). AL 
nouălea CERC : 8 Martie (sală șl gră
dină — str. Buzești 9—11), Libertății (sală 
și grădină — str. 11 Iunie 75). CÎND 
VINE DRAGOSTEA : Griylța (Piața Ilie 
Pintilie 2). COMEDIANȚII : rulează la 
cinematograful C. David (șos. Crîngasi 
42). DUELUL N-A AVUT LOC : Fla
căra (cal. Dudești 22). LUNGA NOAPTE 
A LUI '43 : T. Vladlmirescu (sală și gră
dină — cal. Dudești 97). M-AM SATU
RAT DE CĂSNICIE : Miorița (cal. Mo
șilor 127), Arta (sală și grădină — cal. 
Călărași 153), Floreasca (str. I. S. Bach
2) . CÎND COMEDIA ERA REGE : Popu
lar (str. Mătăsarl 31), Iile Pintilie (sală 
șl grădină — șos. Colentina 84). Lucea
fărul (sală șl grădină — cal. Rahovei 118). 
OMUL AMFIBIE : Moșilor (sală și gră
dină — cal. Moșilor 221). NUMAI O GLU
MA : Donca Simo (sală șl grădină — 
str. Avrlg 1), 8 Mai (str. Lizeanu 19). 
DOUA REPRIZE IN IAD : 16 Februarie 
(bd. 30 Decembrie 89). UN OM TRECE 
PRIN ZID : rulează la cinematograful 
M. Eminescu (str. M. Emlnescu 127). 
POMPIERUL ATOMIC : rulează la cine
matograful G. Bacovia (șos. Giurgiului
3) . SCRISOARE DE LA O NECUNOSCU
TA : rulează la sala șl grădina cinema
tografului Olga Banele (cal. 13 Septem
brie 196). BATRÎNUL ȘI MAREA : ru
lează la cinematograful Aurel Vlalcu 
(șos. Cotrocenl 9). AVENTURILE LUI 
KROȘ : rulează la cinematograful B. De- 
lavrancea (bd. Libertății 70—72), ARTI
COLUL 420 — ambele serii : Grădina 23 
August (bd. Dimitrov 118).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiunea pentru 
pionieri șl școlari „Ce să fiu 7“ : Cum 
se tipărește și se leagă o carte. Filmul 
pentru copii : „Vreau să știu tot“ nr. 19. 
19,45 — Filmul documçntar : „PRINTRE 
PELICANI" — o- producție a studioului

cinematografic „Alexandru Sahia“.. 20,00
— Filmul artistic „EXPRESUL DE SEA
RA" — o producție a studiourilor ceho
slovace. 21,30 — TELESPORT. în înche
iere : Ultimele știri.

RADIO, luni 30 iulie, o Tinerețea ne e 
dragă — orele 9,00 — I o Lucrări inspi
rate din trecutul de luptă al poporului 
nostru — orele 9,20 — I • Muzică din 
opere — orele 11,03 — 1 • Uverturi de 
Beethoven — orele 12,15 — II o Soliști 
și formații de muzică ușoară — orele 
13,22 — II ® Muzică populară din Mol
dova — orele 14,30 — I 9 Lucrări de 
compozitori romîni — orele 15,00 — II 
8 Din creația de operă a compozitoru
lui G. F. Haendel — orele 15,25 — I 
o Vorbește Moscova — orele 16,15 — I 
o Muzică ușoară — orele 17,00 — II
a Din albumul melodiilor de estradă
— orele 18,00 — 1 o Almanah științific
— orele 19,00 — I 9 Melodii populäre 
romînești — orele 19,00 — II o Compo
zitorul săptămînii : Borodin — orele
19.40 — II o Muzică de Ion Dumitrescu 
pentru filmul „Nepoții gornistului“ șl 
Suita a III-a de E. Cuteanu — opele
20.40 — I e Cîntă corul Radlotelevlziunii
— orele 21,15 — II o Mari cîntăreți de 
operă — orele 22,00 — II o Festival Hel
sinki 1962 — orele 22,15 — Ie Pagini a- 
lese din muzica ușoară — orele 23,15
— Ie Muzică de cameră — orele 23,15

CUM E VREMEA
Ieri în țară vremea a fost ușor Insta

bilă și s-a răcit în toate reglupile, cerul 
a fost variabil, temporar noros : ploi in
termitente și sub formă uo averse, în
soțite de manifestări electrice, au căzut 
în jumătatea de vest a țării și, cu carac
ter local, în rest. Vîntul a suflat potri
vit, local cu Intensificări pînă la tare, 
predominînd din nord-est. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cuprin
se între 15 grade la Tg. Neamț șl 30 
de grade la Bechet șl Tr. Măgurele.

Pentru zllelp de 31 iulie, 1 șl 2 august. 
Vremea se va menține ușor Instabilă, cu 
cerul variabil, mai mult senin noaptea șl 
dimineața. Ploi locale sub formă de a- 
verse, însoțite de descărcări electrice, se 
vor semnala în prima parte a interva
lului. Vînt potrivit din est șl nord-est. 
Temperatura în general staționară. Mi
nimele vor fl cuprinse întrç 10 și 20 gra
de,'iar maximele între 20 șl 30 de grade.
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fntrècerile sportive ale Festivalului
Halterofilul sovietic Lopatin a stabilit două noi recorduri mondiale

IAȘI

HELSINKI 29 — (De la trimișii.spe
ciali Agerpres). — Marile competiții 
spor.tive ale Festivalului.de la Hel
sinki la care participă 1 150 de 
con- nemți din 32 de țări, s-qu des
chis ; sîmbătă în capitala Finlandei 
cu întrecerile de haltere. Un mare 
succes a. repurtat' campionul sovie
tic Seigh-ei Lopatin (categoria ușoa
ră). El a stabilit două noi. recorduri ■„ 
mondiale : 412;5-'kg'la totalul celor’ 
trei stiluri și 135 kg la stilul îm
pins. La categoria eemimijlocie, pe lonă, R. S. Cehoslovacă. Cel 
primul Joc s-a-clasat Mihail Homcen- , bun alergător de f ond va primi cupa 
ko (U.R.S.S.) — 405- kg, >la- mijlocie a 
oîștigat Geza Vereș (R. P. Ungară), 
cu 440 kg, iar la categoria grea, Leo
nid Jabotinekl (U.R.S.S.) — 480 kg.

în sala de cultură a orașului Hel
sinki a avut loc o mare demonstrație 
de gimnastică, în cadrul căreia au 
evoluat și gimnastele romîne Sonia 
Iovan, la bârnă, și Emilia Liță,'la sol. 
Spectatorii au aplaudat, de aseme
nea, evoluția multiplei campioane 
mondiale Larisa Latînina (U.R'.S.S.)-

' Publicul finlandez și participanții 
la festival. așteaptă . cu viü infères 
competițiile.de atletism, care vor în
cepe astăzi pe Stadionul ’ Olimpic. 
La startul diferitelor probe vor fi 
prezenți numeroși: campio'ni olimpici 
și recordmani iiioridiăli, p-rintre 'pare 
Valori Brumei, Piotr Bolotnikov, Iri
na Press (U.R.S.S.), Iolanda Balaș 
(R. P. Romînă), fondistul argentinean 
Osvaldo Suarez și mulți alți atleți 
din'fi? P. Ungară, Finlanda, R. P. Po- 

~ 1 mai

ofeiită de celebrul alergător finlan
dez Pavo Nurmi, fost recordman 
mondial și campion olimpic.

Competițiile festivalului se desfă
șoară la 10 discipline sportive. La 
turneul de volei, îți care țara noastră 
va fi reprezentată de o echipă fe
minină și una masculină, s-au în
scris 22 formații, iar la baschet, 16 
echipe. Cei mai buni luptători din 
13 țări din Europa, Asia și Africa 
vdr lua parte la concursurile 
lupte clasice și luple libere.

de

Minerul Lupeni — Wismut (R. D. Germană) 2 -1
Pe sta- Două; mințile mai țîrziu, Comșa ega- 
disputat lează. La pauză scorul a fost 1—1. ’

în repriza .secundă, formația- lo
cală are din nou inițiativa. Oaspeții 
se apără, căutînd să.surprindă prin' 
contraatacuri. Gorul victoriei este 

baliștii din Lupeni au cîștigat cu marcat în minutul 85 de Creinicea- 
2—1. Primul gol l-au înscrisÂoaspe-.-nu II', care a transformat o.lovitură 
ții — în minutul 26, prin Fröhlich; de là 11 metri..

