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METALUL POATE FI $1 MAI BiNE GOSPODĂRIT!
Ministerul invățămîntului comunică:

ontinnind ca însuflețire întrecerea sorta Hi ta. 
pentru obținerea unor produse de calitate npc* 
xioară, colectivele din fabrici |i urine acordă ta 
același timp o atenție deosebita redute ni eoo- 
sumului de materii prime *1 in primul riad de 
metal.

Promovarea metodelor și procedeelor *va«aate
de lucru, perfecționarea continuă a tehnologici de fabrimție, 
ridicarea nivelului pregătirii profesionale a mund terilor. re
prezintă căi prin care se obțin economii însemnate de «rtil 

Ziarul „Scînteia tineretului” își propune să •rgaatxexe ■■ 
larg schimb de experiență P« tema gospodăririi ca grijă a 
metalului, punind la dispoziție coloanele **Je muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor pentru a împărtăși din experienț» 
colectivelor în care muncesc, pentru a populariza cele mai 
eficiente metode folosite în acest scop.

Procedee moderne
de turnare
economii mari

Economisirea metalului con
stituie una din preocupările 
centrale ale activității noastre 
de producție. Muncitorii și 
tehnicienii din sectoarele calde 
ale uzinei înțeleg tot mai bine 
că utilizarea gospodărească a 
materiei prime reprezintă o 
cale importantă de reducere a 
prețului de cost al produselor. 
Anul acesta, în secția turnă
torie din volumul de econo
mii suplimentare de peste 
3 200 000 lei. obținute în pri
mele șapte luni, circa 1 400 000 
a fost realizat prin reducerea

consumului specific de metal 
pe tona de piese turnate.

In turnătorie, creșterea co
eficientului de folosire a me
talului De tona de produs ex
primă mai evident decît în 
alte sectoare de producție 
preocuparea colectivului pen
tru folosirea metodelor și pro
cedeelor avansate de lucru. Ce 
s-a făcut în această privință 
în secția noastră de turnă'£>- 
rie ?

In primul rind. ne-am îm
bunătățit munca de promova
re a tehnologiei avansate care

să ttesS pas prezr-siii teh- 
ruc. cj » procedee!*
modem> tursore. Nu •• 
poate că aceasta preo-
cuoare au a existat in anu 
trecuU. Din daărie stXiSTiOt, 
.urmărind rcnurv urile «wcxfi- 
ce oe metal rer^ril că a. a- 
ncci au fost cirioute unele 
rjreese. Totuși — trecerea de 
la procedeele clasice <te riir- 
pare la folos-rea metodelor a- 
vapsate s-a făcu: cj destulă 
greuiaze. Au fost cazuri când 
au existat chiar rețineri in a- 
ceasxă uri vin ță. Amil acesta, 
cmd economiile de metal ob
ținute !n primele șapte luni 
depășesc 470 tone, asemenea 
rezultate dovedesc în mod con
vingător că reținerea din anii 
trecut!, a fost cit se Doate de 
ne justificată. Aceasta cu a Lit 
mai mult cu cit succesele ob
ținute de colectivul de la tur
nătoria noastră în acest an în 
economisirea metalului își gă
sește geneza 
consecventă a 
avansate.

La turnarea
triale, unul din principalele 
noastre Droduse, folosim acum 
cu deplin succes metoda tur- 
nării cu maselote închise sau 
maselote oarbe. în prezent 
executăm dună acest procedeu 
36 repere de 
care obținem 
nomii de 
exemnle sînt 
cest sens. La
20 toii a cărei greutate brută 
este de 700 de kilograme îna
inte de turnarea 
maselotelor

in promovarea 
unei tehnologii

vanelor indus-

serie mare, Ia 
însemnate eco- 
metal. Cîteva 
grăitoare în a- 

corpul vanei de

cu ajutorul 
închise se consu-

pe bucata In arer: caz coe±- 
riesîxyi ie utJtaue a taraîu- 
hn era de îod*
DKiizu Seexrr de pie
se tomate Prin apocarea 
orocedeuhn znn-t. precum x* 
□rm Axarea nne; rețete dl 
na; de al raentare i-a
re-nri: ca la turnarea acestor 
piese să ie obțmâ la fokrires 
m-talului un coeCdeot care 
este sub IJ la sută.

Serviciul nostru metalurg- 
sef m preocupat si de intro- 
d-jevrea și extinderea turnării 
cu ajutorul maselotelor cu în
veliș exoterm. Dacă la începu
tul acestui an acest procedeu 
fie aplica numai la fl repere, 
în nrezent n folosim la peste 
110 reoere. Un calcul ne arată 
că din metalul economisit 
in 7 luni Drin extinderea aces
tei metode, putem turna 
clas circa 5 500 corpuri 
vană de 2 țoii X 25 
fere.

Reducerea consumului de 
metal este și mai evidentă la 
acele repere unde am aplicat 
concomitent cele două proce
dee modeme amintite. Iată un 
exemplu. La turnarea reperu
lui — corn vană de 4 țoii X 
140 atmosfere anul trecut cînd 
execuția se făcea după proce
deul clasic — maselote des
chise — se consumau 125 ki
lograme metal pe bucată. 
Prin schimbarea tehnologică 
făcută în alimentarea formei 
(maselote închise) am obținut 
un consum cu circa 15 kilo
grame mai puțin. Iar prin fo

în 
de 

atmos-

lotirea c a mJMelateâoe eu 
înveli» exoterm •-«
redus cu îrcă 35 kzlpgrazxx

Urmărind folosirea ci: mai 
judiooasâ a meialulm nu 
ne-am ’.imita: mimai la pro
movarea procedeeloc nwderae 
de turnare. Am căuLaî ca tot
odată Piesele turnate aă fie 
de bună calitate, emoscind că 
Drin recucerea proc&tului de 
rebuturi «e pat obține însem
nate economii de metal. (Anul 
acesta economiile de metal 
prin reducerea nrocentului de 
rebutări depășesc 11 tene). 
Pentru a ajunge la micșorarea 
procentului de rebut o atenție 
deosebită am acordat-o orga
nizării mai bune a Droducției- 
In cadrul turnătoriei a fost a- 
menajat un atelier special 
pentru confecționarea și usca
rea cămășilor exoterme. Creș
terea nivelului calitativ al a- 
c est ora a contribuit in mare 
măsură la înlăturarea unor fe
nomene care dau naștere la 
sufluri si Incluziuni în piesele 
turnate. Rețetele de elaborare 
au fost mai judicios întoc
mite, ceea ce a făcut ca 
în Drimele sase luni să nu 
avem surprize în privința 
compoziției șarjelor. Umplerea 
formelor s-a făcut întotdeauna 
sub directa supraveghere a 
șefului atelierului de elaborare 
a șarjelor, tînărul inginer 
Mihai Ghită și a șefului ate
lierului de formare, tînărul in. 
giner Alexandru Sănduțu.

