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peste plan
DEVA (de Ia corespondentul 

nostru). — Continuînd cu în
suflețire întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de producție, la- 
minoriștii de la secția 800 mm, 
precum și cei de la liniile de 
profile fine și sîrmă din Com
binatul Siderurgic Hunedoara 
obțin în aceste zile succese de
osebite pe care le închină ce
lei de-a 19-a aniversări a eli
berării patriei noastre dragi. 
Urmărind în permanență ex
ploatarea rațională ți întreți
nerea în bune condiții teh
nice a agregatelor pentru evi
tarea pe această cale a stațio
nărilor neplanificate pentru 
reparații, laminoristii din sec
ția amintită au reușit să spo
rească viteza de laminare și să 
înregistreze astfel indici ridi
cați la productivitatea muncii. 
Productivitatea muncii a cres
cut față de sarcina planificată 
cu 2,41 la sută la laminorul de 
800 mm, cu 7,71 la sută la linia 
de sîrmă și cu 16,15 Ia sută la 
linia de profile fine, fapt care 
a determinat depășirea conti
nuă și ritmică a planului de 
producție. Numai pe primele 
15 zile ale acestei luni, colec
tivele respective au laminat în 
plus 930 de tone de oțel, iar 
de la începutul anului și pînă 
în prezent ei au dat patriei 
mai bine de 17 000 de tone la
minate de diferite profile peste
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In întâmpinarea
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Cultura griului in anul agricol
1963-1964

Recomandările Consiliului
Superior al Agriculturii

Scurt bilanț de întrecere

?
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TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru). — în pri
mele 7 luni ale anului colecti
vul Fabricii de confecții „Mu
reșul" din Tg. Mures a produs 
peste prevederile planului 
3.000 bucăți diferite produse, 
înzestrarea întreprinderii eu 
noi utilaje, mai buna organi
zare a muncii și folosirea judi
cioasă a timpului de lucru, au 
făcut ca în această perioadă 
productivitatea muncii să 
crească cu 1,38 la sută față de 
plan și cu 6,28 la sută față de 
aceeași perioadă a anului txe-

cut în 
trecerii 
cel 867.000 lei economisiți prin 
reducerea prețului de cost

Alături de muncitorii vîrrt- 
nici. participă la întrecere pes
te 340 de tineri. Dintre aceștia 
peste 70 dețin titlul de eviden
țiat.

Printre sarcinile care stau In 
fața colectivului In cel de-al 
doilea semestru de producție 
se află și crearea ți confecțio
narea de 36 modele noi de 
confecții. Producția acestora a 
Început.

A

bilanțul succeselor în- 
■ocialirte se înscriu și

înfrumusețează 
orașul

primit drapelul

Gospodarii Capitalei se Ingrl- 
fese ca marea sărbătoare a po
porului nostru — ziua de 23 Au
gust — sd gdseascd orașul dl mal 
fnmoe. Th jurul noilor blocuri d« 
locuințe de la Balta Albă, de pe 
sir. Ni fu Vasile si In alte locuri 
<mi lost amenajate, pe o supraiață 
de paste 59 000 mp. spatii verzi 
fi a-au refăcut cele degradate. 
Oraș Înflorit, Bucure știu] s-a Îm
podobit cu Încă 4 milioane flori. 
Micilor locuitori al orașului li s-au 
ameaa/af 62 terenuri de foc.

Pe arterele principale si pe alte 
străzi <xi fost tăcute Jn ultimul 
timp reparații la parafe In supra
față de 15 400 mp. ~ ’
pe diferite eantiere 
tulul au efectuat 
muncă patriotică, 
prin aceasta si prin foleairea poor 
bHltătri^r '■■Ktde economii In va
loare de circa 2 ■ifioene lei.

Des lntlLniți 
cetățenii ora- 
1 700 OOO ore 
realix^ndirae

(Agerpree)

Proletari din toate fările, uniți-vă!

cînteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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secție evidențiată Lumină la
în întrecerea socialistă

Muncitor

BRAȘOV (de la 
corespondentul nos
tru). — Desfășurind 
larg întrecerea so
cialistă, oțelarii U- 
zinelor de tractoare 
din Brașov au ob
ținut importante 
succese în primul 
semestru al anului. 
Ei au dat peste plan 
182,6 tone oțel, au 
economisit 1.500.000 
lei ri au sporit pro-

ductiritotea vumcti 
cu 4 la rută Aces
te succese xînt re
zultatul uari bune 
organizări a muncii. 
Aplicării procedee
lor avansate, hnbu- 
nĂtâțirii continue a 
calității produselor. 
La toate acestea «a 
aport deofltbit l-au 
adus ți listens din 
recția printre care

Gh^orgha -Avram, 
Ion Moren. Ghtor- 
gha StdneiâtM, Ion 
Bucur eseu ți alțit 
Datorită muncii en- 
tuzuute. secția a 
primit zilele acestea 
drapelul roșu de 
secție evidențiată 
pe uzină, drapel pe 
care i-av angajat 
să-l păstreze ți pe 
viitor.
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O nouă stație

de televiziune

Arături de vară

Tinerii mecanizatori din brigada a 10-a de la S.M T. Hoția 
Lrag brazde adinei pe ultimele din cele 600 de hectare de 

miriște ale G.A.C, Ileana, regiunea București
Foto- AGERPRES

și fertilizarea 
pe suprafețe

Arăturile de vară șl fertiliza
rea terenurilor, primele lucrări 
agricole ce se fac în vederea 
obținerii unor recolte sporite 
în anul viitor, continuă intens 
in toate regiunile țării, O mare 
parte din terenurile ce sc ară 
din vara, în deosebi cele care 
au fost cultivate cu plante le
guminoase și borceaguri, ur
mează sa se cultive în toamnă 
cu grîu. Mecanizatorii și colec
tiviștii dau o atenție deosebită 
calității lucrărilor pentru ca 
semănatul să se poată face co
respunzător cerințelor agro
tehnice înaintate. O dată cu 
arăturile se execută și grăpatul 
pentru mărunțirea bulgărilor și 
împiedicarea evaporării apei 
din sol.

Pînă la 15 august, după cum 
rezultă din datele Consiliului 
Superior al Agriculturii, au 
fost executate arături pe circa 
75 la sută din suprafețele pre
văzute. Planul de arături' a fost 
realizat în proporție mai mare, 
80-90 la sută, față de media 
leallzată pe întreaga țară, în

terenurilor — 
cit mai mari 
regiunile : Galați, București, 
Banat, Ploiești și Dobrogea.

Rezultate bune au obținut 
gospodăriile agricole de stat 
din toate regiunile care au arat 
aproape 90 la sută din terenu
rile prevăzute. Gospodăriile de 
stat din regiunile : București, 
Ploiești, Hunedoara, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară și Maramu
reș au terminat aceste lucrări-

O dată cu arăturile au fost 
încorporate sub brazdă însem
nate cantități de îngrășăminte 
chimice și naturale, iar pe te
renurile podzolice și amenda
mente calcaroase.

Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă ca în săptă- 
mîna viitoare arăturile să fie 
grăbite în deosebi In regiunile: 
Brașov, Suceava, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Argeș, Cluj și 
Crișana unde sînt rămase mai 
în urmă. De asemenea, este ne
cesar să se Încheie în zilele 
următoare pregătirile pentru 
începerea recoltărilor, însămîn- 
țărilor și celorlalte lucrări agri
cole de toamnă.

(Agerpres)

T« seara riUi de 14 
gust la comuna Aluniț, 
imul Reghin, s-au aprins 
becurile electrice. S-a împlinit 
astfel o veche dorință a locui
torilor comunei. Sute de colec
tiviști s-au adunat in sala că
minului cultural din comună 
pentru a «drbdtori acest eveni
ment.

Comuna Alwmș este cel 
de-al 21-lea sat din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară e- 
lectrificat în acest an.

au- 
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La 17 august a.c. a Intrat în 
funcțiune, eu titlu experimental, 
stația de televiziune Timișoara, 
care retransmite programul Stu
dioului de Televiziune București. 

Timișoara, 
zone care

Construcții pentru studenți
Pentru anul de Lnvățămlnt 

1963—1964, în centrele univer
sitare Iași și Brașov se vor da 
în folosință noi cămine moder
ne cu o capacitate ce depășește 
2 300 locuri, vor fi amenajate 
cantine moderne pentru deser
virea unui mare număr de 
student).

O dată cu noul an universi-

orașul Tg. Mureș va 
funcțiune o cantină

tar. în 
intra In 
nouă dotată cu utilaj din cel 
mai modern, unde vor lua 
masa 1 500 studenți. în curs de 
construcție se află și cantina 
studențească din centrul uni
versitar Bacău, cu o capacitate 
de 600 locuri, care va fi termi
nată la începutul anului 1964.

Locuitorii crasului 
precum și cel ai unei 
cuprinde localitățile Arad, Pecica, 
Lipova. Lugoj, Buziaș, Deta, Mora
vii», Jimbolia. Sinnicolau N 
Gătaia. Recaș, Topolovăț, 
ga, Sagu, Remetea, SInandrei 
altele, vor putea reception» emi
siunile pe canalul 9.

Radio-releuJ de program al noii 
■tatii a foit montat de muncitorii 
șl tehnicienii Întreprinderii Tele- 
constructia și al Centrului de ra
dio Timișoara, coordonate de 
ierviciul radio din Ministerul Tran
sporturilor ți Telecomunicațiilor.

După atațiile da televiziune 
Constanta, Iași și Cluj, aceasta 
este a patra static dată în funcțiu
ne In decurs de un an.

(Agerpres)
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agrlcole-București, își depâșes- 
foarte apreciat in secție pentru 
împărtășește metodele lui de

Tt nărui strungar ion Niță. de la Uzinele de pompe $1 mașini 
te lunar sarcinile de plan în medie cu 20 la sută. El este 
calitatea produselor pe care le execută si pentru iaptul că 

muncă si celorlalți tineri

Din experiența 
colectivului secției !. 

a ll-a de la Uzina
de pompe și mașini 
agricole—București

nregiitrator fidel 
al hărniciei aces
tui colectiv, grafi
cul de producție 
din secția a Il-a 
de la Uzina de
pompe Și mașini 

agricole din Capitală prezintă
în cifre grăitoare succesele 
obținute fn acest an. Intr-un
continuu urcuș, săgeata grafi
cului ți-a stabilit locul dinco
lo de Urnita Im 100. semn cd 
aici Jun4 de l'tni pte’rwl pro
ducției olobalt țt marfă a fost 
îndeplinit si depășit. Cifrele 
din luna iulie rint conriudm- 
te: producția globală a fost 
îndeplinită în proporție de 110 
la ntă. iar producția f^.crfi H 
proporție de 112 la ntă

Ne-am adresat unor cadre
de conducere, tehnologi ți ti
neri muncitori pentru a pre
zenta citeva din căile folosite 
de acest colectiv peutr^ a 
spori lună de lună productivi
tatea muncii fin primul semes
tru indicele prpducri&iiâții 
muncii a fost îndeplinit
proporție de 110 la sută, fn 
luna iulie fiind cu 11 la sută
peste prevederi).

in sectoarele de prelucrări mecanice

Organizarea procesului de producție 
- in pas cu noile procedee 

tehnologice
Sareuile lectorului noatru ■□ iparit fu aeeit cn 

44 le rată față do 1962. Cea mai mare parta din ipoml 
de predaeție — peite 70 la iută — trebuie aă-1 ohținem 
pe pui creșterii productivi lății muncii. Iată dece, 
Jiu primele zile ale anului, eforturile «electivului noa- 
ina au foet îadreptste apre realizarea aceatui important 
indicator a] plaeelui.

Ne-am dat icama de la început că, pentru îndeplini
rea sarcinii de creștere a productivității, ie impune o 
teme ini ei organizare a muncii în toate verigile produc
ției

Ce am făcut aci în aceat acop ?
Pregătirea producției începe, după csm sg țtie, cu 

eprorizionarea lehnico-materiali. Or, tocmai aici, la noi, 
exiata c mare deficiență. Magaiia centrală de materiale 
•e afla le 500—600 m depărtare de sector. Această si
tuație pred ac ea. evident, greutăți Trebuia să concrn- 
irăm uu număr înaemnst de oameni la traniportul inter
mediar al materialelor. Pe de altă parte, magaiia avea 
prugram numai in schimbul de dimineață. De multe ori, 
din această cauză. în schimburile II și III nu exiatau 
practic condiții de aprovizionare ritmică, fapt ce in
fluența negativ îndeplinirea sarouiler de plan.

Lna din primele măsuri puie în aplicare a foit deci 
amenajarea unei magaxii intermediare în incinta secto
rului. hLagaxis a foit terminata la incepntul lunii fe
bruarie. în acest fel s-a eliminat traniportul interme

diar fi s-au creat condiții pentru o aprovizionare rit
mică a fiecărui atelier- în magazia intermediară ae lu
crează acum și noaptea, iar în schimburile II și III mai
ștrii de tură răspund de aprovizionarea tehnico-mate- 
rială.

Secția noastră a fost înzestrată în ultimul timp cu 
numeroase mașini moderne — do la strunguri mici, pînă 
la strunguri mijlocii și mari do înaltă productivitate. 
Dispunerea acestora în ateliere s-a făcut ținînd seamă 
de necesitatea obținerii unei productivități cît mai 
înalte. Mașinile au fost grupate pe repere fi dispuse în 
flux tehnologic. Acest mod de așezare a mașinilor na 
se împăca însă cu vechiul sistem de organizare a bri
găzilor deoarece aceitea executau, în funcție de cerințe, 
fot felul de lucrări. S-a trecut atunci la reorganizarea 
brigăzilor in funcție de fluxul tehnologie, pa grupe de 
mașini și de repere. Noua organizare a dus la specia
lizarea muncitorilor fi, implicit, la folosirea deplină a 
capacității mașinilor. Specializarea muncitorilor a con
tribuit totodată la îmbunătățirea calității produselor și 
la reducerea substanțială a manoperei la operațiile de 
prelucrare (manopera a fost redusă, de pildă, cu 10—15 
la sută pe reper).

Repartizarea brigăzilor pe grupe de repere ne-a dat 
posibilitatea să mai facem un paa înainte în mai buna 
organizare a muncii. Am luat măsuri ca fiecare brigadă 
să-și desfășoare activitatea după grafic zilnic de lucru. 
Aceasta a permis ca maiștrii să facă o repartizare judi
cioasă și echilibrată a sarcinilor pe brigăzi, să urmă
rească zilnic realizarea planului de producție (graficul 
defalcă planul pe repere, piese, bucăți) și să asigure în 
acest fel îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan (de
cada I — 35 la sută ; decada a Il-a — 75 la aută ; de
cada a Ifl-a — 100 la sulă).

Acestea ar fi. pe scurt, citeva din măsurile pe care 
le-am aplicat pentru mai buna organizare a muncii.