. - • ... .v >. %. y-'L. " ' 'v>’ ' '

LUPENI (prin telefon). - 
dionul din localitate ,ș-a 
ieri după-amiază .méçiui infofnșțjo- 
nal de fotbal dintre echipa Miherul 
și formația Wismut Karl Marx-Stadt 
din R- D. Germană. La capățțiî unui 
joc frumos, în care au dominat, fot-

„Cupa Loto- Pronosport"
O scurtă vacanță fotbalistică și, de. în primul joc, echipa de tineret a 

ieri, drumurile către stadioane -ag formației ■- Steaua ■ a cîștigat .cu 
' ............. ' ’ .2—0, aftib'éle'puncte' fiind înscrise în

repriza întîiă.
în cel de-al .doilea meci, rapidiștii, 

deși cu o echipă în Care au jucat 
multe rezerve, au obținut victoria cu 
scorul de 3—1. Echipa Metalul a 
fost; mult timp egală adversarilor 

și B, atît d.in Capitală cît și din lor, uneori a și dominat, <jâr n-a 
provincie; ■.Formațiile, împărțite în putut fructifica datorită Tïpsèfo?de 
trei serii,. ■ după criterii- '■ ■ gșogrâfice,-,.precizie ' -'
vor susține cîte'" tfei ănepijiri'. Iată ' ' 
rezultatele înregistrate ..ï^^primele. ■ ; ■ 
mecjuri : ’ ■ ' - Seria

* Metalul
PloieștiSeria I : Pe stadionul Giulești- din 

Capitală au fost programate me
ciurile Steștiă ’(tineret) — Dinamo Seria 
Obor și Rapid —-Mdtal'ul București. ;U- . T- Arad .2—4. ; . Vagonul Arad — 
Cel aproximătivf?® OOOVRè'spèctat'qri Crișana Oradea 2—4.

Meciurile din etapa a Il-a a „Cu
pei Loto-Pronosport” se vor desfă
șura

început să fie din nou parcurse- de 
iubitorii fotbalului. Ocazia -fâst 
oferită de competiția amicalăț'dotâță 
cu „Cupa Loto-Pronosport”, 'organi
zată de Federația de "specialitate în 
colaborare cu I. S. Loțo-Pronosport. 
La competiția amintită participă 12 
echipe ■cie^fdț^ăjțdmfj.gațdgoriile A

au cam regretat vremea pierdută, 
deoarece ambele partide au fost 
un nivel tehnic destul de scăzut, 
faze încîlcite, anoste.

da 
cu

Ieri dimineață, pe șoseaua Bucu- 
reșți-Pitqștt, a avut loc campionatul 
republican de contratimp individual, 
în toate cele trei probe (juniori II, 
juniori. Iși seniori) lupta a fost deo
sebit de echilibrată, fruntașii clasa-

campion republican a revenit pînă 
. la urmă dinamovistului Petre Ghiță 
A- un ciclist a cărui ascensiune în 
alergările de șosea este tot'mai evi
dentă. Noul campion a parcurs 4t) 
de kilometri în 59 min, 04 sec. Al 

mentelor fiind separați de diferențe doilea clasat 
minime de timp. _____________________
Juniorii mici au —■' ■■ 11 .......... .......—
parcurs 15 kilo
metri. Cel mai bun * Petre Ghl|ă (Dinamo), campion 
timp La realizat de contratimp • Juniorul V. Burlacu 
I. Ghitea (Olim
pia), care a fost 
cronometrat în 23 
min. 14 sec. în 
urma lui' s-au cla
sat . V. Gheorghiu 
roșea (Voința Brăila).

Campion al țării la categoria ju
niori I este N. Ciumeti (Unireă). 
Acesta a străbătut distanța de 30 de 
kilometri, în 45 min 47 sec, fiind ur
mat în clasamentul general de doi 
ploiesteni: C. Ciocan (Petrolul) și Gh. 
Moldoveanu (Voința).

La startul probei seniorilor s-au 
prezentat 37 de alergători din Capi
tală și din provincie. Pentru primul 
loc au concurat cu șanse oarecum 
egale numeroși alergători. Titlul de

(Steaua) a stabilit un nou record la 
500 m lansat

(Flacăra), A. Pi->

— N. Niculescu 
(Steaua) — a rea
lizat și el un rezul
tat bun, dar ceva 
mai slab (e adevă
rat cu 
cît al 
rului : 
sec.

1 (Steaua) a ocupat 
locul trei, rezul

tatul lui fiind de 1 oră și 15 secunde. 
-A-

Sîmbătă, pe velodromul Dinamo, 
cu ocazia campionatului republican 
de juniori la 500 m cu start de pe 
loc, juniorul Vasile Burlacu (Steaua), 
după ce a cîștigat proba amintită, a 
făcut o tentativă de 
proba 
ciclist, 
cut cu 
„Cupa 
stabilească un nou record: 33,8 sec. 
corectînd cu aproape 3 secunde 
chiul record ce-i aparținea 
A. Șelaru.

puțin !) de- 
învingăto- 

59 min. 10 
C. Baciu,

record, și în 
de 500 m lansat. Talentatul 
care s-a remarcat anul tre- 
prilejul competiției de masă 
Agriculturii“, a reușit să

ve- 
lui

Pe terenurile de volei ale clubului Voința

a șuturilor înaftitășiMft

a IT-a • -Poiana Cîmpina — 
Tîrgoviște 2—3 ; Prahova 
— Carpați Sinaia 3—0.

*
a III: C.S.O, Timișoara —

Timp de două 
zile, pe stadionul 
Voința din Capitală 
s-au desfășurat fina
lele campionatelor 
de volei ale Coope
rației meșteșugărești. 
Au luat parte opt e- 
chipe : patru mascu
line (din Bistrița 
Brăila, București, Ti
mișoara) și patru fe
minine (Brăila, Bucu
rești, Constanța, Si- 
ghet). Reprezentati
vele cooperatorilor 
din București au 
cerit titlurile 
campioane, atît 
masculin, cit $1 
feminin.

în fotografie: fază 
din meciul decisiv 

) București-Constanța, 
cîștigat de bucu- 
feștence cu 3—2.

(Foto : M. Cioc)

IAȘI (coresp. „S-cînteii“). '■— Din 
Comitetul de cultură și artă al regiu
nii Iași fac parte 59 de membri. Prin
tre aceștia se află acad. Vasil-e Mîr- 
za, președintele filialei Academiei' 
R.P.R.-Iași, acad. Vasile Rîșcanu, 
prof. univ. Ion Creangă, rectorul 
Universității „Al. --L - ■ Cuza“r prof, 
univ. Cristofor Simlonescu, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P.R., rectorul Institutului Politehnic, 
scriitoarea Otiiia Cazimir, prof. univ. 
Ilie Grămadă, directorul Teatrului 
Național-Iași, pictorul Mihai Cămă- 
ruj, președintele filialei Uniunii Ar
tiștilor. Plastici, Ion Gdia, directorul 
Operei de Stat, profesor universitar 
Gheorghe Gheorghiev, decanul Fa
cultăți) de matematică-fizică, ingi
nerul Gheorghe Danu, președintele 
consiliului agricol regional, și alții. 
Președintele comitetului este prof, 
univ. dr. Gavriil Istrate, decanul Fa
cultății de filologie, iar secretar t-o-v. 
.Constantin Munteanul

Comitetul regional de cultură și 
artă a elabojat un pian de muncă 
în care sânt cuprinse măsuri pri
vind activitatea culturală în TÎndu-1 
maselor, ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a contribuției pe care o aduc 
oamenii de cultură și artă la edu
carea omului nou.

Comisia pentru așezămint-ele cul
turale a'și analizat și stabilit posi
bilitățile de înzestrare -cu cărți teh
nice, agrotehnice și de literatură a 
bibliotecilor -sindicale și a celor din 
sistemul așezămintelor culturale.

Comitetul regional de cultură și 
artă și-a propus ca. împreună cu 
casa regională de creație să sta
bilească pînă la 1 octombrie reper
toriul formațiilor artistice ale caselor 
raionale de cultură, ’ale sindica
telor, de la casa tineretului și să 
treacă la întocmirea unor reperto
rii adecvate pentru toate celelalte 
formații artistice de amatori.