Practica ne-a arătat că nu
mai urmărind cu atenție 
întregul flux tehnologic gos
podărirea cu grijă a materiei

snste m doc obrina rezulta» 
bqsc în ecooocn^irea -J. Ve> 
nmd In s&ri.dzxal realMtH a»* 
sajamantetar U*te în lnuece- 
re* sooaljFt* de coleefi-.'ele 
a tedeeior si «ciumburi lo r — 
anniamete eare nrevăd re- 
d-cerea procentului de rebu
turi sub plafonul admis și eeo. 
nonusirea de cit mai mult me
tal — ne-am îngrijit ca ia 
fi era re loc de muncă să fie 
astaurate toate condițiile pen
tru îndeplinirea acestora. In 
această privință un ajutor în
semnat l-am Drimit din partea 
organizației U.T3L, care ■ 
mobilizat întregul tineret ]a 
mai buna organizare a locului 
de muncă. Organizația U.T.M. 
se consultă cu conducerea a- 
telierelor, cere părerea în le
gătură cu problemele pe care 
să le dezbată tinerii. Astfel, 
aceștia au discutat într-o adu
nare generală probleme legate 
de umplerea corectă a for
melor. ca una din căile de 
economisire a metalului. Nu
meroși sînt tinerii care 
s-au dovedit nu numai prie
teni buni ai calității ci și 
buni gospodari ai metalului. 
Printre aceștia se găsesc Ni
colae Visan, Dumitru Stefan, 
Ion Di^conescu, Ion Ioniță, 
Ion Constantin, Constantin 
Semen. Dumitru Aurel de la

Dtfchiderea cursurilor la învățământul mediu seral de cul
tură generală pentru anul școlar 1963—1964 va avea loc în ziua 
de 2 septembrie.

Structura anului școlar este prevăzută la ari. 7 din Regula- 
ments* privind organizarea și funcționarea învățământului seral 
ș. fără frecvență de culturi generală, care se află la fiecare 
școală.

In învățământul de cultură generală, pedagogic fi de artă, 
cursurile încep in ziua de luni, 16 septembrie 1963.

(Agerpres)

Pregătiri pentru deschiderea

In regiunea Cluj. In 
aiuii școlar 1963—1964, 
număml elevilor care 
vor urma cursurile 
școlilor elementare fi 
medii sporește cu a- 
pioape 8 000 față de 
anul școlar 1962—1963, 

Pentru a ee asigura 
elevilor condifii opti
me de Învățătură, Jn 
regiune rau construit 
școli noi, iar la unele 
din cele vechi se a- 
daugă clase noi. Ast
fel. elevii vor avea la 
dispoziție aproape 300

săli de clasă noi. Re
cent au fost terminale 
școlile de ia Turda, 
Baia de Arieș, Gherla 
fi Cluj cu cite 16 săli 
de clasă, biblioteci etc.

★
Și In regiunea Hune

doara se asigură copii
lor de la un an la al" 
tul condiții tot mai 
bune de școlarizare.

în salul Băcdinți. de 
pildă, s-a construit o 
școală de 4 ani. Scoli 
de 4 ani au fost ridi
cate și în satele de

munte Mâl ăi ești, Rodir 
Iești, Dtunbiăvița și 
altei». In orașul Brad 
a-a consimt! o țcoald 
de fi ard cu 16 săli de 
clasă, iar la LupenJ. 
Petroșani, Ghelar școli 
cu B și 16 săli da 
clasă.

De la Începutul anu
lui, in această regiune 
i-au construit 68 săli 
de clasd, iar alt» 80 
vor ii terminat» pînă 
la deschiderea școlilor.

(Agerpres)

pe

GHEORGHE DIMA 
ing. șef sectorul calde 

Uzina de utilaj petrolier 
Tîrgoviște

(Continuare in pag. a 111-a)

Se extinde rețeaua
In regiunea Crițana a 

electrificate in ultimele luni încă 
7 aate. Datorită participării vo
luntare a locuitorilor la executa
rea unor lucrări, cheltuielile au 
fost reduse cu peste 400 000 Iei 
față de prevederi. în prezent sînt 
în cura de execuție lucrările de

fost

electrică

• Din volumul de economii suplimentare de 
peste 3 200 000 lei obținute în primele șapte 
luni circa 1 400 000 lei a fost realizat prin re
ducerea consumului specific de metal pe tona 
de piese turnate.

aplicarea procedeelor modeme de 
s-au economisit peste 500 tone de

• Prin 
turnare 
metal.

• Din metalul economisit pe primele șapte 
luni se pot turna circa 5 500 corpuri-vană de 
doi țoii.

FIER VECHI

Poezia betonului (Studenți în excursie la barajul Hidrocentra
lei de pe Valea Sadului)

Foto: AUREL GEORGESCU

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romi», 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
București

Vă transmitem dv, Comitevuiui Central al Partidului Mun
citoresc Romin, CocsiLuiui de Stat, guvernului ți poporului frate 
din Roraima. în numele poporului din Cuba, al guvernului re
voluționar, Parudului Unit al Revoluției Socialiste și al nostru 
personal, cea mai profund* recunoștință pentru felicitările dv. 
cordiale și expresiile de «o. dar-.tate adresate cu «cazin celei de-i 
X-a aniversări a Zilei de 2S iulie.

Sântem convinși că legăturile de prietenie care unesc Cuba 
și Romima vor fi tot ma* aoikde și fecunde in scopul cormm al 
construirii sodetaM socialiste, în pknă dezvoltare, al Infringedi 
imperialismului pe toate fronturile și al emanioscii în ’«'m?

Cu sentimente de conxlderațrune ți «rimă.
Dr OSVALDO DORTICO8 

TORRADO 
Președintele RevvbBeB C«ba

FIDEL CASTRO RUZ 
Prim -Kiafa tra 

*1 Ga vernal ai Revolațlonar 
fi Mi™-oecretar *1 ronda cerii 
■xțl* Partidului Unit 

al Revelației Socialiste

Căpățineni

Instalatorul Manus Tută este unul din sutele de tineri care lucrează pe șantierul con
strucțiilor de locuințe C.E.A.l.R. din Pitești. Lucrările executate de echipa pe care o con

duce sînt întotdeauna de cea mai bună calitate.
Foto: O. PLEC AN

OTELARIILOR
Recent, din stațiile C.F.R, Leor- 

deni, Cimpulung Muscel, Pitești, 
Rîmnicu Vîlcea, Radomirești și 
altele au plecat spre combinatele 
siderurgice din țară 17 vagoane cu 
peste 225 tone de fier vechi. Frun
tașă în această acțiune este între
prinderea de colectare a metalelor 
din Rîmnicu Vîlcea, deținătoare a 
steagului de unitate evidențiată în 
întrecerea socialistă pe semestrul 
I al anului. Colectivul acestei uni
tăți și-a depășit planul de expe
diere a fierului vechi cu peste 600

tone. Mari cantiUțl de fier vechi 
au trimis oțellniJcr colectivele în
treprinderilor Foraj-Vilcea, Uzine
lor sodice Govora, Întreprinderii 
de poduri metalice fi prefabricate 
din beton Pitești. Trustului extrac
ție Argeș ți altele.

De la Începutul anului fi pini 
acum In regiunea Argeș *u foat 
colectate ți expediate către combi
natele siderurgice Deite 18 000 tone 
de fier vechi.

>

(Agerpres) I

dr iwjd. âap* 
adorator caro 

contemporani « tdrii.
tu «toxttîhîîzfi jj jn cea ac a fre*: 
iearn q fesitvaLi hj. conciusuhr^
ue ia Atewuo teme Oca programez.,.- 

muzicale oferte celor peste 1 260 de 
tori. Orchestra de L;tocM ~Eleetrecord',
dirijată de Alexandru Imre a otchdirei cu 
fantezie si nerv ultiseAf 5 cete In tie 
concursului : „Cnei e cerc de rirjn
zilar Florin Âmedeo ;a
III la CofwrvafvnzJ „O
melodie dialr-o ■»*’ de H. —!■ lol
ce e frumoa ne Jose" £lfy Ko»».
le“ de Radu Sos.v.’r c*
Dinu Ser^^ercu, permfhnal" V'. ve*e- 
iovschi. lnterpreii • Gtgi Mcrga.
Margareta Pfry-ru. Sorina D~-:. VnlczHis 
Constan' -: Dr&ghicl, Aur^ts^ Andreeiscu, 

—Deci, trecerea în revise _ : ’or iâ f Sortii 
selecționate ae iar iu s-g Incbetal-.