Aspect de la întrecerile liniile ale Spartachiadei de vară a tineretului (faza pe Capitală) Corul Casei raionale cultură Agnita

Colectivul d« muncă al aectpruluî noatru este hotărît 
ea, dezvoltînd experiența dobînditfi pînă acum, să mear
gă cu pași mari spre obținerea unor noi succese în în
deplinirea sarcinilor de plan, în creșterea productivi
tății muncii.

Ing. EMIL DĂBULEANU 
șeful secției a ll-a

Folosirea deplină 

a capacității utilajelor
La noi in uzină, la secția a Il-a, a fost o perioadă 

eînd regimurile de așchiere ce se aplicau nu erau întot
deauna la nivelul posibilităților utilajelor moderne cu 
care este dotată secția, fo.pt care se solda cu nefolosirea 
întregii capacități de producție a utilajelor.

Grupul de tehnologi din secția noastră, pornind de 
la aceste considerente, a început o acțiune de revizuire 
a tehnologiilor de fabricație. în munca noastră am fost 
călăuziți de ideea de a găsi soluții tehnice care să per
mită scurtarea timpului de lucru pe mașină. Paralel cu 
aceasta, am căutat ca diferitele lucrări să fie reparti
zate spre execuție pe acele mașini unde se pot obține 
randamente cît mai mart. în fișele tehnologice care în
soțesc în circuitul de fabricație fiecare reper, am cău
tat ad indicăm de fiecare dată și care este regimul cel 
mai potrivit da exeațfie. Ne-am orientat spre alegerea 
unor regimuri cît mai înalte de așchiere. Am făcut a- 
ceasta ținînd seama, în primul rînd, de utilajele de 
care dispunem — mașini moderne de mare randament.

Toate piesele mai complicate, care au o configurație 
deosebită, au fost prevăzute să fie prelucrata numai cu 

ajutorul dispozitivelor. Avînd 
aceste condiții asigurata, munci
torii au putut să obțină regimuri 
de tăiere care sS la permită re
ducerea, la fiecare reper, a ma
noperei pe mașină. La multe din 
reperele pompelor pe care le 
executăm, timpul de lucru s-a 
redus simțitor.

(Continuare în pag. a Il-a)

CAMPIONII ORAȘULUI BUCUREȘTI
Cel mai buni dintre 340 000 tineri bucureșteni par

ticipant! la Spartachiada de vară a tineretului și-au 
dat ieri întilnire pe stadionul Dinama. Atleti, volei- 
oalișb, fotbaliști, handbaliștl, etc. și-au disputat titlu
rile de campioni ai Capitalei.

Și. ca de fiecare dată, întrecerea finală ne-a oferit 
nosibilitatea de a cunoaște elemente deosebit de ta. 
lentate. descoperite și promovate de această largă 
competiție de masă

In deschidere a avut loc o demonstrație sportivă. 
Alături de cei 1 500 finaliști șiau arătat măiestria 
alți 3 500 sportivi hucureșteni, care au executat in 
ansamblu, frumoase piramide, reușite exerciții de 
gimnastică

In jurul orei 18 au fost cunosculi șl primii cam
pioni. Pe terenul central al stadionului Dinamo s-au 
întrecut două dintre cele mai bune echipe de fotbal 
care au evoluai în cadrul Spartachiadei de vară :

formațiile Uzinelor , .Semănătoarea" și ,,Vulcan", tn 
pauza acestei întllnlri decisive, spectatorii au aplaudat 
evoluția atleților din proba 1 5()0 m plat. A fost o 
dispută pasionantă care a prilejuit tinărulul metalur
gist Constantin Fărcășanu, cucerirea titlului de cam
pion al orașului București. Meritul victoriei sale re
vine deopotrivă antrenorului său, maestrul emerit al 
aportului Dinu Crlstea.

în întrecerile cicliste disputate pe șoseaua Buftea, 
victoriile au revenit sportivilor : Juvarlea Gheorgbe 
(Olimpia) la 15 km semicurse, Stanică Gheorgbe 
(30 Decembrie) Ia biciclete oraș, Elena Dumitru 
(Olimpia) semicurse fete și Iancu Ioana biciclete 
orag fete.

întrecerile continuă astăzi, tot pe stadionul Dinamo, 
la disciplinele atletism, tir, volei, baschet șl handbal.

V. RANGA

Ansambluri folclor ce 
regionale în turneu

Se dezooltă rețeaua 
cinematografică

De cîteva săptâ- 
mîni „Arenele Li
bertății" găzduiesc 
mari ansambluri 
folclorice de cintece 
ți dansuri care pre
zintă spectacole ce 
se bucură de pre
țuirea iubitorilor de 
cintece ți joc ai Ca
pitalei. Fină acum 
mesagerii artei a- 
matoare din regiu-

nile Argeș ți Olte
nia au oferit bucu- 
reștenilor programe 
alcătuite din dan
suri ți cintece 
populare specifice 
acestor regiuni, in
terpretate de for
mații fruntașe la 
fazele regionale ale 
celui de-al VH-lea 
Concurs.

Aseară spectaco

lul a fost susținut 
de ansamblul fol
cloric de amatori 
al regiunii Brașov 
format din 450 de 
interpreți. Același 
spectacol va mai a- 
vea loc azi în Par
cul Snagov, după 
care artiștii amatori 
brașoveni vor fi 
oaspeții orașului Pi
tești.

PITEȘTI. In satele Dobro
te a sa. Urluești, Puțul cu Sal
cia, Ușurei și Bușea din regiu
nea Argeș au fost înființate 
de curînd noi unități cinema
tografice. Cu acestea, numărul 
satelor cineficate în regiune 
de la începutul anului și pînă 
în prezent trece de 60. Acum, 
în toate satele dtn 7 raioane 
ale regiunii funcționează uni
tăți cinematografice.

GALAȚI. Rețeaua cinema
tografică s-a extins anul a-

cesta în regiunea Galați cu 
circa 30 de unități în ultima 
lună au fost înființate cine
matografe sătești în comunele 
Vădenl, Lacu-Rezi, Slvița, 
Fundeni, Berlești, Găgești și 
Condrea.

Cu acestea, numărul unități
lor cinematografice existente 
în întreaga regiune este de 
aproape 220.

(Agerpres)

JN REGIUNEA PLOIEȘTI

A crescut 
numărul școlilor

Numai în ultimii 10 ani, in 
localității» ploieștene s-au con
struit și dat în folosință aproape 
300 școli, urmind ca pînă la afîr- 
șitul acestui an aă fie terminată 
construirea a încă 262 săli de 
clasă, precum și a școlilor medii 
eu 16 clase de la Ploiești, Morenl 
și Rimnicu Sărat.

în regiune s-a dezvoltat consi
derabil și Invăț&mlntul mediu, pro
fesional șl tehnic. înainte de eli
berarea țării, In fostul județ Pra
hova existau doar citeva școli me
dii. în prezent, In flecare oraș și 
centru muncitoresc funcționează 
școli medii, în care învață aproa
pe 15 000 de elevi. în școlile pro
fesionale și tehnice de petrol din 
Ploiești. Cîmpina și Tirgoviște se 
pregătesc peste 90 la sută din ca
drele de petroliști șl chimiști ne
cesare schelelor șl rafinăriilor de 
petrol din țară. Anual, școlile pro
fesionale și tehnice de metalurgie 
din regiune sînt absolvite de circa 
3 000 de muncitori calificați și 200 
de maiștri. Numeroși alți tineri ur
mează cursurile școlilor profesio
nale și tehnice agricole, pedagogi
ce șl de asistentă sanitară, tehnice 
de construcții și de comerț etc.

(Agerpres)
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in sectoarele de prelucrări mecanice
(Urmare din vaa. I)

O altă problemă pe care am 
avut-a în atenfîe a jost elimi
narea locurilor înguste de pro
ducție. Se crease, de pildă, la un 
moment dat un neajus prin fap
tul că strungurile „Carusel" nu 
puteau satisface volumul de lu
cru pe care-l impunea execuția 
carcaselor de la pompele „Bi- 
caz-150“ ji „Bicaz-200“. A fost 
conceput atunci un dispozitiv 
care rte-a permis trecerea acestui 
reper fi pe o altă mașină. Schim
barea efectuată a dus nu numai 
la execuția carcaselor în aceleași 
condiții tehnico de calitate, dar 
și la scurtarea timpului de pre
lucrare în medie eu două ore.

Crupul nostru de tehnologi a 
studiat posibilitatea încadrării 
pieselor pe familii de repere. 
Pînă în prezent s-au stabilit mai 
multe grupe care cuprind peste 
40 la sută din reperele ca intră 
în componența unei pompe. 
Acest sistem de munca ne-a per
mis să obținem o reducere con
siderabilă a manoperei la pre
lucrare, o folosire mai judicoiasă 
a capacității maținilor-unelte.

In prezent sîntem preocupați 
de a găsi noi căi care să ducă lo 
perfecționarea organizării pro
ducției, la folosirea deplină a 
capacității mașinilor. Faptul că 
am obținut unele succese în mai 
buna folosire a capacității uti
lajelor constituie un îndemn de 
a merge și mai perseverent pa 
această cale.

Ing. C. BALAIȚA 
tehnolog 

Asigurarea

asistenței tehnice
în schimburile

II și III

te pînă a doua zi. Aceasta de
oarece cadrele tehnice amin
tite lucrează numai în schim
bul de dimineață.

Mă folosesc, spre edificare, 
de eiteva exemple mai recen
te. Brigada lui Ion Bucur lu
cra, în schimbul II, la execu
tarea unei carcase melc. La un 
moment dat strungarul a se
sizat o defecțiune de turnare. 
S-a adresat maistrului, pentru 
a afla ce trebuie să facă. Pro
blema depășind competența 
maistrului, acesta n-a putut 
să hotărască singur soluția ce 
trebuia adoptată. Piesa, deși 
foarte urgentă, a suferit o a- 
mînare de 16 ore. Asemenea 
lucruri se petrec aproape cu 
frecventă în schimburile II și 
III.

Iată de ce asigurarea unei 
asistențe tehnice echilibrate 
De fiecare schimb este o nece
sitate evidentă.

Va trebui, după părerea mea, 
să se ia măsuri, de către con
ducerea uzinei, pentru îmbu
nătățirea asistenței tehnice pe 
schimburi. O primă măsură ar 
trebui să aibă in vedere repar
tizarea unui tehnolog pe fie
care schimb. Propun spre stu
diere și încadrarea schimburi
lor II și III, mai ales cînd se 
asimilează produse noi, cu 
cite un inginer din cadrul ser
viciului constructor-șef. La fel 
de necesară este repartizarea 
pe schimburi a unor cadre de 
la controlul tehnic final de ca
litate și întărirea controlului 
interfazlc.

Diferența care există In pre
zent între schimbul de dimi
neață și celelalte schimburi, 
în ceea ce privește rezultatele 
producției, reprezintă fără în
doială o importanță rezervă de 
creștere a productivității mun
cii, la valorificarea căreia sln- 
tem chemați să ne aducem 
contribuția cu toții — maiștri, 
tehnologi, dispeceri și ingineri 
— în toate schimburile.

JUSTIN UNGUREANU 
maistru-strung ar

muncitorii care dan prodaoa 
cea mai fanai ea li tata.

La naj în eeeție, hrigixile

it

în secția noastră se lucrea
ză în 3 schimburi. La de- 
falcarea lunara a planului 
de producție se are în ve
dere acest lucru și fiecă
rui schimb i se repartizează, 
în general, un volum egal de 
sarcini. Mașinile pe care se lu
crează sînt aceleași ; oamenii 
care le mînuiesc — la fel ; 
timpul afectat pentru lucru 
este, de asemenea, egal. Tre
buie, în mod firesc, ca și re
zultatele care se obțin să fie 
egale.

Practica demonstrează însă 
că aceasta depinde* îsi mare 
măsură de modul cum este 
asigurată asistența tehnică pe 
fiecare schimb. în secția noas
tră s-au stabilit, în acest scop, 
unele măsuri bune. Mă refer, 
de pildă, la faptul că toate 
schimburile au fost asigurate 
cu numărul tfa' mhșLn nece
sari. Aceasta se reflectă și în 
rezultatele pe care le obțin a- 
cum schimburile II și III. 
Randamentele lor au .crescut 
față de perioada anterioară cu 
5—10 la sută. Merită să rețină 
atenția și următorul fapt. Noul 
produs — agregate pentru 
pompare — a fost asimilat în- 
tr-un timp destul de scurt. 
Prezența maiștrilor în toate 
schimburile, asistența tehnică 
pe care aceștia au acordat-o 
permanent muncitorilor au a- 
vut drept rezultat realizarea 
unor agregate de cea mai 
bună calitate.

O analiză mai atenta arată 
însă că realizările obținute de 
schimburile 
să fie încă 
bului de 
este cauza ? 
mele ce se 
schimburi, soliciți nd prezența 
la fața locului și a altor ca
dre tehnice (tehnolog, proiec
tant, dispecer, control tehnic 
de calitate), rămîn nerezolva-

GENERALIZAREA
EXPERIENȚEI 

ÎNAINTATE- 
ÎN ATENȚIA

ORGANIZAȚIEI
U. T. M.

Una din căile de creștere

la- 
creau pe grape de repera. Se în
țelege deci ci fiecare munci tar 
trebuie ■ ■ fia apeeialiut eît mal 
faime pe prod tuni la ears lacrea- 
lă. tnlr-na timp aveam mari 
greutăți in execntarea arțarilor 
pompelor «Olt*- Tiaerii ■■ rea- 
țean ii m îneadraam te narma 
de timp fi aici calitatea aceatar 
piele an era dintre eale mai 
bane.

Unii dintre <«î mal bmml 
•trungiri. Ion Niță, abținea la 
acest reper reinltate faarte bane. 
Camitctnl U.T.M. pa sectar a or
ganizat «n ochimb de axperienfă 
la mașina ini Niți. A cea ta a de- 
monitrit practic, pa «perații 
tehnologice, cum reo<e|tc ol aă 
execute in hune condiții ar
borii pompelor. In urma aceitei 
demonstrații, tinerii an oliminat 
amprentele pe care bacurile uni- 
veraalnlui le imprimau pe piese 
din cauza prinderii defectuoase. 
Un alt rezultat a foit eliminarea 
unor mișcări inutile, în perioada 
<le pregătire, prin organizarea 
mai bună > muncii. Comitetul 
U.T.M. organizează frecvent «ae- 
menea demonstrații practice, 
care aă-î ajute pe tineri al-și 
îneugcaacă metodele de muncă 
ale celor mai huni muncitori.

In luna iulie au foit încadrați 
la noi în lecție 12 absolvenți ai 
școlii profeiiooale. Ei au fost 
repartizați lucreze la reperul 
tiranți pentru pompe. în prima 
luna acețtia nu |i-au realizat 
planul. Cauza a fost uțor de des
coperit : ei executau operațiile 
de degajare și de filetare în mod 
aucceaiv. Aceaata nu era o aba
tere de la tehnologie, dar pro
ductivitatea era scăzută. In ca
drul unei demonitrații practice, 
•trungarul Gbearglie Rafilă le-a 
demonstrat acestora cum cele 
două operații pot fi executate 
■imultan. Rezultatul : producti
vitate* muncii la brigada respec
tivă a crescut cu 2,5 la iută.