S-au stabilit măsuri pentru buna 
desfășurare a -muncii brigăzilor știin
țifice la sate, organizarea de con
ferințe care să vină în sprijinul în
deplinirii planului de stat în' indus
trie și agricultură, întăririi econo- 
mico-orgănizaiofice a gospodărillăr 
colective, explicării fenomenelor 
naturale în- - vederea combaterii 
misticismului etc.

După constituire, în -prima sa șe
dință comitetul regional de cultură 
și -artă a analizat felul cum se des
fășoară activitatea cultural-artistică 
la sate. Comitetul șl-a anal propus

. să dezbată în continuare, în ședin
țele sale, activitatea unor ..'instituții 
de cultură ș-i artă, — teatru, operă, 
filarmonică — în vederea -Stabilirii tice la ciû&iîrilé 6și căminele cultu- 
celor irigi bune, rftăsuri pentru' Sta- rale din- regiune.

giunea viitoare, activitatea culturală 
de masă în timpul iernii, activitatea 
de difuzare a cărții și a filmului 
la sate etc.

De curînd s-au constituit și în ra
ioane comitetele de cultură și aită.

HUNEDOARA
ll

Darea in exploatare 
a hidrocentralei 

de la Ktemenciug.
KREMENCIUG 29 (Agerpres). —- 

TASS N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S. și președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
participat la 29 iulie la darea îh ețț-. 
ploatare într-un cadru festiv a hidro
centralei de la Kremenciug de pe 
Nipru. Această hidrocentrală, cu o 
putere de 625 000 kW, a fost con
struită înainte de termen.

duminică 5 august,

r
„Duel aerian

f. în meciul Steaua—Dinamo Obor j
Gala de box

de sîmbătă seara

O nouă compeütie 
inierna(iofiâlă de tenis
începînd de astăzi, pe terenurile- 

speciale din parcul sportiv Progresul 
(situat în sfr.. Dr. Staicovici) se vor 
disputa campionatele internaționale de 
tenis ale R. P. Romîne. La întreceri 
vor v orezenji jucătorii care au parti
cipa' ia recenta Balcaniadă de la Bra
șov uin R. P. Romînă, Iugoslavia, Gre
cia,'^. P. Bulgariâ, Turcia), precum și 
alți sportivi fruntași din țara noastră și 
de peste hotare. Competiția se va des
fășura zilnic, urmînd a se încheia du
minică.

PRONOSPORT

Rezultatele concursului nr. 30 
din 29 iulie a.c.

Minerul Lupenl-Wismut Karl Marx Stadt 1 
Rapid Bucureștl-Metalul București 
Poiana Cîmpina-Metalul Tîrgoviște 
Prahova Ploleștl-Carpați Sinaia ' 
Vagonul Arad-Crișana Oradea 
C.S.O. Timlșoara-U.T.A.
Steaua București-Dlnamo Obor 
E.V.T.K.-Cegled
Budal Sparțacus-Nyiregyhaza 
Ozd-Debrecen
Dunaujvăros-Budapestl Elöre 
Szekesfehervâr-Egyetértes

1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1

ț.-l ■ ................. ‘ :

Aseară, la Budapesta, au avut loc 
ultimele meciuri ale turneului in
ternațional de handbal—.masculin 
în 7, la care a participat și echipa 
Steaua București. Terminînd victo
rioși și în meciul cu ' jFerericvaros 
(scor 21—13), sportivii-bucUreșteni 
an cîștigat turneul. Locurile urmă
toare le-au ocupat echipele H. C. ______ , ____ T....... .. ......... T_
Zagreb, Spartacus (cu cîte 3 pune- via s-a încheiat cu victoria gazde
le), Ferencvaros (Q puncte). lor. Scor 169—114. Cu această oca-

* 2ie, înotătorii romîni au stabilit
în turneul internațional feminin trei noi feedrduri republicane : 6'06’ 

de baschet, care se desfășoară la 4/10 la 400 Tnixt-individual (Cristina' 
Porto San Giorgio (Italia), echipa Balaban) 1'06” 5/10 la 100 m spate 
Rapid București a susținut două (Al. Kaminski) și 4’00” 4/10 la șta- 
meciuri, pe care le-a cîștigat : 70—36 feta de 4 X 100 m liber 
(28—14) cu A.Z.S. Varșovia și 72—35 
(34—8) cu S.M.U.C. Marsilia. Dina
mo Moscova a întrecut, după pre- Ö—1).

lungiri, cu 61—57 formația Standa 
Milano.-în ■ finala turneului care s-a 
disputat ■.duminică noaptea, s-au în- 
tîlnit echipele Rapid București și 
Dinamo Moscova. Pînă la. închiderea 
ediției; rezultatul nu ne-a parvenit.

1 Iflr ■ *

Meciul de iiatație R. P. Polonă — 
R. P. Romînă, desfășurat la-Varș'o-

Ambele partide de polo 
nit reprezentativei romîne

!>■

bărbați, 
au. reve- 
(6-0 și

Echipa /?. P. Romine, victorioasă 
Turneu! speranțelor olimpice66 la luptein „

CRAIOVA (red. ziarului „Înainte"). 
— Ediția a V-a a concursului inter
national de lupte clasice denumit 
„Turneul speranțelor olimpice", des
fășurat în zilele de 28 și 29 iulie la 
Craiova, s-a terminat cu frumoasa vic
torie a sportivilor romîni. Ei 
gat la 6 din cele 
täte, astfel că 
fotalizînd 32 
primul loc. Pe 
clasat echipele R. P. 
Polone și R. P. F. Iugoslavia.

lată cîștigătorii în ordinea categorii-

au cîști-
8 categorii de greu- 
echipa 
puncte, 

locurile

R. P. Romîne, 
s-a clasat pe 

următoare s-au 
Ungare, R. P.

T
Ies cum totuși la catego
ria mijlocie, reprezentan
tul larii noastre, Șt. Szen- 
tanay, nu numai'că a 
pierdut, partida,, dar în 
pufinele minutepufinele minute cit a 
stat în ring ri-a făcut de- 
cît. să arate că... este 

. complet nepregătit. Nici
V. Trandafir și I. Bog
dan, care au boxat la ca
tegoriile semigrea 
pecfiv grea, n-au 
să convingă pe 
că au o formă 
punzătoare.

Ilandbalul-interzis?

și res- 
reușit 

deplin 
cores-

practicat de fot mai pu- 
. țipi tineri. La întreprin
derile „Trainica", „Vic
toria", Uzina mecanică, 
„Octombrie Roșu", Sche
la Tirgovișfe — consi
liile sportive nici nu 
vor să audă de handbal. 
Să fie cumva interzis 
handbalul ? (De la A. 
Marinescu, tehnician).

Se discută mereu

Cu cîlva timp în urmă, 
handbalul se bucura de 
multa popularitate în 'rîri
durile tineretului din o-

A IV-a confruntare a 
reprezentativelor de box- 
juniori ale R. P. Romîne 
și R. P. Ungare ■— în
cheiată,. după cum s-a 
mai anun/af, cu victoria 
la scorul de 8—3 a bo
xerilor romîni — a tre
zit un mare interes In 
rîndul amatorilor de 
box din Capitală. Sîm- 
bată seara, în tribune au 
lost prezenfi cir.ca 5 000 
de spectatori. Meciurile 
C. Crudu — Berkes, 
(categ. cocoș), C. Nfcu- 
lescu — Tauser (ușoară), 
I. Bogdan — Kiss (mij
locie mică) și altele au
lost deseori ■ aplaudate.,..rașul și raionul Tîrgoviș- 
De altfel, prima partidă, te. In afara echipelor 
în care Crudu și-a luat care activau în campio- 
o frumoasă revanșă (ci?- nate de nivel superior (o 
tigînd prin abandon), a 
primit, din partea spe
cialiștilor, calificativul de 
„cea . mai frumoasă întîl- 
nire a galei". In general, 
tinerii noștri boxeri (an- 
trenați de Lucian Po
pescu și Paul Mentzel) 
au dovedit că au o 
bună pregătire fizică și 
tehnică.— —

Apare Insă de neînje

echipă feminină în cate
goria A, alta masculină 
în categoria B) se juca 
handbal șl în cadrul mai 
multor asociații sportive 
tîrgovișfene (la „Pro
gresul", „Voinja" etc.), 
lată însă că, din pricina 
dezinteresului < organelor 
locale U.C.F.S, și al con- 

----- siliilor asociațiilor spor
tive, acest sport este

Asociafia sportivă „Chi
mica", a combinatului 
chimic din Tîrnăveni, 
este una din cele mai 
cunoscute din raionul 
nostru. Membrii consi
liului se ocupă de ex
tinderea mai multor spor
turi în rîndul muncitori
lor. Totuși, upa din acti
vitățile sportive cele mal 
accesibile — gimnastica in 
producfie — nu are de
loc trecere pe lingă con
siliul asociafiei sportive. 
De multă vreme, In |u- 
rul acestei probleme se 
poartă discu|ii peste dis
cuții, fără a se lua vreo 
măsură practică. Șl to
tuși în foarte multe 
locuri de producție exis
tă condiții pentru practi
carea gimnasticii,- (De la- 
I. Hasașlu, tehnician).

lor : C. 
pescu, 
Kovacs 
Ferenc

Turturea, I. 
I. Enache, 
(R.P.U.), I.