Care cc.'? «v melodii vor -Sura mm de
parte. d de ateer-’e ce iw-
prejminesc szlz, cuLKtiua fliareiii
juriu, iormat dis patiicziî larg. as.-, ' -eretul 
din orașele și satele țării ?

Sâ ne adresăm acestui public prin interme
diu] cîtorva representnntj eerindu-le pdrerea 
despre le«’ f de a* ^.'-0 romlneas^L

£NE AUREL !2C e/ec?r:r>«® îa /_HJL-.Ma-
maia). A parîh ipaț îg toc’.e s:~ ș muzicale (de 
Mamaiei. ^Dmcî£l pe care I~a cum-

Spectatorii despre melodiile festivalului
de muzică ușoară romînească

(însemnări din a treia zi a festivalului)

păr at aseară, o colecție de peste
50 de discuri ae muzicA ușoară : ..Am aplaudat 
cu bucurie ideea organizării unui asemenea 
iestr\ol și concurs. Am văzut in ea și grija 
pentru stimularea creației muzicale, dar mai 
a-e*. grija pentru audSîo/iu Asemenea concurs 
at cintece r.u numai noi, dar care aduc 
ceva nou poate H o veritabilă școală, o cate
dră de orr?â‘.z:e estetică."

EREM1A PtliE (tiuăr inginer agroamss, pre- 
ședfnlele GJC din Ghergheasa, raionul Rîm- 
nicn Sărat, aflat in concediu pe litorall : ^Ara 
venit la acest spec: ac ol cu cîteva dor..ițe ma> 
vechi. Nici nu șlifi ce înseamnă muzica pentru 
nune_ Persanei ^țtenț de la muzica noastră 
ușoară un lucru care nu sună poate, poetic, dar 
care pentru mare e esențial . putere de mun
ci, să generez* vcîa bună, optimismul. Pretind 
oare prea mult ? In condiția in care melodiile

se inspiră din viafa cea nouă, cînlînd frumuse
țile țării, și realizările noastre, pretenția inii 
este satisfăcută deplin. Din acest punct de ve
dere melodiile din concurs au răspuns in parte 
așteptărilor mele '.

ION FU LE A (student în anul 111 la Faculta
tea de mecanică din Brașov, cate își petrece 
vacanta in tabăra studențească de ia Costi- 
iiestif : „Concursul — după părerea mea — a 
izbutit In bună măsură să răspmr.dă unor exi
gente actuale si importante. Ne-a dat cintece 
care polemizează și prin pregnanta melodică și 
Drin calitățile versurilor cu falsele .-inovații" și 
influențe străine ca și cu dulcegăria desuetă 
pretins romantică-. Desigur aria acestei pole
mici trebuie extinsă mereu trebuie sd dispară 
orice melodie fără sentimente adevărate, oriei le 
lune și stele șl Hori ar avea".

electrificare în 25 de late, iar în 
alte 20 ie extinde rețeaua elec
trică pe toate ulițele.

Pentru noile lucrări de electri
ficare în mediul rural, în regiu
nea Crițana se cheltuiesc anul 
acesta peste 17 000 000 lei, din 
care aproape 10 milioane provin 
din contribuția benevolă a cetă
țenilor. în prezent, în această 
parte a țării sînt electrificate a- 
proape 150 de «ate și comune, 
față de numai 4 cîte erau în anul

(Agerpres)

Modernizareașoselei

curînd, prin modernizarea 
șoselei Curtea de Argeș — Căpățî- 
neni a fost terminată prima parte 
a arterei de circulație ce va duce 
la barajul hidrocentralei „16 Fe
bruarie" de pe Argeș. Extinderea 
procedeelor avansata da lucru și 
folosirea unor utilaje de mare ran
dament au făcut ca această lucrare 
«S fie terminată în numai un an 
față de doi cit fusese prevăzut. De 
pildă, utilizarea grinzilor din be
ton armat cu elemente tronsonate, 
la executarea unor poduri șl pode
țe din cele peste 40 care au fost 
construite pe acest drum a elimi- 
nat transportul grinzilor mari care 
ar fi necesitat mijloace speciale 
de transport și schele metalice 
grele permițînd totodată înlătu
rarea totală a consumului de ma
terial lemnos.

Prin mecanizarea lucrărilor, fo
losirea materialelor locale, organi
zarea muncii, colectivul acestui 
șantier a redui prețul de cost al 
unui kilometru de drum față de 
deviz, cu 15 000 lei. reușind tot
odată să realizeze și o importantă 
creștere a productivității muncii.

(Agerprei)

Am cercetat, de asemenea, cu permisiunea 
respectivilor spectatori — 30 de „fișe de apre
cieri", înainte de a fi introduse în urne. Cifrele 
pe care le vom comenta nu sînt, bineînțeles, 
„absolute”, nu dau expresia generală a curen
tului de opinie stîrnit în jurul melodiilor din 
concurs. Remarcăm însă — după lectura aces
tor fișe — că notele acordate melodiilor sînt 
în genere mari (nota medie a celor 30 de fișa 
este opt). Așadar, celor 30 de spectatori melo
diile prezentate în cadrul concursului le-au 
plăcut. Nu lipsește însă, exigența tradusă nu 
odată în note severe... Dar ceea ce impresio
nează, răsfoind acest original catalog este a- 
precierea judicioasă, expresie a unei instrucții 
artistice elevate. Spectatorul de azi, om ai 
muncii, știe să pună „nota exactă" unei arte 
care ii e adresata, știe sa aprecieze, știe ce 
vrea. Uneori notele de pe fișe sînt însoțite de 
observații, de comentarii generale asupra con
cursului. Printre acestea am înlîlnit și aprecie
rea lui Nicolae Berzea, maistru principal ia 
Hidrocentrala de pe Argeș, aflat în concediu 
la Mamaia, care cerea trsă se mai organizeze 
asemenea concursuri care să oglindească opti
mismul și entuziasmul, frumusețea sentimente
lor noastre, a muncii noastre avîntate".

ILIE PURCARU

I
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Ziarul nostru în nu
mărul 9^33 din 
17 august, a.c., a 

început publicarea răs
punsurilor la ancheta 
cu întrebarea : „Cum 
este mai practic sâ re- 
coltăm porumbul T*

Se apropie momentul 
recoltării porumbului. 
Va fi nevoie ca într-un 
timp foarte scurt să se 
efectueze un mare vo
lum de lucrăzi. In pre
gătirea acestei acțiuni 
— așa după cum am 
mai spus — trebuie sâ 
se aibă în vedere cîle- 
va obiective deosebit 
de importante. In pri
mul rînd să se asigure 
eliberarea acelor tere
nuri unde în toamna a- 
ceasta se va semăna 
grîu, pentru ca să se 
poată efectua imediat 
arăturile, asigurîndu-se 
astfel decalajul cores
punzător, între arături 
și însămînfărl.

Totodată se impune 
recoltarea și transpor
tul știuleților și coce
nilor de pe celelalte 
suprafețe pentru ca 
mecanizatorii sâ poată 
termina ogoarele a- 
dînci de toamnă pînă 
la venirea iernii. Efec
tuarea la timp și în 
bune condițiuni a aces
tor lucrări presupune 
mobilizarea tuturor for
țelor și folosirea lor ra
țională, judicioasă. Tre
buie aplicată cea mai 
practică metodă, cu cel 
mai bun randament. 
Procedeele de recolta
re a porumbului — e 
cunoscut —- diferă de 
la o regiune la alta, și 
uneori chiar de la un 
sat la altul.