Pe lingă demonstrațiile practi
ce și schimburile de experiență 
organiiale în secție, comitetul 
U.T.M. a-a îngrijit ca tinerii aă 
ia parte la astfel de acțiuni ți 
în afara uzinei. Strungarii din 
aecția noastră au participat, apre 
example, la un aebimb de expe
riență organizat la Uzinele „Elec
tros parataj** cu care prilej au 
putut cunoaște avantajele 
todei de ațebiere rapidă.

Toate aceste acțiuni an avut 
drept rezultat însușirea de că
tre tineri a multor metode îna
intata de muncă șl, evident, spo
rirea aportului lor la îndeplini
rea sarcinilor de plan.

ine-

II și III continuă 
inferioare schim- 
dimineață. Care 
Multe din proble- 
ivese în aceste

a 
productivității muncii o consti
tuie aplicarea in producție a me
todelor înaintate de lucru, însu
șirea experienței celor nai huni 
muncitori de titre iatrtxal co
lectiv. Iată de ce, Meoftfetal 
U.T.M. |ie sectar ■-» prtai^at 
perasaacat da generaliuma si* 
perîen(ei înaintate apr« a fi la- 
■uțită |i aplicați de tat mai 
mnfțl tineri.

lntr-e vreme, aveam în secția 
■aiitri mai mnlțî tineri care 
bu-|Î îndeplineam normele da la
cra ți deci trăgaaa in «rai rea
lizările LrigăjuJor din cara fă
ceau paria. Era varba. îndeosebi, 
de Dumitru Bahne. Stelian Pn- 
tara fi Nicolae Lneeacw. X« e-ar 
putea spâne că aceștia si faln- 
Sean 
cra
cam 
mai ales, ■■ slăpiaean rai 
baia aparapile tehaelopM. Am 
ficat atenei eandaceni ancțim 
propunerea, ca. a vrem a. es u 
fie repartuați pa lînfă Am din
tre cei mai bnni strungari — lan 
Bădaia fi Petra BarbclL Expe
riența aceatnra — trama 
de ii tinerilar — a dat rs 
astepUla. Ei iși dapâșeac 
sarcinile de plaa te bsc4jm 
U anti și te namări

ION ȘTEFANESCU 
membru in comitetul U.T3L 

pe lector

cam irehaie tîaspal da la- 
Alta era caaia : ■■ (tiaa
il-fi «rțaniieie ■■■ta și.

tra-

Problema calității revine des In discuțiile pe care maistrul Nicolae Dima, din sectorul 
montaj al fabricii de mabild C.l.L. Pitești, le poartă cu tinerii săi tovarăși.

Foto : O. PLECAN

Vacantă la Peștișani
— Nu știe careva dintre voi 

să zică din fluier ?
întrebarea venise din partea 

unui vizitator. Cu eiteva mi
nute în urmă, se încheiase șe
zătoarea literară la care parti
cipaseră tineri poeți din Bucu
rești și Cluj, iar acum discu
țiile între oaspeți și elevi con
tinuau în dreptul ușilor de la 
ieșire, lingă riul ce curge 
printr-o latură a taberei din 
Pestișani. raionul Tg. Jiu. In 
fraie scurte și întretăiate, 
elevii se in trec ură cu acest 
prilej *a-și inițieze nei: prie
teni în programul zilnic al ta
berei :

— Azi am avut drumeție—
— Ieri, reuniune—
— Tot ieri, concursuri spor

tive.^
Din drumeția pe dealurile 

cu pâdun din nordui Olteniei 
se intoi-esera minau 
ploaia care se apropia, dar nu 
înainte de a fi parcurs întreg 
itinerariul stabilit.

Cit durase șezăUwrea. na 
itnpresionaM atenția, recepti
vitatea 
tea. La 
riseră 
scrie o 
un manuscris ?_j p dorințele 
(Vă rugăm M vemți med dea 
prin școli, să scrieți mai mult 
despre viața, despre aspera- 
țiila noastre).

Elevii doreau difi te ari ini
ma să prezinte și eL după a- 
erea. ua pragraoa artwne.

Și iată că. pe neobservata, 
ae tareeagă ua spectacol, tm-

față de ceea a m Q- 
sfirțit, ia-colo. rău- 
intrebknie (Cum se 
poezie ?_ Cum arată

prejur s-au adunat 
sută de spectatori, șl 
vin, pînă cînd „galeria1 
margine cere cu glas tare :

— Să ne întoarcem în sală, 
ca urmărim acolo întreg pro
gramul I

Dar băieții au găsit altă so
luție. Pină și pasiunea amato
rilor de ping-pong a fost în
trecută. Paletele s-au retras, 
mingile au amuțit, plasa a 
fost desfăcută. Tăbliile mesei 
au fost scoase în curte, unde 
pe șase taburete s-a întocmit 
cea mai rapidă estradă din 
cita s-au montat vreodată.

Cin tecul, ridicat pe mica 
estradă, se răspindește acum 
pină departe, micșorînd sim
țitor numărul spectatorilor de 
fotbal, aflați pe terenul din 
apropiere...

Peste tabără se așterne glas 
de vioară.

Ion Ivanovici, elev al școlii 
da muzică, ne poartă cu iscu
sință și căldură prin minuna
te simțiri și imagini ale Olte
niei : ,.Mierlița“, „Am trecut 
lume prin tine", „Doina Oltu
lui**... Și dintr-odată, „Ba
lada”, răscolitoare» „Baladă** 
a lui Ciprian Porumbescu.

Stâpînirea partiturii, retră
irea puternică a emoției, ne 
fac pentru eiteva momente să 
uităm că avem în 
elev, Intr-o tabără.

Ciucă Ștefan, elev 
agricole din Caracal, 
pa aeenă clntecul

peste o 
încă mai 

i“ de

față un

al Scolii 
readuce 
popular, 

interpretat Intr-un stil sim

„Argeșule, apă lină" și 
culmița Motrului** — tînărul 
cîntăreț ne conduce într-o a- 
devărată „excursie muzicală14 
prin folclorul mai multor re
giuni, pentru ca apoi să ce
deze locul — pe tăblia mesei 
de tenis de masă devenită 
estradă — altor și altor ta
lente. Elevii Suzana Vîcu din 
Segarcea, Iosif Crînguș din 
Caracal, Manuela Gîrleanu 
din Turnu Severin, Mariana 
Ștefanescu din Balș, Ristița 
Uteanu din Malu Mare, au 
făcut ca dupfi-amiaza aceea 
să fie dăruită întrutotul poe
ziei și cîntecului, pînă seara 
tîrziu, cînd (tineri artiști mai 
găsindu-se, dar timp dispo
nibil nu) zeci de glasuri ti
nere, împreună cu glasurile 
poeților ce ie fuseseră oas
peți s-au contopit într-o sin
gură cîntare, intr-un singur 
cor :

Gaia mereu, fii brațul ta
re, / fii gîndul treaz pentru 
popor — / al lumii tale mun
citoare / vrednic școlar și-n- 
vățător !.„

Peste acordurile acestui cîn- 
tec — al cărui refren „Să fii 
partidului oștean** exprimă 
concis și vibrant gîndurile 
elevilor aflați aici — se ridi
că într-un tîrziu glasul meta
lic al trompetelor sunînd a- 
dunarea în careu.

MIHAI NEGULESCU

ft.OAMENI DE AFACERI
Comedie cu puter

nică satiră socială — 
„Oameni de afaceri” 
este ecranizarea a 
trei nuvele ale scrii
torului american O’- 
Henry. Filmul se 
prezintă sub forma a 
trei schițe cinemato
grafice („Drumurile 
pe care le alegem1.' 
„Suflete înrudite" și 
„Comandantul piei
lor roșii") indepen
dente ca subiect dar 
unite prin mesajul 
lor: demascarea și 
ridiculizarea prin
cipiilor moralei bur
gheze.

Regia noii pro
ducții a studioului 
„Mosfilm” este sem
nată de L. Gaidai, 
Printre interpreți re- 
marcăm pe N. I. Ni-

culin — pe care l-ara 
văzut în filmele 
„Cînd copacii erau 
mari". „Fata cu chi
tara*' 9i „Avîntul ti
nereții".

Producția studiouri
lor cehoslovace este 
o comedie muzicală.

Doi frați din două 
lumi diferite (lumea 
socialistă — Ceho. 
slovacia, — lumea

capitalistă — Ameri
ca) profitînd de ase
mănarea lor frapan
tă își schimbă iden
titățile pentru a da 
posibilitate acestuia

din urmă să cunoas
că realitățile vieții 
locialiste.

Peripețiile ameri
canului intrat în pie
lea frateluj său dau 
prilejul înfățișării 
Cehoslovaciei noi și 
prilejuiesc eviden
țierea frumuseții mo
rale a omului socie
tății loclaliste.

Regizorul Milos 
Makovec este cu
noscut din alte trei 
filma care au rulat 
pe ecranele noastre: 
„Marea aventură", 
„Portul din Nord*, 
„Minciuna".

„Dintele de
Realizatorul 

muiui 
noaptea 
Anton 
se prezintă pe ecra
nele noastre cu un 
nou film de același 
qen. La fel de plin 
de tensiune Si emo
ții ca Si precedentul 
film. „Dintele de 
aur" înfățișează mo
dul cum serviciile 
de spionaj din țări
le capitaliste recru
tează spioni din rlri
durile oamenilor 
slabi din punct de 
vedere moral. Avem 
de-a face în acest 
film cu un om in
dus în eroare. înșe
lat, derutat, care 
cada involuntar, în

bulqar 
spre

Marinovici,-

fii-

aur"

cursa întinsă, dar 
care nu are tăria, la 
aflarea adevărului, 
sa se predea auto
rităților.

în distribuția fil
mului întîlnim nume 
cunoscute spectato
rilor ca : Gheorghi

Gheorghiev (din fil
mele „Zorile deasu
pra patriei1', „Prima 
lecție". „Am fost ti
neri”) si Ștefan Pei- 
cev (din filmele 
„Dincolo de ori
zont" si „Voci In 
insulă").

plu, direct și expresiv. De la I E T R r c
Cei mal mare ipeeiacel — 

cinemascop : Sala Palatului 
R. P. Rorrrine (orele 20) Maghe- 
ru (b-dul Magheru 29), Elena 
Pavel (sală și grădină — b-du) 
6 Martie 14), Miorița (Cal. Mo
șilor 127). Ștefan cel Mare 
(șos. Stefan cei Mare colț cu 
str. Lizeanu), Stadionul Dina
mo (șos. Ștefan cel Mare). La 
Fayette — film pentru ecran 
panoramic : Patria (b-dul Ma
gheru 12—14). Moby Diek : ru
lează la cinematografele Re
publica (b-dul Magheru 2), 
București (b-dul 6 Martie 6), 
1 Mal (b-dul 1 Mai 322), Gh.

Zilele trecute, un număr de 
82 de elevi și profesori de 
ia liceul „Mihai Viteaza’' 
din Capitală s-au Înapoiat 
dinir-o frumoasă excursie 
de 12 zile prin țară. Iată-i 
Pe excursioniști înlr-un po

pas la Lacul Roșu

Doja (cal. Griviței 80), Ales. 
Sahia (sală șl grădină — caL 
Văcărești 21), Stadionul Repu
blicii, Stadionul Ciulești. Luna 
de miere fără bărbat : rulează 
la cinematografele V. Alecsan- 
dri (str. Gfrigorescu 24), I. C. 
Frimu (sala și grădină — b-dul 
6 Martie 16). Giulești (cal. Giu
lești 56), 23 August (sală și 
grădină — b-du] Dimitrov 
118). Patinoarul 23 August. 
Plaja : Tineretului (cal. Victo
riei 48). Numai statuile tac : 
Victoria (b-dul 6 Martie 7). 
Grivita (cal. Griviței — podul 
Basarab). G. Coșbuc (Piața G. 
Cosbuc). “ ' ' . __1 “ ’
Centra] (b-dul 6 Martie 2). 
Marile ; _______
(b-dul 6 Martie 12). Program 
pentru copii — dimineața : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Gardianul — după-amiază : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Intre două iubiri — Pionieria 
nr. 4/1963: rulează la cinema
tograful Timpuri Noi (b-dul 6 
Martie 18). Adorabile și min-

Estrada, estrada:

speranțe: Lumina

cinoase : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (str. 13 
Decembrie 5—7). Cultural (Pia
ța Ilia Pintilie 2), Gangsteri șl 
filantropi ; înfrățirea întră 
popoare (b-dul Bucureștii Noi), 
Volga (șoc. IHe Pintilie 61) 
Olga Bancic (sală și grădină 
— cal. 13 Septembrie 196). 
Darclee • rulează la cinemato
graful Alex. Popov. Noapte 
necruțătoare — cinemascop: 8 
Martie (str. Buzesti nr. 9—11), 
G. Bacovia (șos. Giurgiului 3). 
Dragoste si pălăvrăgeli: rulea
ză la cinematografele C. Da
vid (sos Crîngași 42). V. Ruai- 
tă (sală si grădină — b-dul 1 
Mai 57). Mărul discordiei: ru
lează la cinematografele Uni
rea (b-dul 1 maj 143), Grădina 
cinematografului Ilie Pintilie 
(șos. Colentina 84). Regina 
stației de benzină : Flacăra 
(cal. Dudești 22). Moșilor (sală 
și grădină — cal. Moșilor 221). 
Toată lumea e nevinovată: 
Munca (șos. Mihai Bravu 221).

mim mum 
//V/fffl a» 1963-1964

Așa cum s-a anunțat. In zi
lele de 12, 13 și 14 august 1K3 
a avut loc la București ședința 
Consiliului Superior al Agri
culturii. Una din principatele 
probleme larg dezbătute a fast 
aceea privind măsurile ce se 
impun pentru realizarea »ar- 
finii stabilite de partid gu
vern de sporire a producț-ei 
de Erîu în anul viitor.