Alionescu, S. Po- 
(R.P.R.), Sandor 
Popescu (R.P.R.), 

Kiss (R.P.U.), N. Pavel (R.P.R.).

cîteva rînduri
TENIS. , Balcaniada de tenis . .de la 

Brașov a luat sfirși't iéri dimineață, cînd 
a fost reluat meciul Grecia-R. P. Bul- ' 
garia, întrerupt CU o zi înainte. Victo-; 
ria, a revenit sportivilor greci cu 2—1.

Clasamentul final al. celei de-a III-a 
ediții a Balcaniadei de tenis : 1. R. P. Ro- 
.mînă — 4 puncte ; 2, Grecia — 3 punc
te ; 3, R. P. Bulgaria — 2 puncte 1 4. 
R.P.F. Iugoslavia — 1 punct. ; 5. Turcia 
— 0 puncte.

SCRIMĂ. Cea de-a 26-a ediție a cam
pionatelor mondiale de 'scrimă s-a 'în
cheiat sîmbătă seara la Buenos Aires. 
Ultima probă a competiției — sabie pe- 
echipe — a revenit reprezentativei R. P. 
Polone, care cîștigă pentru a treia oară 
consecutiv titlul iiiondial la această' 
probă. Pe locurile următoare ș-au cla
sat echipele R. 
Italiei.

Din cele opt 
lor, sportivii din 
gat trei, Uniunea 
Romină, R. P. Polonă și Franța — cîte 
una.

P. Ungare, U.R.S.S. și

probe ale campionate- 
R. P. Ungară au cîști- 
Sovietică — două, R. P.

★ >
ATLETISM. La Cairo au început jocu

rile de atletism ale țărilor Africii, la 
care participă sportivi din Ghana, Ke
nya, Uganda, Tunisia, Maroc, Etiopia, 
Senegal, Sierra Leone și Republica Ara
bă Unită. . .

Iată cîștigătorii întrecerilor desfășurate 
în prima zi : 110 m garduri : Lansana 
(Sierra Leone) 14”9/10 ; 100 m : Francis
co (Ghana) 10”5/10 ; 400 m : Ochano
(Uganda) 46”9/10 ; 1 500 m : Chouheib 
(Maroc) 4'00; 5 000 in: Kiouni (Kenya)' 
14'33”4/10 1 lungime : Abey (Ghana) 
m ; înălțime : Saad (R.A.U.) 1,90
ștafetă 4x100 m : Ghana 42”.

★
ȘAH. Turneul internațional de 

„Memorialul L. Asztalosz", desfășurat la 
Kecskemet (R. P. Ungară), a fost cîști- 
gat de marele maestru sovietic Ratmir 
Holmov, cu 
s-au clasat 
(ambii R. P.

7,58 
m ;

șah

11 punçte. Pe locurile 2-3 
șahiștii Szabo și Portisch, 
Ungară), cu cite 10,5 puncte.

★
în primul meci al finaleiFOTBAL.

.„Cupei, campionilor Americii de Sud" la 
fotbal, echipa braziliană F. C. Santos a 
Învins la Montevideo cu 2—1 (2—0) for
mația Penarol (Uruguay). (Agerpres)

.. . DEVA T'WT^AP.-.. 7/Scînteii"). — De 
cunnd'd ăvuf'loc la Deva”constitui-' 
rea Comitetului de cultură și artă 
al regiunii Hunedoara- compus din 
49 de persoane. Președinte este 
iov. Octavian Floca, directorul 
muzeului regional din Deva, iar 
secretar profesorul loan Pîrvan. 
Printre membrii comitetului se nu
mără profesorul Petrii' Ardeu,- direc
torul Caâéi regionale de creație 
populară, învățătorul Nicolae Șeij 
ban, regizorul loan Preda, directo
rul Teatrului de stat de estradă din 
Deva, arhitectul Liviu Oros, actorul. 
Vaier Donca de lă Teatrul de stat 
Valea "'Jiului; bibliotecara Viorica 
Pețan, directori de cluburi și de- că
mine culturale, medici, ingineri, pic
tori etc.

în vederea intensificării muncii 
cultural-educative în regftrne, comi
tetul a adoptat în prima sa ședință 
un plan de activitate care cuprinde 
numeroase obiective : organizarea, 
în colaborare cu consiliul regional 
al sindicatelor, a numeroase expu
neri și acțiuni pentru răspîndirea cu
noștințelor politice, științifice și cul
turale la cluburile sindicatelor din 
orașele și centrale muncitorești ale 
regiunii, intensificarea activității u- 
niversităț'ilor muncitorești' și a lecto
ratelor, a muncii cu cartea.

Pentru sate, comitetul și-a propus, 
de -pildă, să lege mai strîns activi
tatea căminelor culturale, a biblio
tecilor, cinematografelor, brigăzilor 
științifice etc. de. munca de întărire- 
econom'ico-o.r,ganizqtorică și dezvol
tare multilaterală a gospodăriilor 
colective.

Au fost de.- asemenea constituite 
în toate raioanele și orașele de sub
ordonare regională comitete de 
cultură și artă, iar în orașele Pe- 
tr-oșeni și Hunedoara au luat ființă 
și co-asilii pentru răspîndirea cu
noștințelor. științifice.

A fost pregătită și se desfășoară 
faza regională a festivalului „Pe 
plaiurile Hunedoarei". Comitetul 
mai organizează o manifestare cul- 
tural-artistică consacrată aniversării 
a 75 de ani de la crearea corului 
căminului cultural din comuna Do
bra, precum și un concurs regional 
al brigăzilor artistice de agitație.

în curînd va avea loc la Deva in
struirea comitetelor, raionale și oră
șenești de -cultură și artă. Cu.-.. 

' A<jcest(<prflejt«vs h expus un ciclu-de- 
patțmlecții lirmate de aplicații prac- 

A ai -amlTiolo miUll.

O hotărîre a C.C. al P. G* 
Bulgar și a Consiliului 

de Miniștri al R. P. Bulgaria

SOFIA (Agerpres). — După cum 
anunță B.T.A., la Sofia a fost dată 
publicității o hotărîre a C.C. al 
P. O; Bulgar și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare^ Bul
garia cu privire la îmbunătățirea 
raportului dintre prețurile de achi
ziții la produsele agricole și spori
rea cointeresării materiale a gospo
dăriilor agricole cooperative de 
muncă și a cooperatorilor în mă
rirea producției agricole.^

în hotărîre se arată că în scopul 
de a crea condiții pentru sporirea 
mai rapidă a producției agricole și 
în special a producției animaliere, 
C.C. al P. C. Bulgar și Consiliul 
de Miniștri hotărăsc să mărească 
începînd de la 30 iulie prețurile 
de achiziții la lapte, păsări, ouă și 
alte produse.

Tot de la această dată se reduc 
prețurile la unele produise care se 
vînd gospodăriilor agricole coope
rative de muncă, cum ar .fi produ
sele petroliere, materialele Care se 
folosesc pentru construcții, îngrășă
minte chimice etc.

Pentru a lichida pierderile pe 
care le suportă statul la vînzarea 
către populație a cărnii, a produse
lor de carne, a laptelui și produ
selor lactate, și pentru a acoperi ’> 
cheltuielile, suplimentare - în legătu
ră cu sporirea prețurilor de cum
părare la produsele agricole și cu 
reducerea prețurilor la îngrășămin- 
tele minerale, produsele petroliere, 
materialele de construcții și ajte 
materiale, cu începere de la 30 iu
lie anul curent sporesc prețurile 
cu amănuntul la carne'^i produse 
de carne, păsări, lapte proaspăt și 
acru, produse lactate și ouă.