Cu scopul de a con
tribui la generalizarea 
celei mai bune experi
ențe. care poate folosi 
în mod deosebit gos
podăriilor agricole mai 
tinere, ziarul nostru a 
organizat această an
chetă la care ne-an 
răspuns de astădată 
președinți și vicepre
ședinți de gospodării, 
ingineri și tehnicieni a- 
gronomi din 20 de gos
podării colective, pre
cum și un număr de ca
dre de conducere din 
cadrul consiliilor agri
cole regionale și raio
nale. Reproducem în 
pagina noastră cîteva 
din răspunsurile aces
tora Ia întrebările noa-
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Ancheta „SCLNTEII TINERETULUI" in 20 de

Vaiile Ciobanu
președintele G.A.C. 

„Tractorul*", comuna Nănești, 
raionul Galați

„Alături de strîngerea fără 
pierderi a recoltei, obiectivul 
principal pe care-1 urmărim 
este eliberarea rapidă în pri
mul rînd a acelor terenuri care 
urmează să fie însămînțate în 
această toamnă cu firiu și orz. 
Așa că eu cred că nu trebuie 
pusă problema dacă este bine 
să folosim una sau cealaltă 
metodă în exclusivitate, ci la 
care ne oprim mai întîi ta 
funcție de situația și posibili
tățile concrete din fiecare 
gospodărie colectivă- Anul tre
cut am avut de recoltat 
vreo 300 de hectare. Am 
recoltat știuleții din lan. Și pe 
alocuri am rămas în urmă. 
Anul acesta vom face așa : pe 
suprafețele semănate eu po
rumb, care urmează să fie în- 
sămînțate cu culturi de toam
nă, vom recolta porumbul cu 
coceni cu tot și-I vom aduce la 
gospodărie cu cele 75 de ate
laje pe care ie avem. Ne-am 
făcut un plan : in I zile de pe 
suprafețele destinate griului și 
oroi.ui de pQTUmbul
va fî recoltat în acest fel. pen
tru a se putea trece imediat 
la ara:. In ream! swnfețcăor 
vom culege întîi știuăețd și 
apoi vom tăia cocenii".

coltarea știuleților, rămîn în 
fondul furajer pentru anima
lele proprietate obștească. Co
cenii de pe restul suprafețelor 
sînt repartizați colectiviștilor 
pentru animalele proprii, în 
contul retribuției muncii pre
state în gospodăria colectivă. 
Ei îi recoltează repede și gos
podăria îi ajută cu atelajele 
să-i transporte acasă. Organi- 
zînd munca în felul acesta, noi 
eliberăm în numai cîteva zile 
toată suprafața care a fost o- 
cupată cu porumb. Așa vom 
proceda și în anul in curs*.

Gheorghe Danila
președintele G.A.C. „Zori Roi*, 

Valea Glodului 
raionul Filzicavi

„Prin părțile noastre. de obi- 
porumbul se tain cu totul șicei

nizare a muncii colectiviștilor. 
O să începem să recoltăm mai 
întîi pe tarlalele de pe care 
porumbul va ajunge mai repede 
la maturitate. în situația acea
sta avem posibilitatea să con
centrăm mai multe forțe in
tr-un loc și să nu mai fărîmi- 
țăm tarlaua bucată cu bucată. 
Munca va fi, deci, mult mai 
spornică. Vom repartiza mai 
multe brigăzi pe același loc și 
vom organiza munca oameni
lor astfel: cei mai multi vor 
lucra la culesul știuleților și 
irx&rcatul lor In căruțe, deoa
rece aici este necesar un vo
lum mai mare de muncă ; 
alții. in număr aproape egal 
cu primii, vor tăia cocenii și-i 
vor transporta fie direct la că
ruțe. fie ia marginea locului, 
dagpă rum ne va imp:înp situa
ția atelajelor ; o parte din co- 
lartivițti (mai puțini decît Ia

s dării colective din Moldova

sar între arătură și însămîn- 
țări, fapt care are o deosebită 
importanță în pregătirea re
coltei de grîu pentru anul 
viitor".

Sevastian Dascălu
președintele G.A.C. Moțca, 

raionul Pașcani

„Anul trecut am avut cu po
rumb o suprafață de 490 de 
hectare. L-am recoltat din lan. 
Fină am eliberat tot terenul, 
au trecut cinci sâptămîni. Așa 
că anu] acesta o să procedăm 
altfel. Avem vreo 500 de hecta
re. Tăiem cocenii cu știuleți cu 
tot și-i așezăm în picioare în 
grămezi. Aici îi lăsăm cam o 
săptămină să se usuce bine, 
■noi desfacem știuleții. în felul 
acesta vom avea și un porumb 
boabe bun ai coceni cu un pro-

cenii. Așa că metoda pe care o 
socotim cea mai bună este ca 
tăiatul cocenilor să se facă în 
aceeași zi cu recoltatul știule
ților. Iată cum vom proceda : 
chiar în cazul în care tot po
rumbul va ajunge deodată la 
maturitate, nu vom fărlmița 
forțele. Vom începe lucrul 
mai multe brigăzi deodată 
același loc, în primul rind 
terenul care urmează să 
arat și însămînțat cu grîu
toamna aceasta. Oamenii vor 
fi repartizați astfel incit să se 
asigure echilibrul necesar în
tre culesul și transportatul 
știuleților și tăiatul cocenilor. 
Astfel tractoarele vor putea 
intra îndată la arat, lucrfnd 
paralel cu colectiviștii. Pentru 
că nu avem suficiente mijloa
ce de transport, ca să ducem 
Ia gospodărie în același timp 
și știuleții și cocenii vom scoa-

Tehnician agronom

Mircea Che'aru

Inq. BgroBcn 
Gheorghe Zecheru

.La na. itz s-a
folosit recolrâr
rumbului in iizt .
știuleții și apoi cuceri
toate aeestaă --sir. rimas
cu cocen;: pe tmp mrrxîati. 
Este adevărat ci In unele gM- 
podârii colective după recol
tarea din ian coce
nii rămin pe emp multi vre
me, (nfreunîr.d în fel-'.
sta executarea ararjrlltr ș: *r- 
sămlrțărilor de :oamxti ș. ce- 
preeimdu-se o însemnată re
zervă de furaje. La noi nu se 
petrece așa. Ș: iată ^secretul* 
Noi recoltăm intfi porumbul 
de pe acele suprafețe care ur
mează *e îr.sămînțate în 
toamnă. De regulă, cocenii de 
pe aceste suprafețe, care sînt 
«trinși și ei imediat după re-

fel:

CU 
în 
pe 
fie 
în

Culegem știuleții din Ian sau
tăiem cocenii cu■ ■

fieeare din cele două 
amintite) vor ajuta la 
și transportat, iar 
mai puțini) var face glugile de 
coceni in preajma construcții
lor zootehnice. După cum se 
vede, mergem cu toate lucră-

ope rații 
încărcat 

restul (și

Nicolae Mocânaș

ri'.e deodată și avind forțe su
ficiente, concentrate la un loc, 
ritmul muncii va fi foarte ri
dicat așa eă tractoarele, care 
vor intra îndată la arat, vor 
:rebui să lucreze intens ca să 
Uni pasul cu ritmul de eli
berare a terenului. In felul a- 
cesta asigurăm decalajul nece-

știuleți cu tot ?
cent mai mare de umiditate, 
ceea ce ne va permite să-i în- 
silozâm în condiții corespunză. 
toare. Totodată, sînt înlăturate 
stricăciunile ce pot fi pricinu
ite de brumă, care la noi cade 
destul de devreme. Orgariizînd 
apoi transportul operativ, CU 
toate atelajele, atît al știuleți
lor, cît si al cocenilor, vom da 
posibilitatea mecanizatorilor să 
facă la timp ogoarele 
toamnă".

te cocenii la capătul tarlalelor 
și-i vom face acolo glugi. Ulte
rior, clnd aletajele vor fi mal 
puțin solicitate, vom transpor
ta și cocenii la sectorul zooteh
nic. Dar atunci terenul va fi 
deja arat".