Referatele prezentate și dis
cuțiile purtate de participant! 
au evidențiat realizările obți
nute de numeroase unități a- 
gricole socialiste și au subli
niat totodată rezervele mari 
de care dispune agriculuir» 
noastră socialistă pentru creș
terea simțitoare a producției 
la această valoroasă cultură. 
In ședință s-a arătat că pen
tru înfăptuirea sarcinilor eu 
privire la mărirea producției 
de griu in anul 19S4 există 
condiții mult mai favorabile 
decît în anii trecuți : agricul
tura dispune de un număr 
sporit da tractoare si mașini 
agricole, de cantități mai mari 
de îngrășăminte chimice ; 
prin organizarea noului sistem 
de producere a semințelor au 
fost create posibilități ca in 
toamna acestui an toată su
prafața destinată culturii griu
lui să fie insămînțată numai 
cu soiuri valoroase. în același 
timp, în unitățile agricole so
cialiste lucrează cadre de spe
cialiști cu pregătire superioa
ră, iar gospodăriile de stat Șl 
colective si-au îmbogățit ex
periența In cultura griului, pot 
organiza mai rational munca

Recomandările Consiliului 
Superior al Agriculturii

Lb vederea acircâru diferen
țiate a întregului crerotex de

&U3tet_z2nd rezulte'.eie cer- 
eeUr.’-or W expe-
riente ssaentelă acumJla'ă de 
gosDOGăr-ite amcGje de s-u: fe 
eoMDââărute eaiecure fi-jnla
se. partiCitMunUi U «edinte 
Dlenari a CoP-sdiului Super-^r 
al AgrreuKuru — memiru 

șa mviiay dm ria
dul ■Dec'-alrstCrr «tua uwtetite 
de oroductte. oamrn-^r da 
știință d*n inertSutete de cer
cetări si din iprâUrnint — 
adoptat următoarele re<-?min- 
dări nrivind cultura jErhshsi 
oentru anul axricol 1BC 1M4:

Extinderea incultură 
a soiurilor 
productive

Prin grija partidului șf gu
vernului, In ultimii ani in a- 
gricultura noastră au fost in
troduse in cultură soiuri de 
griu valoroase, mai timpurii, 
rezistente la ger. secetă, boli 
și dăunători, la cădere și scu
turare, cu o mare capacitate 
de valorificare a fertilității 
solului și îngrășămintelor. In 
anul agricol 1963—1964 întrea
ga suprafață destinată griului

Țmmd lumi de issupțrite 
agroi^-—k de repacra- 
tee de proc-^cV>£, sceunte de 
griv rare vor fi fofa&te îz a- 
Leasxă se recomandă
a fi repartizate astid :

So;rjKn-e interueve, care 
«c-=iă terenun fertite, pro
funde și lucrate, dau
teeste bune rezultate pe cer- 

și găurile aluvio
nare. Pa cete podxaliee și 
brune de pădure podzohte a- 
eeste soiuri dau rezultate 
bune r’-’y^î in condițiile fer- 
til zării lor corespuazitnare. 
Soiurite intensive valorifică 
in mod economic fertilitatea 
naturală a solului și ingrășă- 
ntfatete Avfad o bună rezis
tență la cădere și scuturare, 
ele stat potrivite pentru re
coltarea mecanizată.

b) Soiurile semi-in tensive 
dau producții bune pe tere
nuri fertile șd bine lucrate 
(cernoziomuri, aluviuni și bru
ne de pădure). Ele au o bună 
rezistență la cădere și valo
rifică bine fertilitatea «olului.

c) Soiurile extensive m pot 
cultiva cu bune rezultate tn 
zona dealurilor, pe solurile 

pedaabce și brune de pădure, 
ta tanriiQtf* unei Ingrlșări 
Madama șa a pregătirii cores
punzătoare a sc.=ahii.

*
Portr-u a valorifica mai 

baas enodit*4e naturale exis- 
tatie ta fiecare unitate și a 
obțme producții ridicate și 
ecnatante se recomandă ca 
gaspodăriite să eultive cite 
dotA soiuri de griu din cele 
mai valoroase pentru zona 
respectivă, cu perioade de 
vegetație diferite. In scopul 
eșalonării lucrănlor de recol
tare. Asigurarea semințelor 
de hună calitate trebuie să 
comp tuia o preocupare per
manentă atit pentru consiliile 
agricole, cit și pentru condu
cerile unităților agricole so
cialiste.

Griul folosit la insâmînțări 
trebuie să fie din soiurile re
comandate și să provină din 
culturi recunoscute, cu valoa
re biologică ridicată. Este ne
cesar ca sămînța să fie con
diționată și verificata din timp 
Ia laboratoarele de control 
pentru stabilirea valorii cul
turale.

In prezent, stațiunile expe
rimentale ale Institutului Cen
tral de Cercetări Agricole au 
posibilitatea să producă să- 
mînță elită din soiurile raio- 
nate, în cantități suficiente, 
care prin înmulțire să ducă 
la obținerea unor semințe cu 
o valoare biologică ridicată, 
capabile aă dea recolte spo
rita.

Pentru ■ înmulți aceste se
mințe astfel ea să-și mențină 
fnsușirile valoroase pe care 
le au, este necesar ca fiecare 
goapadărie să-și organizeze In 
toamnă loturi semincere. La 
amplasarea acestora, gospo
dăriile trebuie aă aleagă tere
nurile cele mai fertile. Lotu
rile semincere trebuie gru
pate bi una «au maximum 
două tarlale, să fie date In 
grija celui mal bun brigadier 
din gospodărie care să răs
pundă de ele de la pregătirea 
terenului și pînă la recoltare. 
TiMmirțurea loturilor trebuie 
să m facă pe un agro fond su
perior, In epoca optimă și în- 
tr-UB interval de timp cit mai 
scurt

Folosirea rațională 
a Îngrășămintelor
Griul de toamnă m cultivă 

fn țara noastră după planta 
care părăsesc terenul devreme 
ca mazărea, boreeagurile. faso
lea, griul și după plante care 
se recoltează mal tirriu, înde
osebi floare a-soarelui și po
rumbul.

In vederea sporirii produc
ției medii de griu la hectar pe 
întreaga țară, este necesară 
folosirea raționali ■ îngrășă
mintelor minerale și organice 
in funcție de planta premergă
toare, gradul de fertilitate na
turală a solurilor și de cerin
țele biologice ale soiurilor cul
tivate.

Rezultatele cercetărilor în
treprinse în stațiuni și expe
riența unităților agricole ara
tă că folosirea unor doze mo
derate de îngrășăminte mine
rale asigură obținerea unui 
spor de 8—10 kg griu pentru 
fiecare kilogram de substanță 
activă. Aplicarea dozelor mari 
de îngrășăminte duce la creș
terea producției la hectar, dar 
scade economicitatea lor. De 
aceea, !n «tapa actuală este 
mult mai economic aa Ingră- 

șămintele minerale să se apli
ce în doze moderate, ceea ce 
permite să se fertilizeze supra
fețe mai mari, realizîndu-se o 
producție medie la hectar mai 
ridicată.

Pe toate tipurile de sol griul 
dă sporuri mari de producție 
cînd se aplică îngrășăminte cu 
azot Sporurile de producție 
stnt mal mici cînd se folosesc 
numai îngrășăminte cu fosfor, 
cu excepția cernoziomurilor 
din Cimpia Transilvaniei, 
unde griul reacționează foarte 
puternic și la fosfor. Cele mai 
mari recolte se obțin atunci 
clnd azotul și fosforul se apli
că împreună. în ceea ce pri
vește pot as iul s-a dovedit că 
la griu acest Îngrășământ nu 
aduce sporuri economice.

Ținind seama de aceste con
siderente și de cantitățile de 
îngrășăminte de care dispu
nem In anul agricol 1963—1964, 
ingrășămintele chimice trebuie 
să se aplice în mod diferen
țiat după cum urmează :

Pe cernoziomuri și solurile 
brun-roșcate de pădure, după 
plante care părăsesc terenul 
devreme și mai ales după le
guminoase, ae recomandă fo
losirea. o dată cu arătura a- 
dlncă, a luperfosfatului ta 
doză de 200—300 kg la hectar. 
Tn primăvară, ta cazurile cînd 
griul iese slăbit din iarnă, se 
va Ingrășa stimulativ cu 50— 
100 kg azotat de amoniu la 
hectar.

După plante care părăsesc 
terenul tîrziu și atunci cind se 
cultivă griu după griu, îngră- 
șămintele minerale se vor a- 
plica împreună, ta doze mode
rate de 100—150 kg azotat de 
amoniu și 200—300 kg super- 
fosfat la hectar.

Pe terenurile unde unită
țile agricole socialiste au a- 
plicat an de an îngrășăminte 
fosfatice, se recomandă să se 
dea numai îngrășăminte azo
tate, ta doze mici de 50—100 
kg la hectar, care asigură 
sporuri însemnate de griu la 

kilogramul de substanță ac
tivă.

Din ultimele rezultate ex
perimentale s-a desprins con
cluzia că la griu, pe majori
tatea tipurilor de sol și mai 
ales pe cernoziomuri și brun 
roșcate, e bine ca gunoiul de 
grajd șl îngrășămlnțele mi
nerale să se. folosească sepa
rat. Acest mod de adminis
trare va permite dublarea su
prafețelor fertilizate și deci 
sporirea recoltei medii de 
griu pe țară. Rezultatele ex
perimentale au dovedit că gu
noiul proaspăt încorporat sub 
arătura adîncă dă același 
spor de producție ca și cel 
fermentat. Folosirea gunoiu
lui proaspăt asigură fertiliza
rea unor suprafețe mai mari, 
deoarece prin fermentare can
titatea de gunoi scade aproa
pe la jumătate. Și ta cazul 
îngrășării solului cu gunoi de 
grajd, dozele moderate, de 
15—20 tone la hectar, sînt 
cele mai economice.

Timpul cel mai potrivit 
pentru aplicarea gunoiului de 
grajd este o dată cu executa
rea arăturilor adînci. Griul dă 
sporuri însemnate de recoltă 
și atunci cînd îngrășăminte le 
organice sînt date la planta 
premergătoare — porumbul.

Prin folosirea rațională a 
îngrășămintelor, producția de 
griu poate spori considerabil 
și pe terenurile erodate, care 
ocupă suprafețe mari în țara 
noastră. In acest scop, pe so
lurile în pantă, care și-au 
pierdut parțial sau total ori
zontul cu humus, se reco
mandă o fertilizare combinată 
cu gunoi de grajd și îngrășă
minte minerale aplicate în 
cantități de 20 tone gunoi, 
100 kg azotat de amoniu și 
200 kg auperfosfat la hectar.

Fertilitatea solurilor podzo- 
lice crește prin folosirea în
grășămintelor organice și mi
nerale împreună cu amenda
mentele calcaroase. Pe aceste 
soluri se vor aplica o dată la 

6-8 ani amendamente cu cal
ciu (cite 3—6 tone la ha, după 
gradul de aciditate șl textură 
a solului), iar in fiecare an se 
vor folosi în doze moderate 
gunoi de grajd împreună cu 
Îngrășăminte azotata și fosfa
tice.

In ce privește momentul 
optim de încorporare ta sol a 
îngrășămintelor, se recoman
dă ca superfosfatul să fie dat 
la arătura adîncă de vară sau 
de toamnă. Aplicarea super- 
fosfatului pe semănături nu 
este indicată și economică de
oarece nu aduce nici un spor 
de producția. îngrășămintele 
azotoase pot fi date în orice 
anotimp. Sporuri însemnate 
de producție, în special în 
zonele de stepă, se obțin cînd 
aceste îngrășăminte sa aplică 
la arătura de vară sau de 
toamnă. De asemenea, ele se 
pot administra și fracționat, o 
parte dindu-se o dată cu exe
cutarea lucrărilor de bază, 
iar restul la însămînțare și în 
timpul toamnei direct pe se
mănătură. Ca o regulă gene
rală, aplicarea azotatului este 
indicată și primăvara timpu
riu pe solele unde griul a ie
șit slăbit din iarnă.

Lucrările 
de pregătire 
a terenului

Din complexul de măsuri a- 
grotehnlce lucrările de pregă
tire a terenului constituie unul 
din factorii de o deosebită im
portanță, de care depinde în 
mare măsură obținerea unor 
recolte bogate de griu. Pe baza 
practicii unităților fruntașe și 
a rezultatelor obținute în sta
țiunile experimentale, lucră
rile de pregătire a solului pen-
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Cu prilejul 
sărbătorii 
naționale 

a Indoneziei
Slmbătă după-amiază, amba

sadorul Republicii Indonezia la 
București, Sukrfsno. a oferit la 
restaurantul Pescăruș un coc
teil cu prilejul sărbătorii na
ționale a Indoneziei — Ziua 
proclamării Independenței.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnăraș șl Alexandru Dră- 
gbici, vicepreședinți al Consi
liului de Miniștri, membri al 
Consiliului de Stat șl al gu
vernului. conducători ai unor 
instituții centrale șl organizații 
obștești, oameni de cultură, 
ziariști.

Au participat șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditațf la 
București si alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

WORT WORT
| Jn curînd — studențl. Can-i 
a didații pentru examenul dej 
j admitere la facultățile de I 
J chimie industrială și meta- 4 
« lurgie din Capitală ascultlndi 
j explicațiile șefului de lucrări ț 
* Barca Frumuzache j
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Campionatul mondial
de șah pentru juniori

Astăzi, cuplaj fotbalistic 
pe stadionul Republicii

Florin Gheorghiu continuă seria 
succeselor în preliminariile cam
pionatului mondial de șah al ju
niorilor de la Vrnjcka Banja (Iu
goslavia). în runda a 4-a el l-a în*

• Stadionul Repu
blicii va găzdui astăzi 
un interesant cuplaj 
fotbalistic. De la ora 
17,30 Progresul va în- 
tîlni pe Petrolul Plo-

iești, In continuare 
desfășurindu-se la lu
mina reflectoarelor 
jocul • Steaua—Rapid.

(Agerpres)

K I I

A vins în 34 de mutări pe Beling 
f (R.D.G.). Gheorghiu este pînă în 

prezent singurul jucător care a 
reușit să cîștige toate cele 4 partide programate 
de Ia începutul campionatului. în ultima parti
dă a preliminariilor Gheorghiu va juca cu ar- 
gentineanul Amado. Indiferent de rezultatul pe 
care-1 va obține în această partidă Gheorghiu 
este calificat pentru turneul final.

Medul triunghiular de atletism 
de la Timișoara

Turneul internațional 
de volei

Sîmbătă în ziua a 
treia a turneului in
ternațional masculin 
de volei care se des
fășoară pe terenurile 
clubului sportiv Pro
gresul din Capitală, 
echipa R. P. Polone 
a învins cu scorul 
de 3—1 (10—15; 15— 
3; 15—13; 15—3) echi
pa R. P. Bulgaria. 
R. P. Romînă II a în
trecut cu 3—1 (12— 
15; 15—11; 15—10;
15—7) echipa de tine
ret a R. P. Romine.

care are loc <n «ala 
sporturilor din Con- 
stanța. Voleibalistele

Pe stadionul C.F.R. 
din Timișoara a în
ceput simbâtă meciul 
triunghiular de atle
tism dintre echipele 
de juniori ale R. P. 
Polone, Iugoslaviei și 
R. P. Romine. După 
prima zi, punctajul in 
competiția masculi
nă este următorul: 
R. P. Romînă—Iugo
slavia 54—52 ; R. P. 
Polonă—R. P. Romî
nă 65,5—52,5 : R. P. 
Polonă — Iugoslavia 
67—39 puncte. în me
ciul feminin R. P.

Romînă conduce cu 
31—24 puncte în fața 
R. P. Polone (Iugo
slavia participă nu
mai la masculin).