în scopul de a compensa o parte 
a cheltuielilor suplimentare ale 
muncitorilor și funcționarilor care 
primesc un salariu mai mic și ale 
familiilor cu mulți copii, hotărîrea 
prevede o serie de măsuri ca scu
tirea și reducerea de impozite a 
unor categorii de salarii etc.

în legătură cu hotărîrea, C.C. al 
P. C. Bulgar și, Consiliul de Mi- 
'riiștri al R? P'. Büf^ärfa’ au. adresat 
o chergare .poporului. Ltîlgar în care 

' qxplicg., în amăpuhț’^ine eSența și 
importanța măsurilor prevăzute de 
hotărîre.

.dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIH

; într-un salon al Fabricii de o- tari. Așa de pildă, documentele descoperiți doar 120. Unii pieriseră 
; biecte din jad-din Pekin am avut vremii arătau că rîu-1 Iurunkaș, din de foame, alții răpuși de boli, mai
> prilejul de a face, cunoștință -cu provincia Sințian, se revărsa în fie- ales de tuberculoză, iar alții au a-
! jenumițj maeștri al sculpturii în care- an aducînd jad desprins din bandonat pur și simplu meseria.
[. jad — una din cele mai renumite munții Kuenlun. După retragerea Renumitul artist Cian Iun-hă, în
J arte populare din China.
1 De fapt, salonul în oare sorbim
> tradiționalul ceai chinezesc este
> mai curînd o sală de expoziție în
’ care sînt adunate minunate sculp- 
’ turi, unele — exemplare rare, fău- 
’ ■'rite de maeștri din trecut, care ser-
> vesc astăzi drept modele, cît și 6- 
! pere ale unor îenumiți artiști care

creează acum sculpturi, poate și 
mai frumoase decât iscusiții lor 
înaintași.

> La întrebarea noastră : care este
! istoricul acestei arte ; de ce jadul
J a devenit atît de iubit în China,
; directorul adjunct, Li Sin-ie, ne
1 face o lungă dar pasionantă expu- 
! nere ilustrată cu referiri și citate 
! din diferite cărți și reviste literare 
j și de specialitate.
; — Descoperirile arheologice —
J ne spune interlocutorul — au dove-
> dit că jadul a început să fie folo-
> sit în China din perioada epocii 

de piatră, atît pentru instrumente
; de muncă (topoare, <
; pentru arme. Inele din jad-ligureq-
> ză ca primele bijuterii chineze din
> cele mai vechi timpuri. In timpul
î Regatelor luptătoare (404—221 
; î.e.n.), al dinastiei'Ciou, jadul ’ a
j fost folosit-la ornamentarea îmbră-

apelor se -organizau procesiuni și 
însuși ștăpînul regiunii venea să 
vadă „datinile munților“, își ale
gea pietrele cele mai frumoase și 
numai după aceea oamenii simpli 
aveau voie să caute în albia rîului 
jadul atât de mult rîvnit.

în trecut, jadul se prelucra ade-

De la corespondentul 
nostru la Pekin

vîrstă astăzi — dar foarte activ, a 
lucrat înainte de eliberare ca ric- 
șar.

Vizităm secțiile fabricii; în sec
ția unde se sortează bucățile de 
jad Cian lun-hă ne explică :

— Sîntem acum într-o secție 
foarte importantă pentru că cei 
care lucrează aici trebuie să sta
bilească dacă o bucată de jad 
poate fi folosită — ținînd seama 
de culoare, nuanță, mărime, puri
tate — pentru statuete, figuri de 
animale, bijuterii, vaze, servi
cii de masă, scrumiere etc. De- 
abia de aici trece în secțiile spe
cializate unde se realizează ope-

''niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
sea acasă, sau în mici ateliere,
dar rodul muncii artiștilor. era cu- rațiile de sculptare.
Ies de pafronii sau comercianțil 
care furnizau jadul. în China popu
lară statul a organizat adevărate 

. fabrici, cu ateliere sănătoase, lu
minoase. Sub conducerea unor re
marcabili artiști o seamă de tineri 

șape) cit și sculptorL insuflă , viață pietrelor 
atît de prețuite. Este semnificativ 
pentru viața grea din trecut a 
sculptorilor: în jad că în 1937 erau 
ținute în évidenfâ 5 000 de persoa- experiențe s-au confecționat peste

     _____ ne care prelucrau' jadul ; în 1949, 20 de tipuri de mașini simple, dar 
căminții celor mai înailți_demnitari. ; după perioada dominației japone- ingenioase și de mare randament,

De ce este jadul atît de prețuit, z.e. și a Gomindanuluj, qu .putut fi care ușurează munca.
: și a devenit atît de cău
tat și peste hotare cred 
că îl explică un fragment 
din studiul unui mare . 
specialist :

„...încă din vremuri 
imemoriale, jadul' a fost 
prețuit în China și din • 
motive pe care nu le cu
noaștem a devenit obiect 
de cult. Este de ajuns să 
privești un timp sculptu
rile, bibelourile din jad,

• să te obișnuiești întrucît- 
va cu tonurile lor mate, 
pentru ca, treptat, să te 
cuprindă farmecul jadu
lui, puritatea îneîntătoare 
a nuanțelor lui, profunzi
mea și calmul pe care-1 
răspîndește... Uimitoarea 
omogenitate, a jadului, ‘ 
marea sa rezistență... po
sibilitățile pe care le ofe
ră sculpturii de a reda 
formele cele mai fine — 
toate acestea au atras 
popoarele orientale, care 
cu ajutorul dălții și-au 
materializat în jad fante
zia lor creatoare...".

în China există bogate 
zăcăminte de jad mai el
les în provinciile din 
nord-est și nord-vest. în 
vremurile de demult ele 
■constituiau un fel de mo
nopol al înalțllor demni-

Am vizitat diferite secții ale fa
bricii de bijuterii, animale și pă
sări, vaze, statuete și alte obiecte 
de ornament. Pe baza proiectelor 
executate de artiștii vechi și sub 
conducerea lor o seamă de tineri 
execută o muncă de înaltă măies
trie. Dacă în trecut singurul instru
ment folosit era dalta; acum în 
urma unui șir întreg de- studii și

Una din remarcabilele opere ale sculptorilor în 
Jad din Pekin.

în secția de statuete 
vestitul artist He Lon ne 
prezintă noile proiecte. în 
afară de statuete în stil 
clasic chinezesc, inspira
te din istorie, legende, 
basme populare — se 
execută acum statuete re- 
prezentînd eroi ai revolu
ției, luptători care și-au 
sacrificat viața pentru1 
instaurarea puterii popu
lare, fruntași vestiți al 
muncii pașnice construc
tive.

Desigur, se ține seama 
și de cerințele de export 
și deseori se execută și 
comenzi speciale. Sculp
turile în jad reprezintă o 
importantă sursă de va
lută pentru stat.

După o asemenea vizi
tă privești cu alți ochi 
obiectele din jad expuse ; 
în vitrinele magazinelor, 5 
întrucît îți dai seama cîtă s 
muncă migăloasă, artă, ? 
visuri creatoare ale scuip- < 
torllor sînt materializate \ 
în ele. $

EMIL SORAN

L
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LA GUANTANAMO

au

de 
stu- 

în

ȚARILOR 
ANTARCTICA

de la Helsinki a fost 
lutată de șefii a 22 
state și guverne.

Leninj 
și me-

* La festival iau parte 
reprezentanfi din partea 
a 142 de tari, mai multe 
decîf la oricare din festi
valurile precedente.

29 (Agerpres). — 
și-a încheiat iu-; 
Aires cea de-a'

de amiralul 
suprem al

a fost primită 
comandantul

sa
de

naționalitățile să se 
strîns în lupta pen- 
păcii, pentru aplica- 
de la Geneva și con-

săr-
Ma-

flota 
ma
fiotă 
pur-

® Programul festivalu
lui cuprinde 400 de con
certe, 40 de concursuri 
artistice, 40 de întîlniri 
pe profesii, 1 000 de în
tîlniri între delegații, 100 
de competiții sportive.

tehnică de

300 mai mult 
festivalul de la

ÎNCHEIAT LUCRĂRILE CONFERINȚEI
PARTICIPANTE

cele 94

• Participă reprezen
tanți ai 1 500 de organi
zații, cu 
decîf la 
Viena.

• Din 
uniuni naționale ale 
denților, existente 
lume, 78 sînt reprezen- 
late la festival.