Nicola* Geană
de

Ing. agronom

Vacile Lecnic
G.A.C. „16 Februarie" 

comuna Gloduri, raionul Bacău

„E mai rentabil ca știuleții 
să fie recoltați din lan și apoi 
să fie tăiati cocenii. Asta mai 
ales pentru noi, care sîntem 
într-o regiune deluroasă. Ori
cum, noi sîntem hotărîți să nu 
lăsăm să aștepte prea mult pe 
cimp nici știuleții și nici co

președintele G.A.C. „Unirea"* 
Dragalina. raionul Birlad
„Porumbul de ne cele 611 

hectare îl recoltăm Cu totul. 
De ce ? In primul rînd să eli
berăm cît mai repede cu pu
tință terenul în vederea arătu. 
rilor si însămînțărilor. In al 
doilea rînd pentru că noi 
ne-am propus ca anul acesta 
să însilozăm cocenii de pe cel 
puțin 200 de hectare. Și se știe 
că cu cît este mai verde cocea
nul, cu atît este mai bun de 
însilozat. Cocenii îi însilozăm 
în amestec cu porumb masă 
verde si vom avea, deci, un 
furai suculent și foarte consi- 
stent”.

președintele G.A.C. „1 Mai“ 
Țepu, raionul Tecuci

„Am somănat trei hibrizi 
timpurii pe o suprafață de 720 
de hectare. Asta ne va da po
sibilitatea să începem mai de
vreme recoltatul. Vom culege 
știuleții din lan, urmînd ca 
imediat să tăiem și coce
nii. în acest scop. încă de 
pe acum ne-am gîndit cum să 
organizăm munca la cîmp. O- 
perațiunile se vor desfășura 
concomitent; dintr-o echipă 
de 16 oameni, 12 vor culege 
știuleții, iar patru vor tăia, în 
urma lor, cocenii. Alte echipe, 
cu atelajele, vor transporta 
continuu știuleții la pătule și 
cocenii la stoguri. Am calcu
lat forțele noastre de muncă 
și am ajuns la concluzia că 
vom recolta cu o viteză de 52 
hectare pe zi, ceea ce înseam
nă că în eel mult 15 zile vom 
termina cu totul recoltatul po
rumbului'1.

Ing. agronom

Mihai Lozneanu
G.A.C. „Zorile", Zvoriștea 

raionul Dorohoi
„Obiceiul, aici, la noi, era ca 

porumbul să se recolteze cu 
coceni cu tot și să se clădească 
în popuri (glugi). Apoi era 
transportat la o arie unde se 
făceau șire. Acolo știuletele se 
rupea de pe cocean și se des
făcea. Pentru eliberarea tere
nului în scurt timp, acesta este 
cel mai eficace procedeu. Dar 
pentru că noi vrem să însilo- 
zăm o mare parte de coceni în

U
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Transportul recoltei
în cel mai scurt timp,

amestec cu do vied, vom recol
ta jumătate din suprafața de 
porumb după sistemul recol
tării știuleților din lan. Ii că- 
răm La gospodărie și-i facem 
grămezi, lăsindu-i la soare cî
teva zile. Cocenii îi tăiem pe 
rouă, imediat. în felul acesta 
de la tăiere și pînă la însilo- 
zare cocenii nu fac decît un 
drum de o zi, ceea ce face ca 
toate substanțele nutritive să 
se păstreze mai bine. Aceeași 
suprafață o vom însămînța cu 
culturi de toamnă".

Păreri asemănătoare am în- 
tîlnit si în gospodăriile colec
tive Miroslăvești. raionul Paș
cani, HîrtoD și Preoțești, ra
ionul Fălticeni, Stefan cei 
Mare, raionul Vaslui, Epureni, 
raionul Birlad. Cosmești, raio
nul Tecuci $i Secuieni. raionul 
Bacău. Vîrful Cîmpului, raio
nul Dorohoi, Independența, 
raionul Galați, Bucecea, raio
nul Botoșani.

Bobul e încă bun de fiert, 
dar pe zi ce trece se întă
rește. Se apropie momentul 
culesului. Din cele 532 de 
hectare pe care le-au culti
vat cu porumb, colectiviștii 
din Otopeni — București au 
la secția Odăile, un lot de 
116 hectare pe care au pus 
un hibrid timpuriu. Aici 
vor începe întîi recoltatul. 
Inginerul agronom Gheor
ghe Oprescu și brigadierul 
Vasile Constantin contro
lează (așa cum se vede ți 
din fotografia noastră} sta
diul de coacere a porum
bului.

Foto: I. CUCU

depozitarea
in condiții corespunzătoare

Firește, este foarte important 
ca porumbul să fie repede re
coltat. iar terenul să rămînă li
ber. intr-un timp scurt, pentru 
a fi pregătit în vederea însă- 
mînțării griului fi pentru 
ogoarele adînci de toamna. 
Dar este tot așa de important 
ca porumbul sâ fie transportat 
la timp și depozitat in condiții 
cit mai bune. In scopul eltbe-

rării la timv a terenului, este 
necesar ca pentru transportul 
cocenilor să se asigure mijloa
cele necesare ți să se folosea
scă sistemul cel mai operatic 
și eficace de organizare a 
muncii In toate gospodăriile 
pe care le-am vizitat am 
văzut o vreocupare deose
bită pentru pregătirea ate
lajelor, repartizarea oameni-

lor care sa lucrez* cu el* fT 
mai alei pent™ pregătirea spa
țiului de depozitare a porum
bului. Și i* această privință 
soluțiile găsite, masurile luat«, 
diferă in raport cn condițiile 
si mijloacele pe care le aTt 
fiecare gospodărie. De pildă, 
colectivista din comuna Inde
pendența. raionul Galați, vor 
mobiliza in campania de recol
tare a Dorumbului 1 400 de 
brațe da munci- Au fost pre
gătite. de asemenea, toate cele 
140 de atelaje ți cele 4 auto
camioane pentru ca transpor
tul știuleților la magaziile 
gospodăriei fi la baza de r?* 
cepție, precum fi al cocenilor 
să se desfășoare operativ t«- 
trucit din suprafața de 14G0 
hectar* cu porumb, peste 1 000 
de hectare stnt destinate cul-

oriului toamna.
Tot aici, colectiviștii lucrează 
acum la pregătirea celor șase 
pdtule vechi cu o capacitate 
totală de 150 de vagoane și la 
construcția a încă șase pătule 
noi de aceeași capacitate, asi- 
gurind astfel condiții optime 
de depozitare pentru întreaga 
cantitate de porumb 
mează să rămînă in 
rie.

Sinț și altfel de
Pentru ca gospodăria colec
tivă din Gloduri, raionul Ba. 
edu, nu are la ora actuală su
ficiente atelaje ca să poată a- 
sigura transportul știuleților și 
cocenilor în același timp, con
siliul de conducere a hotărît 
ca întîi să transporte, cu ate
lajele existente, știuleții la co
șare și la baza de recepție, în 
timp ce cocenii vor fi depozi-

ce ur- 
gospodă-

situații.

tați in glugi la capătul tarla
lelor, urmînd ca mal tîrziu 
fie transportați și ei.