în proba feminină 
de lungime Gabriela 
Radulescu a stabilit 
un nou record al țării 
de junioare cu 5,82 m. 
Alte două recorduri 
republicane de juni
ori au fost stabilite 
de Perju la 1 500 m 
obstacole cu 4’17’‘8/10 
și Mihaela Deneș care 
a aruncat sulița la 
48,27.

N a t a f i t

ai

Echipa feminină de 
volei a R. P. Romine 
a obfinut sîmbătă o 
nouă victorie în tur- 

international

noastre au 
3—0 (11, 2, 
Iugoslaviei, 
na lumii, echipa Ja
poniei a întrecut cu 
3—0 (8, 6, 1) echipa 
R. P. Polone, iar R. P. 
Bulgaria a dispus cu 
3—0 (12, 15, 11) de 
chipa de tineret 
R. P. Romine.

fnvinj cu 
7) echipa 
Campioa-

bariiMil Tinere- 
din Capitală au 

în-

La 
tul ui 
început sîmbătă 
trecerile concursului 
internațional de no
tație la care partici
pă înotători de va
loare din Austria, 
R. S. Cehoslovacă, 
R. P, Ungară, R, D. 
Germană și R. P. Ro
mână. frumos

succes a repurtat Zoa 
Reznicenko (R. P. Ro
mînă) ciștigătoarea 
probai de 2M m bras 
eu timpul de 2'58” 
2/10. Emilia Negule- 
scu ți Panteliman 
Decuseară au termi
nat învingători în 
probele de sărituri de 
la trambulină.

(Agerpres)

Grupul de conducători 
unor organizații de tineret din 
Africa continuă, vizita de stu
dii ce care o face sub egida 
O.N.U. în scopul cunoașterii 
aspectelor sociale și economi
ce legate de pregătirea tine
retului din R.P. Romînă.

Oaspeții au făcut o vizită 
la Ministerul Învățămîntului 
unde au fost primiți de repre
zentanți ai conducerii ministe
rului. In continuare ei au vizi
tat Universitatea București, 
complexul de cămine studen
țești din cartierul Grozăvești, 
Uzinele „23 August", Spitalul 
Fu nd eni și Muzeul Satului.

★

Se ridică plnzele

O șosea asfaltată, In lungime 
da 11 km, va lega orașul Brașov 
de centrul turistic Poiana Brașov. 
Această nouă arteră de circulație 
se află In construcție pe un tra
seu muntos. De-a lungul drumului, 
o serie de viaducte vor întregi 
frumusețea peisajului. La lucrările 
de construcție participă cu entu
ziasm și numeroși cetățeni din 
orașul Brașov care au efectuat 
plnfi acum mii de ore de muncă 
patriotici.

Slmbălă la amiază, In unul din 
noile blocuri de na bulevardul 
Magheru din Capitală, s-a deschis 
magazinul de confecții pentru fe
mei „București", cel mai mare de 
■cest gen din Capitală, precum 
cel de cadouri-artizanat.

Noua unitate comercială are o 
suprafață de vînzare de peste 1 400 
m.p. Parterul este destinat raioa
nelor de taioare și fuste, articole 
de seară, podoabe, parfumerie și 
galanterie. Rochiile, pai desimile, 
paltoanele și alte articole elnt ex
pusa la etaj.

Pentru o deservire cit mai bună 
au fost amenajata cabine speciala 
de probă cu oglinzi rabatabila «1 
un mic bar,

(Agerpres)

n luna septembrie se va organiza, cu lucrările 
tinerilor artiști plastici, a doua „Expoziție a me
zelului”. Avind experiența anului precedent, cînd 
a avui Joc „debutul" acestei lozme originale de 
mani/estare colectivă, expoziția din acest an, 
aliată jn stadiul pregătirilor finale, va însuma nu* 
mele unui mare număr de tineri artiști plastici care

au făcut o amplă documentare în multe din regiunile țării 
noastre. Iar amplei documentări e de așteptat sd-i urmeze ca 
rod al unei munci laborioase lucrări care să aducă în expozi
ția realizări ale patriei noastre socialiste, prezentate prin or- 
monizarea culorilor sub coordonata delinitorie a izblnzii artis
tice, a frumosului.
r- . , -
— Pentru oțel arii hunedorani 

prezenta omului cu șevaletul, 
mi s-a părut a fi un lucru obiș
nuit, apunea ta discuție, Cons
tantin Piliuță. Dar pictoniliu ti* 
năr venit aici, la izvorul au
tentic al frumosului, prezența 
topitorului. oțel a nil ui, lam mo
ri s tul ui, concentrarea sa asu
pra obiectului muncii !i prile
juiesc momenta da mari emoții 
și reflecții. Contactul cu Hune
doara, cu acest oraș de seamă 
al industriei noastre socialiste, 
îndeamnă tot
odată la noi re
flecții asupra 
conținutului și 
formelor de ex
primare în cre
ația noastră, la 
dorința de a re
aliza compoziții 
care să surprin
dă monumenta
lul rec’.ităților 
noastre socia
liste. în pei
sajul industrial luminos 
puternic, devenit pentru mulți 
creatori un personaj simbolic, 
se află concentrate frumuseți 
nenumărate. El este, prin liniile 
pline de măreție, prin vigoarea 
și forța pe care o inspiră, o me
taforă. dintre nenumăratele, a 
puterii poporului nostru, a ca
pacităților sale creatoare. O 
compoziție desfășurată a peisa
jului hunedorean — Combinatul 
siderurgic, grupul de furnale, 
blumingul, hala noii oțelării, o- 
rașul muncitoresc spre care se 
Îndreaptă miile de muncitori — 
ar putea vorbi privitorului în- 
tr*un limbai emoționant și con
temporan. Documentarea recen
tă m-a convins încă o dată de 
temeinicia unei observații fun
damentale, prin semnificațiile 
ce derivă din ea ! Peisajul in
dustrial a devenit un atribut 
esențial al naturii, iar înțelege
rea și interpretarea artistică a 
poeziei și frumuseții lui bărbă
tești poate avea multe conse
cințe pozitive pentru pictură. 
Și nu numai pentru pictură. A- 
limentarea unui cuptor se face 
cu o precizie și siguranță extra
ordinară. Aducerea dolomitei, 
jocul flăcărilor, mișcările oame
nilor, comenzile date numai 
prin qesturj scurte, toată a- 
ceastă armonizare a operațiilor 
muncii care nu admite nici o 
secundă de întîrziere, de ezi
tare, slnt izvor de Inspirație 
pentru muzică, balet, poezie, 
pentru pictură. Descopăr aici, 
în peisajul industrial, una din 
cele mal autentice dimensiuni 
ale frumosului și. bineînțeles, 
îndemnul la a o reflecta în 
compoziții proprii. Am pe „șan
tier" compoziții inspirate de 
asemenea momente, multe schi
te portrete, Instantanee.

— Observația făcută de cole
gul meu, a intervenit în discu
ție Constantin Plăcintă, este 
foarte adevărată. Ea are o lar
gă arie de cuprindere, peisajul 
industrial fiind rezultatul mun
cii omului, al energiilor sale 
creatoare puse In adevărată 
valoare de orînduirea noastră 
socialistă. Aș adăuga la ,(por- 
tretul" acestui peisaj contem
poran, faptul că asemeni di
versității constructorilor săi. se 
prezintă sub o varietate da fețe, 
împreună cu un grup de grafi
cieni, sculptori, pictori făcut 
documentarea în orașul Onești. 
Este integral — și nu spun o 
noutate — un oraș al tinereții. 
Aceasta îl dă o personalitate 
distinctă în peisajul nostru in
dustrial. Cred că datorită sim
bolurilor pe care le circumscrie, 
liniilor da o perfecțiune și si
metrie exemplară, măreției con. 
strucțiilor, poate fi o sursă da 
inspirație a unor creații plasti
ca deosebit de valoroase. Ci
team cu ani în urmă reportaje 
în care se vorbea despre naște
rea acestui oraș. Intr-un asa-

menea reportaj, rețin, era vor
ba de arhiva vechiului sat în 
care se consemnau In aproape 
100 de ani doar prezența in 
peisajul gatului a următoarelor 
„piese da inventar comunal'*: o 
moară, o farmacie (dacă ae pu
teau numi așa trei eprubete și 
două cutii cu alifii) ; o prăvă
lie și — ceva cu care oneștenii 
se puteau lăuda atunci, față de 
alte sate — 7 aparate de radio 
la baterie. Atit. Și dacă am mai 
adăuga faptul că din 7 oneșteni

des, eram asistați de muncitori ; 
îi interesau schițele făcute, so
licitau păreri despre tablouri 
văzute în expoziții, și în- 
cheiau cu invitația de a mer- 
qe și în alte secții, unde sînt, 
de asemenea, multe de văzut, 
de desenat. Erau aceste invi
tații izvorîte din sentimentul 
mîndriei față de locul de mun
că, față de profesie.

— Și toți membrii grupului 
nostru de artiști amatori, cel 
mai numeros poate — a Inter
venit în discuție Nicogosian 
Ervan — ar aduce în discuție 
aspecte ale Înfățișării total în
noite a tării. Și Galații, ca toata 
orașele, ca întreg peisajul țării, 
a devenit un oraș nou. Este un 
oraș foarte frumos, și cred că 
In 
de 
pe 
La
rurgic și cartierul Țiglina ar fi

■cest sena am putea vorbi 
o competiția a frumosului, 

tot cuprinsul patriei noastre. 
Galați — Combinatul slde-

diu, Gheorghe Dascălu, de a- 
ceeași profesie, sau pescarii Pe
tre Babeuca, Vicol Năstase, 
Ivan Cuzmin, de la Jurilovca 
sau Sf. Gheorghe, sînt cîțiva 
dintre nenumărații oameni pe 
care i-am cunoscut, de la care 
am avut multe de învățat și 
care au devenit, sau vor de
veni. eroii unor lucrări. În fap
tele oamenilor de aici, In mun
ca lor harnică și entuziastă, în 
caracterul lor hotărît șl demn, 
în mîndria de a fi constructori 
ai socialismului căutăm cu toții 
dimensiunea definitorie, con’ 
clusivă a frumosului. Căci pei
sajul modern, nou, înălțat de 
oameni nu este întreg, cu toate 
semnificațiile lui dacă nu are 
In centrul său pe cel care l-a 
creat și II creează, pe omul nou 
al societății noastre, cel care 
asigură frumosului dimensiunea 
sa cea mal exactă, nemuri
toare.

...A fost o discuția bogată In 
exemplificări.

6 erau neștiutori de carte, crun
ta mizerie și exploatarea nemi* 
loasă. documentarul retrospec
tiv al situației satului în tim
pul burghezo-moșierimii ar fi 
cit se poate de exact.

Ce înseamnă pentru omul de 
azi contactul cu Oneștii zile
lor noastre ? O sinteză, o con
cluzie simbolică a ceea ce s-a 
realizat, în general, în țara 
noastră. în acest oraș al chi
miei moderne, cu rafinării înal
te ca niște blocuri cu 20 de e- 
taje aparținînd Complexului pe
trochimic „Onești — Borzești", 
cu blocurile zvelte și primi

toare, cu tinerețea prezentă în 
laboratoare. în halele uzinelor, 
in fața aparatelor de înaltă 
precizie, totul poate să te inspi
re. Primele rezultate concrete : 
„Peisajul industrial" al Ilenei 
Micodin reprezentînd „Combi
natul „Onești", „Tînăra labo
rantă" a Măriei loan, „Portre
tul operatorului chimist Dan 
Lucasievici” al Silviei Radu, 
și, firește, numeroase altele. 
Dimensiunile frumosului, cum 
bine au fost numite cele vă
zute de noi peste tot, sînt și 
aici impresionante prin varie
tatea și bogăția lor. In docu
mentările de pînă acum am 
căutat să cuprind mai alea ima
ginile spontane, cu caracter de 
reportaj. Peisajul cu totul deo
sebit. complex, impresionant 
prin măreția sa, al Oneștilor, 
acest oraș în alb, te îndeamnă 
Insă la mai mult. Sînt preocu
pat acum de găsirea acelor 
imagini artistice, ideilor grafi
ce care să vorbească prin sim
boluri, prin metafore poetice. 
Deocamdată. în ciclul „Onești" 
m-am oprit asupra a trei com
poziții : „Orașul tineretului", 
„Orașul chimiei” și „Orașul în-, 
vățăturii". O compoziție înfăți- 
șl nd o imagine de ansamblu a 
combinatului, lucrarea „Indus
trie automatizată", se află deja 
lntr-un stadiu de lucru avansat. 
Reveniri, ie știe, se fac și după 
ce lucrarea a fost expusă.

— Intr-adevăr, a intervenit 
In discuție gTaficiana Ileana 
Micodin, la Onești totul impre
sionează. As vrea să aihinteso 
un fapt semnificativ : în Dauza 
da lucru Pe care o aveau Ia ora 
10, aproape toți muncitorii — 
cei mai mul ți tineri» cum s-a 
mal spus — citeau, învățau. 
Este un oraș unde toată lumea 
învață ca, de altfel, peste tot 
în patria noastră. Asemenea 
instantanee, creionate In fugă, 
rămase poate încă In schițe, se 
vor materializa cu siguranță, în 
lucrări da pictură destinate ce
lor cara le-au inspirat. Șl aș 
mal adăuga tacă un fapt, în 
cara a™ deslușit și datoria 
noastră, a pictorilor, de a ma
nifesta o exigentă deosebită tn 
realizarea lucrărilor. Foarte

argumenta locala 
înnoirilor, ale transformărilor e- 
moționante ce au loc în întrea
ga patne. Și, fără îndoială, gi
ganticul șantier naval. La pei
sajul nou al țării s-au referit 
colegii mei. Cred că și Cornelia 
Da neț ar putea aduce multe
observații interesante despre a- 
ceasta. Citeva lucrări pe cara 
1 le cunosc sînt o mărturie în 
acest sens. Aș vrea însă să 
precizez, că, totodată, noi toți 
am urmărit în primul rind să 
cunoaștem oamenii, pa crea
torii acestor minunate peisaje. 
Noi, la Galați, am fost prieteni 
cu întreg șantierul.

— Ni se spunea „pictorii 
noștri" — completează Corne
lia Danei — în toate secțiile și 
oamenii se lăudau cu noi. De 
aici și răspunderea sporită ce 
ne revine. Am cunoscut acolo 
multi tineri iubitori ai picturii, 
printre care pe muncitorul An- 
dronic Constantin.

— Exemplele de muncitori 
pasionați pentru problemele 
producției, nregătiți multilate
ral. entuziaști în discuțiile des
pre muzică, literatură, pictură 
ar f} fără sfîrșit, B completat 
Nicogosian. Printre aceștia aș 
numai pe Mihai Sofone, Ștefan 
Coman, Nicolae Enache

— De Ia Onești, ar trebui a- 
mintii întregul grup de oameni 
condus de inginerul Popescu, 
de la combinat, Sînt, de altfel, 
eroii compoziției Ia care lu
crez, a adăugat Micodin ileana.