® Intîlnirea tineretului

SID DENTIL OR

nautică 
prilejul 

Zilei Flotei Maritime Militare, o săr
bătoare sportivă pe apă.

Pacea și prietenia ■ 
cerință imperioasă 

a timpului
Telegrama Iui N. S. Hrușciov

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS 
transmite : N. S. Hrușciov, șeful gu
vernului sovietic, a adresat o tele
gramă participanților la cel de-al 
VIII-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Helsinki.

Festivalurile tineretului și studen
ților, care au devenit o tradiție fru
moasă — se spune în telegramă — 
unesc, tinerii de diferite rase și na
țiuni, de diferite convingeri și cre
dințe religioase sub deviza nobilă : 
„Pentru pace și prietenie I".. Pacea 
și prietenia — iată cerința impe
rioasă a timpului, ceea ce are ne
voie acum omenirea.

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

Au început concursurile
artistice

HELSINKI 29 (Agerpres). — Du
minică, în sala cinematografului 
„Alppi” a avut loc deschiderea 
festivă a concursurilor artistice ale 
celui de-al VIII-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților. La 
cele opt concursuri care vor avea 
loc în cele mai bune săli de concert 
din Helsinki, pînă la 4 august, vor 
participa sute de tineri și tinere din 
50 de țăVi.

Un mare interes îl provoacă con
cursul de canto clasic la care vor 
lua parte 65 de persoane.

Soliști și ansambluri din peste 20

de țări ale lumii și-au exprimat do
rința de a participa la concursurile 
de dans popular. Aproximativ 40 de 
pianiști, violoniști și violonceliști din 
S.U.A., Franța, Japonia, Uniunea So
vietică, China, Cuba și alte țări își 
vor disputa titlul de onoare de lau
reat al Festivalului Mondial.

Pentru prima oară în programul 
festivalurilor tineretului au fost in
cluse concursuri creatoare ale cîntă- 
reților amatori la care se pot pre
zenta toți participanții la Festival.

Din componența juriilor concursu
rilor fac parte reprezentanți de sea
mă ai artei din diferite țări.

KHAN-KHAI 29 (Agerpres).
27 iulie, la Khan-Khai a avut loc 
adunarea Comitetului pentru pace, 
neutralitate, conciliere națională și 
unitate a Laosului la care au parti
cipat reprezentanți ai celor mai di
ferite cercuri din Laos.

Adunarea a adoptat o rezoluție în 
care este salutată cu căldură sem
narea acordurilor de la Geneva în 
problema laoțiană și cheamă lao- 
țienii de toate 
unească și mai 
tru menținerea 
rea acordurilor 
solidarea guvernului de coaliție.

In rezoluție sînt sprijinite, de ase
menea, acordurile la care s-a ajuns 
după formarea guvernului de coa
liție al Laosului și este aprobat pro
gramul său politic.

[ GENEVA. Un moment istoric:] 
( A. Gromîko, ministrul atacerilor | 
I externe al U.R.S.S., semnează a-
I cordul cu privire la indapendența j 
i șl neutralitatea Laosului.

Ziua Flotei Maritime Militare
U. R. S. S.

Peste 500 de ziariști de pe toate continentele se adresează necon
tenit Comitetului Internațional de pregătire a Festivalului și Biroului 
de presă, pentru a afla ultimele noutăți, amănunte despre program. Iată 
cîteva date prezentate de Jean Garda (Franța), secretar al comisiei per
manente a acestui Comitet, la o întîlnire cu ziariștii la Helsinki :
• Se aștepta sosirea 

la Helsinki a 14 000 de 
tineri. Viața a adus însă 
corecturi. Numărul lor 
total va fi de cel puțin 
18 000.

Guyanei Britanice trebuie 
să i se acorde neîntîrziaf 

independenta
NEW YORK. Cambodgia, Etiopia, 

India, Republica Mali și Iugoslavia 
au prezentat Comitetului special al 
O.N.U. pentru aplicarea Declarației 
privind acordarea independenței po
poarelor și țărilor coloniale un pro
iect de rezoluție care cere guverne
lor Marii Britanii și Guyanei Bri
tanice să reia neîntîrziat negocieri
le pentru a fixa data independenței 
Guyanei Britanice, „conform dorin
țelor poporului din Guyana Britani
că astfel cum au fost exprimate de 
parlamentul

MOSCOVA 29 (Agerpres), — TASS 
transmite :

în Uniunea Sovietică a fost 
bătorită la 29 iulie Ziua Flotei 
ritime Militare.

Centrul festivităților a fost 
din nord a U.R.S.S. La parada 
ritimă desfășurată de această 
au participat cele mai moderne
tătoare de rachete, submarine, trau- 
lere, nave de pază moderne înzes
trate cu 
luptă.

Parada
Gorșkov.
Forțelor maritime militare. Adresîn- 
du-se marinarilor militari, el a spus 
că „flota din nord a U.R.S.S. este 
flota celor mai moderne submarine

naiul de începere dat de fanfară. Tri
bunele sînt pline.

Coloanele trec prin fața tribunelor, 
dînd înconjur stadionului. In frunte 
pășesc trei tineri : un alb, finind de 
mină o tinără negresă și o tînără a- 
siatică. Ce mult spune acest grup I 
El este intimpinat cu „festi-val”, 
,,festi-val", „festi-val", scandat de 
zecile de mii de oameni care flutură 
stegulefe multicolore. Delegațiile își 
fac intrarea în ordine alfabetică, ceea 
ce sugerează o neobișnuită geogra
fie, care nu mai respectă conturul 
continentelor și desfide distanțele.

Se perindă sombrerourile argen- 
tiniene și evantaiurile felelor japo- 
neze, dansul umbrelelor de sub ce
rul ploios al Angliei și cel frenetic 
de sub cerul arzător al Guineei, tran
dafirii bulgărești și cedrii Libanului, 
desenafi pe panouri, secera și cio
canul — simbolul de pe rampele 
de lansare a navelor cosmice sovie
tice, stema indoneziana, dragonii Co
reei, ghitara cubaneză, chipurile măs
linii ale indienilor și obrazul spelb al 
suedezilor. Și aici, la Helsinki e ace
lași peisaj devenit tradițional și ră
mas totuși pururi proaspăt al acestor 
mari sărbători la care tineretul fie
cărui colț de lume aduce acel „ceva" 
propriu poporului din care face parte. 
Și totuși, dincolo de această varie
tate amețitoare, de felul acestor ti
neri de a se îmbrăca și a gîndi în 
problemele politice și profesionale, 
dincolo de zeul căruia i se închină 
unii, de dansul lor preferat sau de 
gradul de cunoștințe, ei își exprimă 
cu toții aceeași comună năzuință : 
NU I războiului, DA I înțelegerii, 
coexistenței pașnice, NU I cătușelor 
coloniale, DA I vieții demne, inde
pendente.

Stema țării noastre, purtată în 
fruntea coloanei celor 350 tineri ce 
alcătuiesc delegația Rominiei atrage 
toate privirile la intrarea pe stadion.

7 Saluturi în toate limbile se încru- 
I(' cișează cu „Pace și prietenie" ros

tite în limba romînă. Stegulefe roșii, 
galbene și albastre flutură deasupra 
coloanei. De la o vreme, plouă ca 
prin silă, dar sîrba și bătutele aduc 
cu ele imaginea cerului însorit. Rîn- 
durile sînt perfecte, chipurile lumi
nate de zîmbeful cald al prieteniei, 
Ielele și băieții pășesc armonios — 
și din toate acestea, chiar 
unii 
încă, 
neret 
sale.

>) iurpl meu,
X denților de oresă, impresii notate de 
>\ 'îndată în bloc-nolesuri, rostite in
ii stanlaneu în microfoane prin care 
? se face transmisia directă. .
X lată și cea din urmă delegație, în- 
>) cheind vasta coloană.
7 gazdă, înalți, cei mai

pentru 
care ne cunosc toarte puțin 
se desprinde imaginea unui ti- 
entuziast, slăpîn pe destinele 

Șîn( impresii pe care le aud în 
aici în tribuna corespon-

S'nf fi'i tării 
_____ f multi blonzi.
7 000 e numărul lor Cuvintele pe 
care le auzim : ,,Rauha ia vstfivyys 
(pace și prietenie), ne sînt acum 
foarte familiare și le înțelegem de
plin semnificația pe acest pămînl os
pitalier al harnicului popor finlandez, 
iubitor de pace.