La fel de preocupați în ce 
privește asigurarea spațiului 
pentru înmagazinarea recoltei 
de porumb sînt !• colectiviștii 
din Moțca, raionul Pașcani. Ei 
au alcătuit un plan de folosire 
a tuturor mijloacelor de trans, 
port, adică cele 60 de atelaje 
și autocamionul. De fapt, co
lectiviștii din majoritatea gos
podăriilor vizitate de noi, g.au 
gindit in mod serios la o re
partizare si a folosire cît mai 
judicioasă atît a brațelor de 
muncă cît si a mijloacelor de 
transport de care dispun și ur
gentează în aceste zile lucră
rile de pregătire a spațiilor 
necesare depozitării porumbu
lui in condiții corespunzătoare.

IN LOC DE CONCLUZII

Tineretul să fie în primele rînduri!
Recoltarea porumbului, cute o 

problemă care trebuie să preo
cupe întreaga masă a țăranilor 
colectiviști. Prin urmare este, în 
egală măsură, o problemă la re
zolvarea căreia sînt datoare să 
aducă întreaga lor contribuție ți 
organizațiile U.T.M. Este o ope
rație care cere din partea tutu
ror o concentrare a forțelor, 
pentru ca strîngerea și depozita
rea acestei bogății să se facă cu 
maximum de operativitate. Pen
tru că prin numărul ți puterea 
de muncă tinerii constituie o 
forță serioasa în fiecare unitate, 
eu ocazia anchetei pe care am 
făcut-o în cele 2(1 de gospodării 
colective, am pus cîtorva 
dinți ți ingineri agronomi 
tă întrebare :

— Ce le cereți tinerilor 
tivi?ti pentru ca ajutorul dat de 
ei în campania de recoltare a

preje- 
aceas-

efi-porumbului sa fie cît mai 
cient ?

— în țoale campaniile agri
cole tinerii colectiviști ite-au 
fo«t de mare ajutor — ne-a apos 
lovarășul Nicolac Mocănaș, pre
ședintele G.A.C. Măicănești, ra
ionul Brails. Anul acesta, la re
coltarea porumbului, contăm pe 
o contribuție deosebita din par
tea lor- Le-am cerut să ne aju
te mai ales Ia transportatul țtiu- 
leților și al cocenilor, întrncît 
cei mai mulți conductori de ate
laje sînt tineri. Apoi, ei ne pot 
ajuta foarte mult să terminăm 
noile pătule penlru porumb. Cu
noscând aceste cerințe, organiza
ția de bază U.T.M. din gospodă
ria noastră a și stabilit o serie 
de măsuri in această privință pe 
care noi le considerăm bune. 
Acum, la pregătirea pilulelor

mare numărlucrează zilnic un 
de tineri.

— Din cele 1400 
muncă ce vor fi mobiliiate 
recoltatul porumbului — 
spus tovarășul Gheorghe 
toru, președintele 
colective din Independența, 
ionul Galați — aproape 
tate aînt tineri ; numai utemiști 
sînt vreo 400. Iată de ce noi 
punem mare preț pe forțele ti
neretului în campania de recol
tare a porumbului. Ce le-am ce
rut noi ? Să «e scoale odată cu 
zorii ca tă tăiem porumbul pe 
rouă, să muncească bine toata 
ziua. Cei mai mulți tineri vor fi 
repartizați să lucreze la tăiatul 
cocenilor, precum qî la transpor
tul știuleților
Sînt 
cere 
aici

de brațe de
la 

ne-a 
Croz- 

guapodăriei 
ra- 

jumă-

ți al cocenilor, 
operații mai grele, unde se 
vioiciune și operativitate, ți 
tinerii vor putea da ud ran-

dament foarte hun. In momentul 
da fața un numâr mare de tineri 
lucrează la ridicarea celor 6 pă
tule noi. Prin acțiunile pe care 
le-a întrepriui pînă acum, orga
nizația ' ’
dit că 
sprijin 
țiune.

tn cîteva din gospodăriile co
lective vizitate în raidul nostru, 
unor organizații U.T.M. va tre
bui ea li Be ceară aă fie preocu
pate mai mult, sa dovedească mai 
multă inițiativa în pregătirea |i, 
apoi, desfășurarea campaniei de 
recoltare a porumbului. Iată un 
exemplu.

— De la tinerii din gospodă
ria noastră am pretinde mai 
mult, ne-a spui tovarățnl Gheor
ghe Dănilă, președintele G.A.C. 
Valea Glodului, raionul Fălti-

de bază U.T.M. a dove- 
ne poate da un prețios 

în această importantă sc

ceni. Dacă unii tineri participă 
zi de zi ia muncă, nu deBpre toți 
pot spune același iuern. Cu tine
rii pe care-i avem în gospodărie 
am fi putut face multe lucruri 
frumoase în folosul gospodăriei. 
Dar unii nu prea îți dau inte
resul, vin numai la unele lucrări. 
Aceștia încă n-au înțeles că tre
buie ia fie prezenți permanent 
acolo unde se cere un volum 
mai mare de muncă, aă participe 
la lucru într-un număr cît mai 
mare pentru a efectua toate lu
crările în timpul optim. Credem 
că fncepînd cu campania de re
coltare 
se vor 
teptăm 
U.T.M.
multă preocupare față de antre
narea tineretului la mnneg 
gospodăria colectivă.

a porumbului lucrurile 
achimha în bine. Noi aș- 

din partea organizației 
mai multa inițiativă, mai

în

e fapt,nici nu se poate trage 
o singură concluzie cu pri
vire la metodele de recol
tare a porumbului. Așa cum 
am arătat, în fiecare zonă 
pedoclimatică, în fiecare re
giune și unitate agricolă

socialistă chiar, există o experiență 
proprie. O metodă sau alta este im
pusă de necesitâtile șl posibilitățile 
locale. Bineînțeles că, indiferent de 
procedeul folosit, scopul urmărit tre
buie să fie strîngerea în cel mai scurt 
timp a recoltei, pentru evitarea pier
derilor (oricît de mici), eliberarea ra
pidă a terenului și în primul rînd a su
prafețelor care urmează să fie însâ- 
mințate în această toamnă și depozi
tarea în condiții corespunzătoare atît 
a știuleților cît și a cocenilor.

Scopul anchetei noastre este gene
ralizarea experienței bune în ceea ce 
privește organizarea muncii la recol
tat, indiferent de metoda folosită.

După cum rezultă și din răspunsurile 
primite cu ocazia acestei anchete, 
chiar în zonele unde există obiceiul să 
se recolteze porumbul cu știuleți cu 
tot, în cea mai mare parte în gospo
dăriile colective acest procedeu se fo
losește numai pe suprafețele care ur
mează să fie însămînțate în toamnă, 
urgentîndu-se astfel ritmul recoltării.

Mai răspîndită este metoda culege
rii mai întîi a știuleților și apoi a co
cenilor (în aceeași zi sau în zilele ime
diat următoare). Pentru ca ea sâ dea 
cele mai bune rezultate, trebuie să se 
aibă însă în vedere cîteva probleme de 
organizare a muncii colectiviștilor și a 
lucrării propriu-zise. In această pri
vință o bună experiență au acumulat 
numeroase gospodării colective frun
tașe din regiunea Dobrogea. Aici, în 
lanul de porumb se taie drumuri ceva 
mai mari decît lățimea unei cârufe, la 
distanțe calculate în funcție de re
colta de știuleți pe fiecare cocean. In 
brigăzi și echipe oamenii sînt reparti
zați pe patru categorii de lucrări: unii 
la culesul știuleților, alții (în schim-

buri de noapte) la tăiatul cocenilor, 
alții la transport și, in silrșil, ceilalți 
la făcut glugi. Culegătorii string știu
leții direct în coșuri sau saci (nu-i a- 
runcă în grămezi ca să se piardă boa
bele prin scuturare) și-l transportă la 
căruțele care sînt trase pe drumurile 
trasate așa cum am amintit. Incepînd 
de seara, în urma lor vin ceilalți mem
bri ai brigăzii, taie cocenii șl-i lasă 
în grămezi, care sînt transportate a 
doua zi. Pe terenul astfel eliberat intră 
imediat tractoarele la arat.