— Șl eu aș avea de comple
tat cu noi nume, de data aceas
ta din alt sector de activitate, 
din agricultură, a intervenit 
Marcel Chirnoagă. Mihail Pe- 
trovlci, mecanic la G.A.S. Ovi-

In fapta șl co
mentarii asupra 
celor văzute. 
Se cere mențio
nată ha țări re a 
tuturor partici- 
panților la dis
cuția de a defi
nitiva cft mai 
multa lucrări, 
de a la da for
ma cea mai ex
presivă, pentru 
a deschide aco
lo, la locurile 

expoziții coleeti-documentării
ve. C. Piliuță. C. Plăcintă, Cor
nelia Daneț, Ervan Nicogosian, 
Marcel Chirnoagă, Ileana Mi- 
codin și-au exprimat, în nume
le tuturor, dorința de a organi
za asemenea expoziții și tot
odată de a reveni în documen
tare in aceleași locuri.

★
Cu cîțiva ani In urmă 

unul din zecile de mii de cons
tructori (care ae nasc visători 
cum spunea Leonid Leonov) se 
adresa conducerii Combinatului 
siderurgic de la Galați, cînd se 
hotărau primele acțiuni pentru 
construirea acestuia, scriind i 
„Vă rog în numele brigăzii de 
fierari-betoniști pa care o con
duc să ne păstrați cel mal greu 
punct. Noi lucrăm la Onești. 
Aici lucrările sînt pe sfîrșite. 
Considerăm de datoria noastră 
să venim cu toții, întreaga bri’ 
gadă și să lucrăm Ia construc
ția acestui mare obiectiv sta
bilit de partid".

Unor asemenea oameni, rea
lizărilor lor să le găsești expre
sia cea mai autentică în artă 
este un lucru, desigur, greu i 
dar orice artist adevărat i® 
simte dator si mindru să o facă. 
Discuția cu tinerii artiști plas
tici a relevat faptul că perioa* 
da de documentare le-a prile
juit un contact direct cu viața, 
cu realitățile patriei noastre 
socialiste. în curînd Be va des
chide „Expoziția tineretului*’ la 
care vizitatorii vor putea a- 
precia pe viu măsura în care 
frumusețile pe care le oferă cu 
generozitate realitatea de pre
tutindeni, au fost surprinsa în 
culorile ce vor fi expuse.

NICOLAE DRAGO*

tru însămînțarea grîului se fac 
diferențiat, în funcție de plan
ta premergătoare și de tipul 
de sol. Cînd grîul de toamnă 
urmează după plante ce pără
sesc terenurile devreme, solul 
trebuie să fie imediat arat și 
grăpat- în etapa actuală, este 
necesar să se facă arături a- 
dînci, care asigură nivelarea și 
uniformizarea terenurilor, dis
trugerea buruienilor și execu
tarea semănatului la un nivel 
agrotehnic ridicat. In condiții 
normale de umiditate se exe
cută deîndată o arătură la a- 
dlncimea de 20—30 cm, cu 
plugul în agregat cu grapa 
stelată. Dacă arătura adîncă 
nu se poate executa în 2—3 
zile de la recoltarea plantei 
premergătoare, se recomandă 
o lucrare cu grapa cu discuri 
Ia adîncimea de 12—14 cm. 
Prin aceasta se păstrează umi
ditatea în sol, se distrug bu
ruienile și se dă posibilitatea 
ca arătura adîncă să se execu
te în condiții bune chiar pe 
vreme de secetă. Arătura de 
vară trebuie întreținută cu 
grapa cu discuri pînă la se
mănat, stratul de la suprafață 
menținîndu-se astfel afînat și 
fără buruieni.

Cînd grîul urmează după 
porumb cultivat pentru siloz 
sau boabe, după alte plante 
care se recoltează toamna, se 
recomandă să se execute mai 
întîi discuirea terenului pen
tru mărunțirea resturilor ve
getale și apoi să se facă ară
tura cu plugul în agregat cu 
grapa stelată. In toate cazu
rile, o atenție deosebită tre
buie acordată calității lucrării 
de pregătire a patului germi
nativ, astfel ca semănatul 
griului să poată fi efectuat în 
condiții optime.

Conducerile unităților agri
cole socialiste, trebuie să or
ganizeze folosirea rațională a 
mijloacelor de care dispun în 
vederea executării din vreme 
a lucrărilor de pregătire a te
renului, astfel ca în perioada

optimă toate mijloacele să 
poată fi concentrate la semă
nat.

Epoca și tehnica 
semănatului

Rezultatele obținute la noile 
soiuri de grîu au scos în evi
dență faptul că perioada opti
mă în care se pot semăna noile 
soiuri este mal scurtă decît a- 
ceea în care se semănau ve
chile soiuri cultivate în țara 
noastră. Pe baza acestor con
siderente se recomandă :

în zona de stepă și silvoste- 
pă, semănatul griului se va în
cepe în prima decadă a lunii 
octombrie si se va termina la 
20 octombrie. în zonele mai 
nordice, răcoroase, semănatul 
griului se va începe din a treia 
decadă a lunii septembrie și 
se va termina pînă cel mai tîr- 
ziu la 15 octombrie.

în limitele perioadei optime 
de semănat, specialiștii din u- 
nitățile agricole socialiste, care 
cunosc condițiile concrete din 
gospodării, vor stabili momen
tul începerii însămînțării griu
lui ținînd seama, în primul 
rînd, de umiditatea din sol și 
de mersul vremii, de baza teh
nică existentă, de planta pre
mergătoare și soiurile pe care 
le cultivă.

Se recomandă ca în primele 
zile ale perioadei optime să se 
însămînțeze griul pe solele 
care au fost cultiv°te cu legu
minoase, grîu, porumb pentru 
siloz și masă verde etc., deoa
rece pe aceste sole terenul a 
fost eliberat devreme șl are u- 
mîdltate suficientă pentru a a- 
sigura o răsărire uniformă și 
în timp scurt. Se va continua 
apoi semănatul după porumb 
șl alte plante care se recoltea
ză în toamnă.

Griul se va semăna la adîn- 
cîmea de 6—8 cm în funcție 
de umiditatea din sol.

Densitatea optimă de plante 
variază în funcție de soi și

planta premergătoare. Se re
comandă semănatul a 400—450 
boabe germinabile pe mp la 
soiurile cu o înfrățire mal pu
ternică, cînd se seamănă după 
premergătoare timpurii, și de 
500—550 boabe germinabile pe 
m p cînd se seamănă după 
premergătoare tîrzii. La soiu
rile care înfrățesc puțin, se re
comandă o densitate mai mare, 
de 550—600 boabe germinabile 
pe m p. Pentru a asigura o se
mănătură de calitate, prin dis
tribuirea uniformă a seminței 
și îngroparea ei la adîncimea 
optimă, viteza de înaintare a 
tractorului la semănat nu tre
buie să depășească 5 km pe 
oră.

După semănat, îndeosebi în 
regiunile secetoase și pe tere
nurile unde grîul urmează 
după porumb, în arături 
proaspete, afinate, este nece
sară aplicarea tăvălugului ur
mat de o grapă ușoară. în 
cursul răsăririi, cultura de 
grîu va fi controlată riguros, 
în special pe tarlalele unde s-a 
semănat grîu după grîu, și este 
pericol de atac al gîndacului 
ghebos. In caz că se constată 
prezența acestui dăunător se 
vor lua Imediat măsuri da 
combatere. Dacă griul iese slă
bit din iarnă și „descălțat", 
semănăturile se vor tăvălugi. 
De asemenea, pentru preîn- 
tîmpinarea formării scoarței 
pe terenurile grele, sau spar
gerea scoarței formate pe tere
nurile mai ușoare, se recoman
dă grăparea culturii cu sapa 
rotativă sau grapa stelată. în 
timpul vegetației, grîul se va 
plivi, iar loturile semincere, 
în mod obligatoriu, se vor pu
rifica de alte plante în scopul 
obținerii unor semințe curate, 
cu valoare biologică ridicată.

Recoltarea se va face în faza 
de coacere în pîrgă și coacere 
deplină, folosind windrowerele 
și combinele. în cazul recoltă
rii grîului cu alte mijloace de
cît cu combina, se va urmări

ca perioada dintre recoltat și 
treierat aă fie cît mai scurtă.

Combaterea bolilor 
și a dăunătorilor
In vederea protecției cultu

rilor de grîu contra atacului 
bolilor criptogamice, se va 
trata în mod obligatoriu să- 
xntnța cu produse antimăluri- 
ce. folosindu-se 100 grame 
Granodin (Micodin) la 100 kg 
sămînță. Se pot utiliza și alte 
nroduse ca Germisan, Agro- 
nal, Abavit — cite 200 g la 
100 kg sămînță. Pentru pre
venirea pagubelor cauzate de 
mălura pitică a grîului. care a 
fost semnalată în unele regi
uni din tară, se recomandă 
evitarea însămînțării grîului 
pe terenurile infectate. De a- 
semenea. sămința de grîu re
zultată de pe lanurile atacate 
de mălura pitică nu trebuie 
folosită la însămînțărî.

Grîul de toamnă dă produc
ții bune cînd se cultivă Și 
după el însuși, cu condiția ca 
să se prevină atacul gîndacu
lui ghebos. în acest caz, se 
vor trata preventiv semințele 
de grîu cu Aldrin 20 la sută 
pulbere, folosind 600 grame in
secticid la 100 kg sămînță. 
Tratamentul semințelor cu Al
drin se va face în același timp 
si cu Granodin (Micodin) în 
porzolatoare sau instalații spe
ciale. Acolo unde acest trata
ment nu se poate face din lip
să de Aldrin, și se constată 
atacul gîndacului ghebos, se 
vor lua măsuri de combatere 
cu ajutorul a 30—35 kg la 
hectar Heclotox 3 la sută, sau 
Duplitox 34-5, care se împrăș
tia la suprafața solului.

Cultura griului 
în condiții de irigare

Pentru gospodăriile agricola 
de stat ai colective care culti
vă grîu Irigat ae fac următoa
rele recomandări :

Să se folosească soiuri foar
te productive, care dau cela 
mai bune rezultate, rezistente 
la cădere si cu o mare capa
citate de valorificare a îngră
șămintelor. In condiții de iri
gare, îngrașămintele cu azot, 
avînd o mare eficiență, trebuie 
date în cantități mai mari si 
lntr-un raport echilibrat cu 
cele cu fosfor. Se recomandă 
aplicarea a 200—300 kg azotat 
de amoniu si 300—400 kg su- 
perfosfat Ia hectar.

în ce privește arăturile, se 
recomandă ca si în condiții 
de irigare să fie executate în 
Dreaima semănatului la o a- 
dîncime de 20—30 cm. Pe 
terenurile irigate, semănatul 
grîului se va face în a doua 
decadă a lunii octombrie, asi- 
gurînd 400—500 boabe germi- 
nabile Ia m.p.

Pentru pregătirea cît mai 
bună a terenului, se recoman
dă irigarea tîrzie a porumbu
lui pentru boabe și siloz (cînd 
griul urmează după aceste 
plante), astfel ca solul să fie 
bine aprovizionat cu apă în 
momentul executării arăturii 
pentru grîu. In vederea asigu
rării unei răsăriri uniforme și 
a bunei dezvoltări a grîului 
încă din toamnă, precum Și 
pentru întregirea rezervei de 
apă din sol Dină la adîncimea 
de 1.5 m. se va face, după se
mănat. o irigare de aprovizio
nare cu 500—800 m c apă la 
hectar. în 2—3 reprize, ca să 
se evite băltirea pe semănă
tură.

Toate terenurile irigate și 
cultivate cu grîu trebuie să 
fie însămlntate cu porumb de 
siloz ca a doua cultură. Nu
mai atunci cînd se obțin două 
reeolte pe an (5 000—6 MO kg 
grîu și 40 000—50 000 kg po
rumb siloz la hectar) se jus
tifică cheltuielile de investiții 
făcute centru irigare. In vede
rea realizării unor producții 
mari de porumb da siloz se 
recomandă aplicarea a 300— 
4M kg azotat de amoniu la

hectar ei udarea de 4—3 
cu cîte 500—600 mc da 
la ha.

în tnorirea producției 
grîu un rol important îl 
generalizarea în practică a noi. 
lor rezultate experimentale 
prin organizarea loturilor de
monstrative care trebuie 
devină 
pentru țărănimea colectivis
tă. în 
ril agronomi din gospodă
riile agricole colective vor or
ganiza loturi demonstrative în 
special cu soiuri de grîu. în
grășăminte, amendamente și 
diferite metode agrotehnice.

In timpul care a rămâi pînă 
la începerea Insămlnțărilor. 
trebuie să se I 
ce si organizatorice 
pentru aplicarea diferențiată 
a acestor recomandări, în 
funcție de condițiile specifice 
ale fiecărei unități. Sămînța - 
trebuie condiționată si stabili- I 
tă valoarea ei culturală ; pe I 

fiecărei gospodării ■

să 
o adevărată școală

acest scop, ingine-

ia măsuri tehni- I 
izatorice eficace I

teritoriul _______ _______
trebuie făcută amplasarea I 
soiurilor ' 
rezervînd 
tensive cele mai hune te
renuri : din vreme trebuie 
revizuita toate mașinile Și 
agregatele cara vor lucra 
In campania de toamnă, 
echipindu-ie semănătorii^ cu 
marcatoare și grape lan ța te. 
în același timp, trebuie luate 
toate măsurile pentru pregăti
rea corespunzătoare a patului 
germinativ și executarea ge
minatului ta cele mai bune 
cooditiL

Mobilizlndu-aa toata rezer
vele existente, aplictodu-se 
tudicfoa metodele agrofltoteh- 
nlce arătata, se va asigura o 
recoltă bună de rriu ta anul 
viitor.

b. NICOGOSIAN r „Portretul muncitorului fruntaș Enochs Ni- 
colae de la S. N. Galați

*

ILEANA MICODIN: Onești — „Peisaj Industrial*de grîu pe tarlale, _ 
pentru soiurile iu I 

I 
i
I
I
I 
I
I a

Expoziția de arti plastică la Petroșani
Dt curlnd s-a deschis la adlile 

Muzeului orășenesc din Petroșani, 
cea da d Vl-a expoziție 
plasticd. organizată 
plastici din localitate.

Marea majoritate 
expusa oglindesc cele 
pecie ala regiunii Hunedoara, cit 
51 tUlerile construcții din fără. 
Alegerea subiectelor si îmbinarea 
culorilor linia modernă și stilul 
Întrebuințai In majoritatea lucrări
lor realizate In diversa modalități 
— linogravură, acuarela sau lito
grafii — dovedesc o calitate artis
tică ridicată.

Din cela peste 00 da lucrări ex
pusa disting In mod deosebit 
peisajul industrial reprezenta! prin 
lucrările „Două cetăți" de Elena

de artă 
de artiștii

a lucrărilor 
mai noi ar

B/anu, „Șantierul naval Galați" de 
Matyas Iosif. „Noua ațeiărie", 
„Pe malul Ce mei". „Preparația", 
„Primul schimb de Sylvester 
Vletor ți ciclul „Hunedoara" da 
Fodor Paiman. etc.