Pe dreptunghiul de iarba al stadio
nului, rămîn steqarii zecilor de tari 
participante. Mesajul Comitetului In
ternational de pregătire a festivalu
lui, căruia i se dă citire, anunță des
chiderea celui de al VIII-lea festival 
mondial, subliniind înalta lui semni
ficație. La tribună ia apoi cuvîntul

doamna Armi Hosia, ministrul educa
ției, aducînd parlicipanfilor salutul gu
vernului finlandez.

Sosește ultimul schimb al ștafetei 
festivalului, care a străbătut pînă aici 
2 500 de km de-a lungul țării celor o ■ 
mie de lacuri, plecind încă de la în
ceputul lunii iunie clin apropierea 
Cercului Polar.

Zeci de foto și cinereporteri se 
string în jurul catargului din stingă 
tribunei principale și imortalizează 
pe peliculă momentul solemn al 
înălțării drapelului alb al festivalului.

Programul artistic care începe 
acum, prezintă sugestiv ideea tradi
ției celor 7 trecute festivaluri mon
diale ale tineretului și studenților : 
soli ai țărilor care au găzduit aceste 
mari și memorabile întîlniri își fac pe 
rînd apariția pe gazon, desfășurînd 
originale medalioane coregrafice de 
cite 7-3 minute, lată gazdele primu
lui festival, cel din 1947, desfășurat 
în Praga de aur. Momentul îl evocă 
dansatorii cehi. Apoi, răsună cearda
cul. In tribună se aude : Budapesta, 
lată și tinerii din R.D.G, purtînd pe 
umerii lor macheta porții Branden
burg ; Berlin 1951.

în urma lor, 16 stegari și 18 bu
ciumași. Sînfem noi, gazdele celui 
de-al IV-lea festival. După sunetul 
răscolitor, prelung al buciumelor, tîș- 
neșle spre înălțimi „Ciocîrlia" și, în 
iureșul ei, năvălesc 72 tineri înfr-o 
adevărată paradă a portului popular 
din toate colțurile patriei noastre, la- 
tă-i întinzînd hora mare și, după ea, 
atît de cunoscuta „periniță".

Se aude „Kiakoviana”. Dansatorii 
polonezi ne evocă festivalul din 
1955 de la Varșovia.

O puternică impresie produce 
intrarea tinerilor sovietici. Numeroase 
motociclete albe cu ataș înconjoară 
și încrucișează cîmpul stadionului. In 
ataș, fete poartă drapele albastre, ‘ 
împodobite cu porumbelul păcii. In , 
mijloc, alte tete aștern pe iarbă lungi • 
fîșii de mătase. Apare cifra VI — fes- 1 
tivalul de la Moscova. Apoi după cî- 
leva clipe, ele prefac cifra în VIII. .

...Răsună lin valsul vienez. In acor- 1 
durile-i legănate, perechile alunecă în ' 
pași de dans. Viena — precedenta , 
gazdă a festivalului.

...In costume viu colorate intră ti- < 
neri sportivi finlandezi, membri ai or- 1 
ganizației T.U.L. Ei incintă zecile de ' 
mii de spectatori prin măiestria exer- , 
cifiilor de gimnastică, încheiate .cu 1 
margareta festivalului — emblema pe ' 
care o alcătuiesc trupurile lor. Dan- < 
suri ale allo- popoare sînt lung a- 1 
plaudate, în continuare.

Inserarea creează pentru aceste ( 
dansuri un cadru de legendă finică. <

Noaptea, în timpul verii nordice, ( 
coboară mai tîrziu. La 10 seara Iu- < 
mina se leagănă încă între zi și noap- < 
te. Acesta este momentul de vrajă * 
cînd răsar acum crizantemele fosfo- < 
/escente ale tocurilor de artificii. Bu- < 
chete urcă pe boltă iar altele pălesc. 
Stăm cu toții în picioare — imens < 
inel de trupuri omenești ce încon- < 
joară stadionul. ,,Umăr la umăr, noi ] 
mulfi la număr...”. Sună altfel aces- ( 
te cuvinte în celelalte limbi, dar în- < 
felesul cuvintelor este același, plin < 
de tinerească vigoare : să ne strîn- 
gem mîinile, albe, negre, galbene — < 
mîinile noastre, ale tinerei generații. S 
$i fie aceste calde, puternice niîini, < 
rampă de lansare pentru zborul ne- < 
întinat al porumbelului păcii I )

Helsinki, 29 iulie S

exemplu de colaborare internațională
BUENOS AIRES 

TASS : La 28 iulie 
crärile la Buenos 
doua conferință consultativă a ță
rilor participante la tratatul cu pri
vire la Antarctica, tn comunicatul 
dat publicității se arată că partici- 
panții la conferință au adoptat zece 
recomandări făcute guvernelor lor 
în legătură cu măsurile menite să 
contribuie la înfăptuirea cît mai 
grabnică a principiilor și țelurilor 
tratatului. Recomandările se referă la 
probleme în legătură cu cercetări
le științifice în Antarctica și folosi-

Situația din Algeria
PARIS 29 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că Mohammed 
Khider, colaborator apropiat al vice
președintelui G.P.R.A., Ben Bella, a 
plecat din Alger la Oran via Paris. 
Khider a dus tratative la Alger cu 
membrii G.P.R.A. în problema regle
mentării divergențelor care s-au ivit 
între conducătorii algerieni.

înainte de plecare, el a declarat 
că va raporta despre rezultatele 
tativelor lui Ben Bella și Biroului 
litic care se află la Oran. El 
exprimat speranța că tratativele 
vor contribui la rezolvarea 
crize.

France Presse anunță, de 
nea, că .unități ale armatei 
berare națională aparținînd
de-a patra regiuni militare, au intrat 
în Alger și și-au asumat obligația 
de a menține ordinea în oraș. Ele au 
ocupat pozițiile cheie din oraș, in
clusiv posturile de radio și televiziu
ne. Comandamentul celei de-a 4-a 
regiuni militare s-a situat pînă în 
ultimul timp pe o poziție neutră în 
problema divergențelor dintre con
ducătorii Frontului de Eliberare Na
țională.

rea acestei regiuni 
puri pașnice.

Au fost, de asemenea, adoptate re
comandări referitoare la schimburile 
de informații științifice, la colabora
rea științifică, da protecția florei și 
faunei Antarcticii, la îmbunătățirea 
radiocomunicațiilor, la schimbul de 
informații referitoare la deplasările, 
aprovizionarea și activitatea expe
dițiilor.

în cursul ședinței de închidere toți 
delegații care au luat cuvîntul au 
subliniat că cea de-a doua conferin
ță consultativă constituie un exem
plu remarcabil în ce privește posi
bilitatea colaborării internaționale. 
Șeful delegației sovietice, I. B. Ale
xeev, a subliniat că „una din parti
cularitățile conferinței a fost spiri
tul de colaborare". Activitatea con
ferinței — a spus el — va servi ca 
un exemplu de felul cum pot fi re
zolvate în mod util problème inter
naționale pe baza colaborării și res
pectării diferitelor puncte de vedere.

tra- 
Po- 
și-a 
sale

actualei

aseme-
de eli-

celei

înzestrate cu rachete puternice. A- 
ceasta este flota celei mai moderne 
aviații purtătoare de rachete, a ce
lor mai moderne nave de suprafață 
purtătoare de rachete și înzestrate 
cu alte arme moderne care permit 
zdrobirea oricărui agresor, dacă a- 
cesta va încerca să violeze frontie
rele maritime din nord ale U.R.S.S.".

La parada maritimă a participat 
echipajul submarinului comandat de 
căpitanul de rangul doi Jilțov, Erou 
al Uniunii Sovietice. Acum cîteva 
zile, N. S. Hrușciov, aflîndu-se la 
flota din nord, a înmînat contra
amiralului Petelin, căpitanului de 
rangul doi Jilțov, inginerului căpi
tan de rangul doi Timofeev ordinele 
Lenin și medaliile Steaua de Aur a 
eroilor Uniunii Sovietice, pentru în
deplinirea cu succes a unei misiuni 
speciale a guvernului. Un mare gfup 
de matrozi, subofițeri și ofițeri au 
fost decorați cu ■ ordinele 
Steagul Roșu, Steaua Roșie 
dalii.