Strîngerea, transportul și depozita
rea recoltei de porumb (știuleți și co
ceni) este o acțiune care cere multe 
forțe și multă operativitate, cere par
ticiparea tuturor colectiviștilor. Rezul
tă de aici sarcini deosebite șl pentru 
organizațiile de bază U.T.M. Cunos- 
cînd din timp planurile operative în
tocmite de consiliile de conducere ale 
G.A.C., organizațiile U.T.M. să aducă 
fără întîrziere la cunoștința tinerilor 
obiectivele stabilite și să traseze 
sarcini concrete fiecărui tînăr în par
te. Consultîndu-se cu brigadierii, se
cretarii organizațiilor U.T.M. pe bri
găzi sâ mobilizeze numărul necesar de 
tineri la fiecare lucrare. Dacă e nevoie 
de mai mulți la transport, atunci ma
joritatea lor sâ fie îndrumați aici; 
dacă e nevoie de mai mulți la tăiatul 
cocenilor, să iie mobilizați la această 
lucrare. Pe tot parcursul recoltării po
rumbului, organizațiile U.T.M. să se 
preocupe de prezența zilnică la lucru 
în gospodăria colectivă a tuturor ti
nerilor colectiviști și de modul în 
care-și îndeplinesc aceștia sarcinile în
credințate.

Pînă la începerea culesului, tinerii 
colectiviști să fie antrenați la lucrările 
de pregătire a pătulelor și a celorlalte 
spații de depozitare, pentru ca ace
stea să ile terminate în cel mai scurt 
timp.

Padină realizată de :
M. C A RAN FI L 

V. CĂBULEA
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Impresionează perspectiva luminoasă, silueta 
elegantă a blocurilor, coloritul lor viu, atrăgător 
care dau orașului Baia Mare — unul din multele 
ce-și schimbă zilnic înfățișarea, întinerind — 
măreție și frumusețe. In fotografia de față e 

surprins un aspect din centrul orașului.
Foto: AGERPRES

• După cea de-a 
5-a rundă a campi- 
anarbului mondial de 
șah pentru juniori, 
oare se desfășoară 
la Vmjacka Banja, 
noul lider al clasa
mentului este romî- 
nul Florin Gheor
ghiu. In runda a 
5-a, Gheorghiu a 
avut piesele negre 
în partida cu fin
landezul Vesteri
nen. Acesta din ur
mă s-a apărat bine, 
dar în momentul 
culminant al parii-

• Marti •«*>• p< 
Stidionol Republicii 
s-au desfășurat fina
lele turneului in
ternational de box la 
care au participa! 
pugiliști din 7 țări. 
Reprezentanții R- P. 
Romine 
primul 
cele 10 
vedind 
gilirc.

■n «capa! 
loc la țoale 
categorii, do- 
■ bună

Oslo, pe

dai. vrînd să dea 
un atac decișiiv, a 
sacrificat dama pen
tru turn și după cî- 
teva mutări s-a re
cunoscut învins. S-a 
terminat remiză 
partida dintre A- 
damski și T<an. S-au 
întrerupt partidele 
Janata — Zweig (in 
poziție complicată). 
Kurajika — Lee și 
Bojkovioi — Zaha
rov. Clasament : 1.
Gheorghiu (R.P.R.) 
4 puncte ; 2. Janata 
(R S. Cehoslovacă) 
3,5 (1) puncte 
Kurajika 2.5 
4—5. Adamski 
Polonă), Tan 
gapore) 2,5 ;
Zaharov (U.R.S.S), 
Zweig (Norvegia) 2 
(1) ; 8. Bojkovici
(Iugoslavia) 1,5 (1) ; 
9. Vesterinen (Fin
landa) 1 punct ; 10 
Lee (Anglia) 0,5 (1) 
puncte.

; 3. 
(D: 

(R.P. 
(Sin- 
6—7.

• La
rele stadion Bidet, in 
fața unui public n*i- 
mtroi a îucaput me
ciul da alLeritm din
tre seleețioaatela
masculine ale R. P. 
Romine fi Norregieî- 
A tie ții romîni au ciț- 
tigat ciad probe fi 
conduc după prima ai 
cu scorul de 54—52 
puncte. O excepțio
nală performanță a 
realizat salițașul Ale
xandru Bizzm, care ■ 
stabilit ■■ ui re
cord al R. P. Romine 

de
re-

CB

cu a aruncare 
81,21 m (rechutl 
cord ii aparținea 
80,60 m).

nurcat Sncă cjouă 
goluri prin Kovace- 
vici și Galici.

ti

la «tJ

MOI M

• Etapa a 3-a a 
Turului ciclist al 
R P. Polone. Tar- 
now — Zakopsoe 
(181 km), a fost dș- 
tlgată de Zadrccz^ 
(R P. Polonă) 
lbll'14*.

In clasamentul ge
neral cooduze polo
nezul Kudrs urmat 
de Van GcaeckeQ 
(Olanda) la 4”. Van 
Bree (Belgia) Is 2S ", 
Ziekn-fc (R. P. PJ 
la 30 .

• Turneul inter
național de fotbal 
de la Casablanca a 
fost ciștigat de e- 

1 
chipa iugoslavă 
Partizan Belgrad 
care în finală a dis
pus ou 4—2 (2—2) 
de echipa spaniolă 
Saragosa. La sfîrși
tul celor 90 de mi
nute scorul era egal 
2—2 dar In prelun- 

iugoslavii

• Ieri a început 
pe poligonul Tunari 
intîlnirea de tir din
tre loturile R- P. 
Romine și Japoniei. 
Proba de pistol vi
teză a fast ciștigat! 
de sportivul romin 
Ștefan Pe.rescu — 
587 puncte.
ce țancnezu! Toca- 
mrso Yomamoto cu 
5M puncte

La arm! 
calibru redus 
focuri pe locul 
s-a clasat Ion 
rescu (R.P.R.) 
puncte. Concurentul 
japonez Takao Ishii 
a ocupat locul doi 
cu 1 118 puncte.

Astăzi se desfă
șoară probele de 
pistol liber și armă 
liber! calibru redus, 
poziția culcat 
focuri.

(Agerpres)

liberă
3x40 

I intîi
Olă-
1 121

>« a dartm a! i 
țsJo «■■/*« oln 
IM do ’

•ipArif» 
fi _ 
•Mau 
furs h clifÂțiîIe ejab-zltrilt. 
li toate areste prodoae. grija de 
iafrurn^mare estt ecam mai 
mare, mai ejeciizâ ți io țeloaid ca 
a cerință de educare a ataielor-

Parniad. deci, de la ocale pre
mize pozitive ia geaerai
M vătiM ți aaăa nea^aaan. 
rrețrii, iazdterîeațe.

n fii* alaârt, pe 
care-! cr-rm cu tații ia caii. D- 

de EdAsifo PoLti^ă. doee- 
dcțte a aM**e g' ?! peatra edneu- 
;ia CflâlCBMsri ți ă iazați coa- 

aa Ulmii: na ^M*9uafaw 
c! de iaif wif f ■
istorică, legate de zilele anulai, 
dar și un izzor de lecturi instruc
tive. Este regretabil însă că 
în privința ținutei artistice a 
imaginilor reproduse, nivelul se

ele ho Caau I'eda / 
Mir». eW Bătria i 31 
n ele hxi C. Vc-erw 
^t) fi Aorel Vlaâem (12 oap~
taaabriej, aaa ^ți^nla iaoa' 
•2b martie/ peaun a w da «m- 
■a at da iafaatal ^ax rfrif afa, 
ăi da loexpremte fi omutarien- 
zale tiai, ba aaoori ea exp-aaa 
eaalrore crio laiaadaaaXa l Mir
cea cd Băiria are ea atrîi maca- 
lit pe baze: figurile doare aiul 
mixere ți diforme/. Șa oreoata ia 
pofida pretiazei doriați de _exac- 
titata”, cura ac rrraatâ la iagăi- 
maroa uor capete aaa figuri mi
gălit desenate, fără aici aa accent 
sufletesc, fără nici o reliefare a 
identității morale a celor portre
tizați.