Nu mai puțin este oglindii celă
lalt aspect al regiunii Hunedoara, 
legat de satul colectivizat, care, 
In lucrările artiștilor plastici ocu
pă un lac deosebit. In acest sen* 
se impun desenele și acuarelele 
inspirate din viața satului „Apoi- 
dul de sus", de Matyas losit, „Le 
clacă" de Sylvester Ecaterina, „Di
mineața" (litografie colorată) dt 
Sylvester Victor.

Plnă acum exposițîa a lost vist- 
tată de un număr mare de oameni 
ai muncii din Valea Jiului.

Prof. HOGMAN CORNEL



4.Baletul rominesc 
in Italia

■
 or pul de balet al Teatrului de Operă fi Balet din 

București, în turneul Întreprins In lunile acestei 
veri prin clteva dintre orașele Italiei, a susjinut 
13 reprezentații In fața a peste 30 000 de spec
tatori. La Veneția, Pisa. Florența, Enna și Torino, 
spectacolele balerinilor romini s-au bucurat de 
succes cu totul deosebit.

Cronicari reputați au înserat în zeci de ziare italiene co
mentarii despre fiecare dintre cele 13 spectacole ale balerinilor 
romini cu „Lacul lebedelor" de Ceaikovskl.

„Rareori e dat publicului venețian — scria ziarul Veneția 
intr-un articol Intitulat „Succesul uluitor al baletului romln" 
— sd asiste la un spectacol de Înalt nivel ca acela al baletului 
bucur eșteari".

S-au comentat In același ziar cu aprecieri pozitive simpli
tatea coregrafiei, buna pregătire a soliștilor, unitatea ansam
blului, măiestria orchestrei. Un alt ziar venețian li Gazettino. 
scria că artiștii iomîni au oferit „o interpretare de mare va
loare a capodoperei ceaikovskiene".

După ce remarca valoarea soliștilor, orchestrei, regiei, de
corului, costumelor, cronicarul ziarului La Nazione din Florența 
scria că ansamblul de balet romîn sub conducerea lui Oleg 
Danovskl „este astăzi unul dintre cele mai bune, atlt prin ca
litatea soliștilor cit și prin perfecțiunea tuturor celor 60 de 
balerini care 11 compun".

„A fost o adevărată plăcere — scria un alt ziar din Florența, 
Giomalle del Mattino — să urmărim acest strălucit corp de 
balet. Perfecțiunea sa demonstrează existența și torța unei 
adevărate școli și tradiții...".

în Giornalla di Sicilia se scria Intr-un amplu articol că „pe 
baza muzicii de un intens romantism, interpretarea corpului 
de balei al Operei bucureștene, venit de pe Îndepărtatele me
leaguri ale Romlniei cu un excepțional ansamblu orchestral șl 
coregrafic pentru a ne da o mostră de artă strălucită, nu pu
tea să fie decît în stil romantic: nota exactă pentru a reda 
climatul spiritual al operei".

Carriere di Sicilia, Giomalle di Sicilia, La Sicilia, La Stumps 
Gazzetta del Popolo, Nazione Sera, Stampa Sera, multe alte 
ziare italiene continue această suită de elogii.

„Ar merita să fie citați unul după altul toți interpreta — 
scria ziarul La Stampa. Noi ne mulțumim să le transmitem 
aplauze generale, așa cum a făcut-o publicul Ia sfinitul fiecă
rui act al fiecărui spectacol".

„Teatrul de Operă și Balet ne-a oferit o reprezentație deo
sebit de frumoasa... O interpretare perfectă din punct de ve
dere tehnic pe care nu ezităm s-o caracterizăm — cel puțin 
In ceea ce privește ansamblul spectacolului — printre cele mai 
Incîntătoare din ultimii ani

Plini de entuziasm am privit coeziunea perfectă a 
de balet, armonia Intr-adevăr admirabilă a regiei jj a core- 
grafiei. ...O reprezentație a cărei fantezie și sensibilitate sini 
demne de toate laudele. Baletul din București a dat, aupă pj- 
rerea noastră, o lecție de sanozitate. de unitate artistică u de 
nivel profesional foarte Înalt. Protagoniștii-, sini categoric 
deasupra mediei dansatorilor europeni— Spectacolul oferit de 
balerinii bucuxeșteni a fost de cel mai Înalt njvd g/ a Închis 
In mod demn ciclu] de mari reprezentații la Torino

„Un complex omogen și disciplinat, nota Inir-tm amplu arti
col cronicarul de la Paese Sera din Roma. Excepționalul nivel 
tehnic al ansamblului, al balerinei înnoi Liciu. una din cele 
patru soliste, al lui Gabriel Popescu și Alecu Marin au entu
ziasmat publicul, impresiantndu-1 prin nivelul sincrotuzOrii— 
Spectatorii și-au putui da seama In orice moment al acțiunii 
scenica de existența unei școli și a unor tradifr valoroase.

Un spectacol excepțional, cum rareori are ocazia vadă 
și să admire publicul italian".

Subliniind dragostea cu care baletul romîn a fost .jaluint In 
modul cel mai viu de către public". Cernere di Siria IsrbHș 
unui din articolele sale închinate artiștilor romini cu o idea 
ce reprezenta din plin recimcsfința iubitorilor artei de pe me
leagurile Italiei : „daci haZermi rănim ar fi putut juca o luai 
Întreagă Ia noi — ia!a ar fi fo<t meren arhiplini-

IOSIF SAVA

PREZENȚE 
ROMiNESTI

HOTARE

T

Aplauze pentru
„Perinița"

in non. arta pepalari ravtînnejd a rșpurtet ■■ 4<«* 
stbit succes perna hatart.

Ansamblul faldaric Jeruuța" al S/etaim jMjmW 
al Capitalei șă-a iachaiat alela acestea txraoal între
prins in ILS.F. /așaalaria. Elveția și Franța. Ia toata 
localitățile nsule «m erst lac spectacolele. aa aa- 
meroi public a rejjiLitix cai mi aplauze gi canat» da

lauda pa solii cintecului și jacului papular rumiaaee.
Ansamblul nostru a participai la faatânalul da faldar de la Se* 

rajevo precum și In manifestările eulturaia da rari da la Ljubi/aua 
fi Kopgr unde, după pirtrea afidulitațilar, a ergaaiiatarilar 
acestor manifestări, precum ți a publicului prezeuț !■ soli, am 
prezentat cel mai bun speetacoL

Costumele naționala tux colorata și sariata. duMausoMi doua* 
rilor populare, tinerețea fi cir luată tai ea dansatorilor. riling in
terpretării soliștilor t ocoli precum fi laaha tehsuct ■ »■ ' amm 
tiștilor au fost subliniata cu eamziaau da publicul spectolar, da 
cronicarii ziarelor.

Folcloriștii prezenți la spectacol ae*«* aspfimai adeseori feli
citări pentru conținutul at adevărat popular p aniguol al pro
gramului. Numele soliștilor vocali — Ștafesua Bar aș și Âurd lo- 
niță — și al soliștilor instrumerueli Stancut Siosâoss (sa/ și /«■ 
Laceanu (caval, fluier și cimpoi) am fast elegiei-----r‘~“ia
toata articolele apărute in preea străiui.

în afara participării le fesâcelurila culturale maușâaaala. An
samblul nostru a mai prezentat Ea RSF. /afoilasis «șartarata 
Zagreb, Banja Luka și Bled pe coasta dalmată, la Opoti/o și Rs- 
jeka, în împrejurimile Belgradului, ia Paacero și Nod-Sed «a *-« 
încheiat turneul cu un spectacol la Belgrad, la eme au partsdpat 
paste 3 000 de spectatori fiind pra fu ti ndani iaisaspinați ca ^1- 
dură.

După terminarea turneului în R. S. F. Iugoslavie, solii wt« 
populare romînești au placat ia Elveția passm g pertiapa le 
sărbătorile Genevei ("„Fetes da Geaâta"). arfei noastre
populare nu a fost dezmințit nici da astă Din primo xi. încă
înainta de participarea efectivi la spectacole, apariția grupului ro- 
min în frumoasele costuma naționala a atras aplauzele furtunoase 
ale tuturor grupurilor participanta le acesta sărbători. Iar după 
primul spectacol auzeam pretutindeni ansit ca acestea - „cel 
mai bun grup sînt romînii". aCibișariis a*X da-a dreptul for
midabili”.

„Sărbătorile Genevei* s-au încheiat după 4 sila at spectacolul 
dat do Ansamblul „Perinița* ta marea teU a patiaeanahit Venal. 
3 000 spectatori au fost praz an ți țn săli. Le insutaBtela pahlicelai 
fiecare numir «o Iii tic al programaloi a trebuit ii fia hiiaL

Datorită succesului primului opectacal, după întoarcerea de la 
Aix-les Bains (Franța) unde Ansamblul a fost solidus al prexiaU 
un program la 13 august, organisatorii Festiruițîlor Gassevai. au 
mai programat un spectacol în șina da 14 august. Mii de persoana 
au ovaționat artiștii romini de la intrarea pe scenă fi pini Ia ter
minarea programului.

„Niciodată, — ipunea un mebru al comitetului da organizare e 
festivităților — nu a foit răiplâtit cu atîtei aplauxe vreun iniim- 
blu care a prezentat apectacole in cadrai acei tui feitival- Arta 
populara rominească a triumfat. Vă așteptăm ia reveniți cit mai 
curînd printre noi. Nu vă vom uita niciodată"*.

D. CONSTANTINESCU

SOFIA s EXPOZIȚIE 
A CĂRȚII ROMÎNEȘTI

SOFIA. — La 17 august a.c. a-a 
des chil în sala de expoziții a 
Comitetului bulgar pentru relații 
culturale cu străinătatea din Sofia 
expoziția cărții romînești.

La inaugurare au participai din 
partea bulgară Anghel Budev, vi
cepreședintele Comitetului pentru 
cultură ți artă, Nicola Alexeev, 
vicepreședinte al Comitetului pen
tru relații culturala cu «trăinăta- 
tea, Ivan Iatov, secretar general 
al Comitetului, directori ai unor 
edituri centrale, oameni de cultură 
?i artă, atașați culturali.

Erau prazenți Ion Seldean, am

basadorul R. P. Romi na la Sofia, 
• i membri ai ambasadei.

WASHINGTON : GALĂ 
DE FILME ROMÎNEȘTI

WASHINGTON. — La Legația 
R. P. Romine din Washington, a 
avui loc Ia 16 august o gală de 
filme romînești. Au fost prezenta
te filmele : „Aurul verde", „Roma
nia — 1963a și „Vizita lui U Thant 
în R.P. Romină". Au participat co
respondenți ai ziarelor americane 
și străine și atașat! de presă al 
unor oficii diplomatice din 
.Washington.

După gala de filme a urmat un 
cocteil care a-a desffiștnat Intr-o 
atmosferă cordială.

Un mare număr de spectatori au aplaudat, la Torino, evoluția artiștilor romini

Tratatul de Ia Moscova 
în atenția opiniei publice mondiale
CAIRO 17 (Agerprefi). — în 

cadrul unul Interviu acordat 
ziarului ^Al-Ahram“ în legă
turi cu atitudinea R-A.U. față 
de Tratatul de la Moscova. Aii 
Sabri, președintele Consiliului 
Executiv al TLA.U-, a declarat: 

„Considerăm acest Tratat 
drept un pas Intr-o direcție 
justĂ. Poziția R-A-U., după cum 
a fost expusă de președintele 
Nasser fn cuvîntarea sa din 26 
iulie, constă in aceea că nu ne 
limităm la această realizare, ci 
cerem distrugerea de către 
marile puteri a tuturor stocu
rilor de arme nucleare. Țelul 
nostru este de a obține înce
tarea tuturor experiențelor și 
producerii de arme nucleare".

De aceea, a relevat Aii Sa
bri, orice pas în direcția limi
tării numărului țărilor care 
posedă arma nucleară sau care 
o produc îl calificăm drept un 
pas just pe o cale justă. Șl 
noi trebuie să luptăm cu bo- 
tlrîre pentru adoptarea, după 
acest pas. a unor noi măsuri în 
vederea lichidării stocurilor de 
arme de distrugere în masă".
WASHINGTON 17 (Agerpres]. 

Agențiile de presă americane 
anunță cl în diferita comisii

ale Senatului Statelor Unite 
continuă dezbaterile în legă
tură cu Tratatul de la Moscova 
pentru Interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă.

în cadrul dezbaterilor secre
te din subcomisia senatorială 
pentru starea de pregătire mi
litară a fost audiat Curtis 
Lemay, șeful comandamentu
lui forțelor armate aeriene. 
Agenția Associated Presse re
levă că „poziția oficială a se
natorului Lemay a fost iden
tică cu cea adoptată de cei
lalți membri ai Comitetului 
mixt al șefilor de stat major 
care s-au pronunțat în favoa
rea ratificării Tratatului".

Lemay a vorbit, printre al
tele, și de aspectele militare și 
de securitate legate de semna
rea Tratatului. „Se pare, arată 
agenția AT., că Lemay a avut 
multe rezerve fntrucît el este 
omul care poartă cea mal 
mare răspundere pentru crea
rea bombelor nucleare ameri
cane de mai multe zeci de me- 
gatone", domeniu în care 
S.UA. recunosc deschis supe
rioritatea ntetâ a Uniunii So
ri etice.

sr;-c:, fac 1 
de pază doi parti- 
2AUÎ kuizi Iw- 
Dreunl cu ceilalți 
membri a: detașa
mentului din care i 
fac parte, ei pre- I 

gătesc o nouă acțiune !mpo- ț 
tnva atacanților trimiși de gu- 1 

vemanțu de la Bagdad. *

Trupele Irakiene se 
ciocnesc de rezis
tența dirză a po
porului kurd. Ia’i. 
In fotografia noas
tră prizonieri Ira
kieni capturați de 

kurzi.

Persecuții împotriva 
studenților marocani

Uniunea Națională a Stu
denților francezi a organizat 
joi seara la Paris o conferință 
de presă în cursul căreia au 
fost dezvăluite și condamnate 
represiunile la care sînt supuși 
conducătorii Uniunii naționale 
a studenților din Maroc. Un 
student marocan care a luat 
cuvintul la conferință, a ară
tat că poliția din Maroc îi

torturează pe studenți. 25 de 
persoane, printre care fostul 
președinte al Uniunii studenți
lor marocani, Farouki, au fost 
arestate de o brigadă specială 
de poliție condusă de un fost 
SS-ist german. Această briga
dă specială, a arătat studentul 
marocan, a fost organizată de 
C.I.A.