La Moscova, la baza 
,,Dinamo“ a avut loc, cu

Trupe americane 
deschis din nou focul

HAVANA 29 (Agerpres). — TÄSS: 
La 25 iulie trupele americane sta
ționate la baza maritimă militară 
Guantanamo a Statelor Unite au 
deschis foc o'e șapte ori asupra te
ritoriului cuban. Comunicînd acest 
nou act provocator, Ministerul For
țelor Armate Revoluționare din Cuba 
arată că focul deschis de 
americani implică urmări 
pentru viața grănicerilor 
Focul este îndreptat direct 
posturilor de grăniceri

soldații 
grave 

cubani. 
asupra 
cubani.

Cercurile militariste americane, se 
arată în comunicatul Ministerului 
Forțelor Armate Revoluționare din 
Cuba, fac tot posibilul pentru a 
provoca posturile de grăniceri cu- 
bane.

DJAKARTA. — Președintele Su
karno a hotărît să recheme din Wa
shington pe ministrul afacerilor ex- nunțat pentru 
terne Subandrio și pe membrii de
legației, pentru ca aceștia să rapor
teze dacă olandezii sînt gata să 
transmită Irianul de vest în condi
țiile puse de poporul indonezian.

LONDRA. — Economia Scoției 
trece în prezent prin mări greu
tăți. După cum rezultă din car
tea albă care a fost dată publicității 
la Londra și care a fost întocmită 
pe baza raportului Consiliului in
dustriașilor — consumatori de căr
bune — guvernul englez intențio
nează să înceapă în proporții mari 
importul de cărbune american în' 
Scoția.
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O „federație" impusă din afară

Populația din Rhodesia și Nyassaland 
cere lichidarea dominației străine ■>

englez în ciuda opoziției noastre 
energice".

Partidul Uniunea poporului afri
can Zimbabwe din Rhodesia de sud 
a dat publicității o declarație în cafe 
arată că el se pronunță pentru o 
„ofensivă definitivă și hotărîtă îm
potriva dominației colonialiștilor", 
în declarație, scrie corespondentul 
din Salisbury al agenției France 

sa.landul va ieși din federație chiar Presse, se subliniază ca partidul și 
clacă „vom fi nevoiți să ne hrănim liderii săi cer să fie transmisă ime- 
cu rădăcini" „Federația, a spus diat puterea către popor „în confor- 
Banda, a fost impusă de guvernul mitate cu dorința și voința sa".

BLANTYRE 29 (Agerpres). — 
Partidele politice africane și popu
lația din Federația Rhodesia și 
Nyassaland cer cu tot mai m.ultă in
sistență dizolvarea acestei federații, 
impusă de imperialismul englez.

După cum relatează coresponden
tul agenției Associated Press, la 
Blantyre (Nyassaland), H. Banda, 
liderul partidului Congresului Ma
lawi, a declarat la 27 iulie Că Nyas-

în întreaga ! 
lie au avut ) 
în ultima vremi 
mari demonstrații 
ale țăranilor îm
potriva politicii a- 
grare a guvernului.

în fotogralie, un 
aspect de la o re
centă demonstra
ție țărănească pe 
străzile orașului 
Capo D'Orlando 
(Messina) pentru 
pămint și pentru 
reforma agrară.
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La Guayaquil (Ecuador), peste 5 000 de muncitori au organizat 
„Marș ai foamei". El au cerut oficialităților plata

un 
salariilor inttrzlate.

.V’

o®o

Ultimele zile ale lunii iulie au fost marcate de noi 
clasei muncitoare și țărănimii din multe țări capitaliste.

De la 24 iulie, în Anglia se află 
în grevă 1 200 de muncilor! de la 
uzina marelui concern „Associated E- 
lectric Industries Limited“ din Man
chester

acțiuni de masă ale

De 5 zile continuă greva mun
citorilor de la construcția unei stații 
de radar în comitatul Yorkshire (An
glia). Muncitorii 
riilor.

cer majorarea sala-

♦♦♦ La 
avut 
participat peste 1 000 de lucrători din 
spitalele pariziene, cerînd majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

★

27 iulie, în capitala Franței a 
loc o demonstrație la care au

COPENHAGA-. — Comisia finan
ciară a Folketingului danez s-a pro- 

- i satisfacerea, cererii 
ministrului de război, P. Hansen, 
privind alocarea a 375 milioane de 
coroane pentru achiziționarea de 
armament și echipament în cursul 
următorilor trei ani, 19 milioane de 
coroane pentru așa-numitele inves- - 
tiții de capital obișnuite pentru ne
voile militare și 43 milioane de co
roane în vederea achiziționării de 
armament „pentru menținerea pre
gătirii de luptă la nivelul necesar".

PARIS. — Guvernul Portugaliéi 
continuă să trimită în Angola în
tăriri milita're pehtru înăbușirea 
luptei de eliberare ‘ națională a po
porului angolez. După cum anunță 
la 28 iulie corespondentul din Lisa
bona al agenției France Pressé, în 
Angola au fost trimiși la 27 iulie 
circa 500 de soldați portughezi.

SANTIAGO. — Agenția U.P.I. a- 
nunță că în regiunile nordice ale 
Republicii Chile s-a înregistrat cea 
mai violentă furtună din ultimii 40 
de ani, care a provocat mari pagu
be. Peste o sută de. familii și-au pă
răsit locuințele din cauza inundații
lor ■ provocate de umflarea apelor 
fluviului Copiapo. Din cauza troig- 
nelor de zăpadă a fost închisă mina 
de cupru de la Potrerillos.

HANOI. Două detașamente ale 
torțelor armate ngodinhdiemiste au 
pătruns în partea de sud a zonei 
demilitarizate din provincia Kuang 
Ci și au atacat populația locală. Mi
siunea de legătură a comandamen
tului suprem al Armatei Populare 
Vietnameze a remis Comisiei inter
naționale de supraveghere ' și con-' 
trol din Vietnam o scrisoare de 
protest.

PARIS. — La 28 iulie a • încetat 
din viață, în vîrstă de 70 de ani, 
în orășelul francez Lere, cunoscutul 
scriitor englez Richard Alldington, 
autorul mai multor romane în care 
a; demascat falsele tradiții burgheze.

*
Continuă demonstrațiile fărL'. ' “dl 

în Italia. Acum două zile, la Flore a, 
cîteva mii de țărani și muncitori,>,.au 
participat la o demonstrate și un mi
ting cerînd efectuarea reformei a- 
grare.

Limbajul atomist 
al „expertului" Kliesing

BONN 29 (Agerpres). — TASS :
' Kïiésing, expertul pentru proble
mele militare ale fracțiunii U.C.D.— 
U.C.S., a îndemnat fățiș la. accele
rarea cursei înarmărilor atomice. El 
a ;cerut ca N.A.T.O. să promoveze 
faimoasa politică a „intimidării ato
mice”. Kliesing a declarat de ase- 
mehea că noul comandant suprem 
al N.A.T.O., generalul , Lemnitzer, 
împărtășește în fond aceleași con
cepții militare ca și predecesorul său, 
generalul Norstad.

'★

Greva declarată în semn de protest 
împotriva condifiilor grele de muncă 
și de frai și care a cuprins cu începe
re de la 26 iulie întreaga Republică 
Dominicană, s-a încheiat cu victoria 
greviștilor. Corespondenții agenjiilor 
americane de informafii anunfă că gu
vernul dominican a acceptat să satis
facă toate revendicările participanților 
la grevă și, printre altele, să anuleze 
legea cu privire la sporirea impozite
lor pe salarii.

* 'v .
i. . • s. -

12 zile a durat greva funcju la
rilor de la societatea de sfat rx ru 
transporturi aeriene „Linia Aéropostal 
Venesolana“, din capitala Venezuelei, 
Caracas. Greviștii au obfinut victoria.

ooo

împotriva acțiunilor teroriste fasciste
I ' ■ ' ■■ i ■ • • ■ ■ J ) f' ■■ ,

Greva generală a peste 70 000 de elevi 
și studenți uruguayenî

MONTEVIDEO 29 (A- 
gerpres). — Vineri, pes
te 70 000 de elevi de la 
institu|iile de invăfămint 
superior, mediu și ele
mentar au organizat o 
grevă generală de pro-

test împotriva 
teroriste ale 
fasciste cărora 
zut victimă în 
tămînl peste
soane. In unele

acțiunilor 
bandelor 

le-au că- 
două săp- 
10 per- 

școli
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greva continuă. La Uni
versitatea din Montevi
deo a început o conte- 
rinfă studențească de . 
două zile în apărarea li
bertăților democratice și 
împotriva fascismului,
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