Dificultățile învâțâmintului 
în America Latină

După cum reiese dintr-un 
raport al Organizației statelor 
americane (O.S.A.), dat recent 
publicității, situația învăță- 
mîntului în America Latină 
este extrem de precară. Ra
portul se bazează pe o anche
tă efectuată în 19 țări ale A-

mericii Latine, cu excepția 
Cubei.

Potrivit raportului, în orașe 
numai 56 la sută din copiii 
întră 7 și 14 ani merg la școală, 
în regiunile rurale situația 
este și mai rea — numai un 
copil din patru frecventează 
cursurile școlare.

| Calendaristic
nn.n xv TzoBnirlo
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___________ j a trecut doar un an. Dar lui i se 
pare o veșnicie, de parcă zilele s-au transformat în 
săptămîni, iar lunile în ani. Un an de cînd, în prag 
de toamnă aurită, la poarta locuinței sale au bătut 
polițiștii. Aroganți, brutali, neomenoși, au răscolit 
casa încercînd să descopere pe tinerelul blond, cu 
privirea blajină în care s-a cuibărit o nemărginită 
tristețe. L-au ocrotit însă tovarășii. A dispărut la 
timp. De-atunci zilele și le petrecea ascuns iar în 
puterea nopții rătăcea dintr-o locuință într-alta, 
ierindu-se de copoi. Trăia undeva în Spania. Un
deva... Fără adresă, fără nume, iară familie.

în ziua aceasta călduroasă 
de august, tinerelul cel blond 
și firav se află pe o bancă sor
bind cu calm priveliștea odih
nitoare a Sinaiei. Pe drumuri 
ferite s-a strecurat din Spania 
în .Franța, iar de acolo a venii 
în țara noastră la Tabăra in
ternațională de tineret.

Joaquin Macarro Pena îșl re
latează biografia cu dificultate, 
cu o reținere dictată de mo
destie. Are numai 25 de ani dar 
pare ceva mai bătrîn. Suferin
țele, în șirag neîntrerupt, i-au 
Întunecat copilăria iar mai a- 
poi tinerețea. N-avea decît un 
an și ceva cînd mama sa a 
murit din cauza subalimentațiel 
din anii războiului civil. In 
1941, tatăl sâu a pierit eroic, 
lnfrunlîr.d curaj:* plutonul de 
execuție ..Vjntf : cr£S£«îx In 
fdei?e cofr.uniste, devotamentul 
lăți de cauza libertății Spaniei.

A crescut în idrâcie. hărțuit 
de necazuri. La 12 ani, băiatul 
a început să-și cîșlige singur 

ajuta pe zidari 
pesetas pe zi. La 
drumul orașului, 
avut o influență 
asupra lui. EiI 

I
L

existența, li 
pentru clteva 
18 ani a luat 
Muncitorii au 
bineiflefltoare 
i-au arătat drumul spre orga
nizația tineretului comunist, 
spre partid.

După do! an! a lost arestat. 
Semnase un manifest In care

cerea ca patrioții întemnițați 
sâ nu fie judecați de Consiliul 
de război. Tînfirul muncitor nu 
avusese o participare directă la 
elaborarea acestui maniiest. îl 
semnase doar. Suficient pentru 
a fi condamnat la un an înciir 
soare. Lunile de temniță au de
venit o școala pentru Joaquin. 
'Așa a trecut un prim examen 
de călire politica. în sfîrșit, au 
venit din nou zile de libertate. 
Tînârul comunist s-a angajat 
din prima clipă în munca ile
gală. A fost ales membru al 
comitetului local al tineretului 
comunist. Evenimentele se pre
cipitau. Mișcarea grevistă care 
a răscolit Spania în anul trecut 
a avut un puternic ecou și în 
orașul în care tiâia și activa 
Joaquin. Mutșîitorii tineri și 
vîrsînci au început lupta re
vendicativă Încă din aprilie 
și au continuat-o luni în șir. 
Multi din e> au fost concediați. 
Tovarășii lor s-au solidarizai. 
Greve de masă au avut loc în 
mai toate întreprinderile. Unele 
greve erau mai scurte. Durau 
doar patru ore. Au fost însă și 
greve care au durat pînă la 15 
zile. Tinerii comuniști îi însu
flețeau pe greviști. Printre ei 
se afla și Joaquin. 'Atunci, au 
vrut copoii sd-1 aresteze din 
nou, să-1 azvlrle iarăși în tem
niță...

Am venit
■IIIIIIIIIIIH"’ i MMMiîimniiininuuuii

din temnița
franchistă^

11 rugăm să ne povestească 
despre influența pe care tinere
tul comunist o exercită asupra 
generației ținere a Spaniei.

— Unul din fenomenele cele 
mai semnificative care se pe
trec în prezent în Spania esie 
creșlerea influenței partidului 
comunist și a organizației tine
retului comunist. Categorii im
portante ale tinerelului au în
ceput sa manifeste o vizibilă 
simpatie față de partidul comu
nist. Numărul adeziunilor la 
partid șl Ia organizația comu
nistă de tinerel a crescut con
siderabil. Datorită acestui fapt 
s-a putut lărgi rețeaua organi
zațiilor tineretului comunist, 
însuși modul în care a fost săr
bătorit 1 Mai la Madrid mi se 
pare semnificativ. Partidul Co
munist a lansat lozinca organi
zării unei mari manifestări în- 
tr-unul din locurile de adihnă 
ale madrilenilor. Peste 10 000 
de persoane, in majoritate ti
neri. s-au slrîns la locui res
pectiv demonstrînd fățiș repul
sia față de fascism. Apoi, ei au 
străbătut străzile către Piața 
Spaniei, unde manifestația a fost

4
partizanii
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I 
I

atacată de politie gi împrăș
tiată.

— Opoziția față de fran- 
chism afectează sectoare mai 
largi ale tineretului ?

— Fără îndoială. In rondurile 
tinerelului catolic, ale intelec
tualității, se exprimă cu o vi
goare crescîndă împotrivirea 
față de regimul lui Franco. Stu
denții au manifestat în mai 
multa rînduri și, lucru deosebit 
de important, au afirmat soli
daritatea cu mișcarea grevistă. 
Franchismul a întrebuințat (oti
te mijloacele pentru a înșela și 
deruta tineretul. Dar adevărul 
răzbate în rînaurile celor ti
neri. Dovadă grăitoare : chiar 
și membri ai Falangei vădesc o 
schimbare de atitudine. Cînd a 
fost asasinat Julian Grlmau, so
ția eroului comunist a primit o 
scrisoare de la un membru ai 
Falangei care îi mărturisea că 
este conștient de crima ce fu
sese comisâ și condamna a- 
ceastâ crimă.

Joaquin Macarro Pena rămi- 
ne îngîndurat. Aflasem că 
scrie poezii și-l întreb :

— Se naște cumva o nouă 
poezie f

— Acum, nu. Dar mă gîn- 
desc mereu la poemul pe care-1 
voi scrie atunci cînd Spania va 
deveni liberă...

Ochii li dobîndesc o strălu
cire greu de tălmăcit.

— Proiecte de viitor ime
diat ?

— Să revin în Spania...
EUGENIU OBREA

Declarația Ministerului
Forțelor Armate

al Cubei
HAVANA 17 (Agerpres). — 

Ministerul Forțelor armate 
revoluționare al Cubei a dat 
publicității o declarație în 
care demască noi crime ale 
contrarevoluționarilor împo
triva Cubei.

în declarație se arată, prin-

!n Golful Villefranche, în partea 
da sud a Rivierei.
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• GEORGETOWN. — La Geor

getown i-a anunțat ci primul mi
nistru al Guyanei Britanice, Cheddi 
Jagan. va pleca In luxa septem
brie la New York pentru a lua 
cuvintul fn Subcomitetul special 
al O.N.U. pentru examinarea si
tuației din Guyana Britanici. A- 
ceastă vizi ti este determinat* de 
faptul că guvernul englez a refu
zat să permită membrilor Subcomi
tetului O.N.U. să viziteze Guyana 
Britanică pentru a lua cunoștință, 
la fata locului, de situația politică 
internă din această țară.

• RIO DE JANEIRO. — După 
cum transmite agenția Prensa La
tina, un purtător de cuvint al Mi
nisterului brazilian al Afacerilor 
Externe a anunțat la 17 august că 
noul președinte ales al Argentinei, 
Arturo Illia, a exprimat ambasa
dorului Braziliei la Buenos Aires, 
dorința ca ambele țări să ducă 
aceeași politică externă. „Preșe
dintele argentinian — a spus pur
tătorul de cuvînt — a afirmat că 
punctele sale de vedere privitoare 
la politica externă se apropie 
mult de acelea ale Braziliei".

Illia a făcut această declarația 
cu prilejul unei Întrevederi avute 
cu ambasadorul brazilian, în cursul 
căreia acesta din urmă l-a înjnînat 
un mesaj din partea președintelui 
Goulart

• ADDIS ABEBA. — L« 1S 
anguit ]a Addis Abeba a foit dat 
publicității un comunicat oficial 
cu privire la mâlurile luate de 
către guvernul etiopian, îu con
formitate cn rezoluțiile adoptate 
la conferința de la Addii Abeba, 
de boicotare a Republicii Sud- 
Africane și Portugaliei. Începînd 
de la 13 august, ie arată în co
municat, guvernul etiopian hotă
răște interzicerea tuturor opera
țiunilor comerciale cu cele doua 
țări, luipendarea tranzacțiilor 
bancare, închiderea porturilor ți 
aeroporturilor etiopiene pentru 
toate navele ți avioanele Portu
galiei ți Republicii Sud-Africane.

• CARACAS. — 'Agențiile de 
piesă anunță că In seara zilei de 
16 august fostul dictator al Vene- 
zuelei, Marcos Perez Jimenez, a 
sosit In Venezuela sub o puternică 
gardă polițienească. După cum s-a 
mai anunțat, la cererea Venezue- 
lei, guvernul S.U.A. a hofărît sâ-1 
extrădeze pe loslul dictator care 
ie afla in Statele Unite. De îndată 
ce a sosit în Venezuela, Jimenez 
a lost condus la- penitenciarul din 
San Juan de Los Morroa.

• ALGER. — Printr-o rezo
luție a Biroului-Politia «1 Fron

tului de Eliberare Națională — 
Partidul guvernamental din Al
geria — Ferhat Abbn, nnnl din 
conducătorii acestui partid, a 
foit exclui din această organiza
ție politică. După cum a-a mai 
anunțat, Ferhat Abhai ți-a pre
zentat recent demisia din funcția 
de președinte al Adunării națio
nale constituante, adreiînd mem
brilor adunării un memorandum 
ți o scrisoare în care anunța di
vergențele ulc eu conducătorii 
algerieni.

• NEW YORK. — Cu prilejul 
unor sâpdturi fn California, un 
grup de muncitori au scos la lumi
na zilei rămășițele unor schelele 
de mamu|i și de cai din era cua- 
ternard. In apropierea scheletelor 
s-au găsit de asemenea, bucfljl da 
lemn carbonizat și unelte rudi
mentare din os. Potrivit agenției 
France Presse, această descoperi
re este considerată de către ar
heologii americani ca avlnd o 
mare importanță deoarece ea „pare 
să indice prezența omului In Ca
lifornia cu aproximativ 10 000— 
20 000 de ani în urmtf*.

• SAIGON. — După cum tran
smite agenția Reuter, în timpul 
unor operații militare care an a-

vut loc la 17 mile nord-veat de 
Saigon, trupe ale forțelor patrio
tice sud-vietnameze au ucis un 
căpitan american, iar un a]( ofi
țer a fost rănit. De aaemenea, 
forțele patriotice au avariat uu 
elicopter, iar doi soldați ameri
cani care ie aflau la bord au 
foit răniți.

MARSILIA. — La 15 august s-a 
reîntors la Marsilia nava oceano
grafiei „Calypso-, care a efectuat 
cercetări în Marea Roșie- La 16 
august, cunoscutul explorator Ja
cques Yves Cousteau, comandantul 
acestei expediții, a declarat cores
pondenților de presă că cei cinci 
membri ai expediției, care timp de 
29 de zile au trăit în „satul*4 sub
acvatic din Marea Roșie, au des
coperit forme extraordinare de 
viață pe atolii de corali din Marea 
Roșie si Golful Aden-uîui.

Cousteau a arătat că Ia o adin- 
cime de 1 000 de picioare a văzut 
un „adevărat marș al crabilor". El 
a reamintit că ,,satul“ subacvatic 
era format dintr-o „casă" cu 5 
camere alimentate cu aer de la 
suprafață. ,,CasaM era dotată cu 
cele mai moderne mijloace de cer
cetare,

Cousteau a declarat că el |i 
echipa lui vor Întreprinde o nouă 
expediție !n cursul anului viitor

J

• PARIS. — Și în orașul Lyon a 
Început un adevărat „război îm
potriva porumbeilor1*. Pentru a 
doua oară în mai puțin de o lună, 
200 de porumbei au fost găsiți 
morti în piețele orașului. Pentru 
a opri înmulțirea porumbeilor și 
a reduce astfel pagubele pe care 
le movoacă monumentelor și edi
ficiilor publice ale orașelor, mu
nicipalitatea a interzis în urmă cu 
clteva luni vînzarea publică a gră
unțelor pentru porumbei. Această 
interdicție nu a fost însă, respec
tată și porumbeii continuă să pro
voace degradarea monumentelor. 
Metoda de a transporta porumbeii 
la mari distanțe nu a dat rezultate 
deoarece aceștia sa întorceau la 
scurt timp In același loc. Mai mulțl 
cetățeni ai orașului au recurs 
atunci la împrăștierea în timpul 
nopții în piețele publice a unor 
grăunța otrăvite.

• ATENA. — în Grecia se sem
nalează mari călduri. La Atena 
termometrul a indicat Ia umbră 
40 grada, iar în uneia regiuni ale 
țării temperatura a fost il mai ri
dicată.

tre altele, că la 15 august ora 
5,15. ora locală, un avion-pi- 
rat, care a venit din direcția 
nordică, a mitraliat Fabrica de 
zahăr „Bolivia” aflată în lo
calitatea Moron. provincia 
Camaguey. El a lansat, de a- 
semenea, două bombe care, 
însă, n-au pricinuit pagube.

Contrarevoluționarii organi
zați. înarmați și conduși de 
C.I.A. — se spune în declara
ție — nu vor reuși să frîneze 
mersul înainte al revoluției 
cubane. Poporul nostru cere 
să se ia cele rriai aspre măsuri 
de pedepsire împotriva duș
manilor poporului. Forțele re
voluționare armate, organele 
securității de stat și tribuna
lele revoluționare vor Sti să 
îndeplinească voința poporu
lui nostru.

------•------

Congresul 
studenților ciprioți

La Nicosia își continuă lucră
rile Congresului al IV-lea 
al studenților ciprioți, la 

care participă reprezentanți ai 
Uniunii Internaționale a Studenți
lor și ai studenților din Grecia. 
La congres a luat cuvintul Tassos 
Papadopoulos, ministrul muncii al 
Ciprului, care a chemat studenții 
să lupte pentru independența de
plină a țării.
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