Din păcate fi pentru figurile

In nlnma truu, piscurile pen
tru scrisori au imagini jotagra- 
firt, desene ța reproduceri
• ^erW« de artă, ed^eu fa călări. 
S-« reoJ::£Z un progres fa acrasfi 
prixiață fi ne bucurăm ând ve
dem pa itq plimrt ori pe
cărțile paftale ilusmte imagini 
din Grigerescn, Luchion, Andre- 
esen oua din tacrările pictărilor fi 
sculptorilor contemporasiL Xu om 
mai ri^t, ia rrea« din ■iraiA, 
acela telegrafe-împo
dobite cu flari ți fructe tzdgcr 
dmenoto d colorate (mai ales cu 
c.-£24t de nuncat, dar de
tăxut ia imagine!) ți sperăm că 

dzspăm. Aceaata aa ia
că ideea de < fai^h^aăî 

aa tdegrome de fesseitări 
cu iestet enlorate ar trabui pă- 
rămiă- â regizată ia medul iualt

aaaacra oaataparHL 
iftj taii din pătate aurie 
• do a Mta-aZiia tulgor. 
i MB1 a^ara aaar artițti 

afr afiri eu boa gust.
Alăutei da ilustrate, oare re

produc capodoperele picturii 
nouatro aaa da acelea caro dove
desc progrooul artei fotografica 
da ia noi, csratiă. din nefericire, 
acela mid cărți da felicitare — 
da formatul unei cărți de vizită 
—- cure sa triaut mai ales da 
Anml Xou fi care adesea eu ima
gini colorate, bpute de preocu
pări artistice. L'n ilustrativism 
dulceag. nuc-bnrghez, o falsă ex- 
presiritate, un umor sau a rent 
ieftină caracterizează multe din 
aceste cărți de felicitare.

hmtai uu poate fi împotriva 
unor imarini eritind toiofia ți 
joaca copiilor, pe treme de iarna 
sau de tari, visarea îndrăgostiți 
lor (pe orice anotimp), mindria 
pescarilor ți a t inătorilor, recor
durile sportivilor sau scene du
ioase de familie — deci împotriva 
picturii și desenului de gen, mai

l-ral da ttața cotidiană, de bucu
riile ți aatizfaețiile ei. Dar ți aie- 
■i«nea tnagini trebuie făcute cu 
artă și bun gust, tm expresivitate.

Să m gfadim la aaodul in care 
a deienut Tonitta pe copiii din 
făgăraș mu Ștefan Dimitreicu pe 
tinerele fete din Valea Oltului, 
la nodal cum este oglindită ti
nerețea de azi în operele atitor 
graficieni, pictori, sculptori mai 
rirstutici sau mai tineri. Zeci de 
nume ne rin în minte, ând ne 
gindim la apere cu finiri de ti
neri fi copii, la scena din viața 
acestora. Tineretul fi copiii sint 
eroii celor mai numeroase imagini 
plastica actuale — ale operelor 
semnata de pildă de sculptorii 
Jalea, Iriusexcu, Cura gen, VLad, 
Mailec, de pictorii Baba, Ciucu- 
reucu. Ian Pacea, Dan Hatmanii, 
Lin Sxasx, da graficieni ca ligia 
MacMet, Florica Cordescu, Ana 
lliaț fi Tia Pelts, de autorii unora 
din frescele de la casele da cul
turi ala tiuereUdui.

Dar, ea fi in cazul ilustrațiilor 
pentru tineret fi copii, fi în ca
rul calendarului fi al felicitărilor 
de sărbători, al unora dintre ilus
trate fi timbre există un decalaj 
între ceea ce se imprimă ți intre 
ceea ce se creează în expoziții și 
a ți ajuns în muzeu sau în ex
pozițiile pe care la trimitem 
Dește hotare.

Editurile ți unele instituții 
care răspindesc imprimatele cu 
imagini au rămas, în unele ca
zuri, eu mult în urnut creației vii, 
contemporane, și de asemenea nu 
țin îndeajuns seama de creațiile 
artă populare ți artei culte rea
liste din trecut. Lucrurile trebuie 
să fie frumoase pentru ochi, 
deoarece, așa cum zice poporul : 
„dacă vede ochiul, inima crede'1.

Sosirea în Capitală 
a unei delegafii 

a Consiliului Central 
al Sindicatelor 

din R. S. Cehoslovacă
La invitația Consiliului 

Central al Sindicatelor din
B. P. Romînă, marți după- 
amiază a sosit în Capitală o 
delegație a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. S. 
Cehoslovacă pentru a face un 
schimb de experiență în do
meniul muncii sindicale.

Delegația este condusă de 
tov. Frantișek Zupka, pre
ședintele C.CS. din R. S. 
Cehoslovacă. Din delegație 
fac parte tovarășii: Skalicky 
Timotej, membru al C.C S. 
din R. S. Cehoslovacă, secre
tar al 
Slovac, 
membru 
Tomas, 
tului Regional al Sindicatelor 
din mine și energia electrică 
din Bmo.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Vasile 
Mușat, vicepreședinte al
C. C.S., Ion Cotoț și Csupor 
Ludovic, secretari ai C.C.S., 
precum și de membri ai pre
zidiului C.C.S. și alți activiști 
sindicali.

Au fost de față Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă 
Și

Consiliului
Provaznik 
al C.C.S., 

președintele

Sindical 
Josef, 

Tomas 
Comite-

membri ai ambasadei.

Vizitele ministrului
agriculturii și

PETRU COMARNESCU

Liber-

rulează la cine-

Bucureștii Noi), 
(calea VăcăreștiTroia 

la ci- 
(bd. 6
Moși-

Grigo-
(bd. 6

CINEMATOGRAFE
La Fayette — film pentru 

ecran panoramic : Patria (bd. 
Magheru 12—14). Generalul : 
rulează la cinematografele Re
publica (bd. Magheru 2), I. C. 
Frimu (bd. 6 Martie 16), 1 Mai 
(bd. 1 Mai 322). Gh. Doja (cal. 
Griviței 80). Ștefan cel Mare 
(șos. Ștefan cel Mare — colț 
cu str. Lizeanu), Stadionul Di
namo (șos. Ștefan cel Mare). 
Veniți mîine : rulează la cine
matografele Magheru (bd. Ma
gheru 29), Tineretului (cal. 
Victoriei 48). O fi asta dragos
tea ? : rulează la cinematogra
fele V. Alecsandri (str. 
rescu 24), Elena Pavel 
Martie 14), G. Coșbuc (piața 
G. Coșbuc 1), Arenele 
tații (str. 11 Iunie). Povestea 
unei veri : București (bd. 6 
Martie 6), 8 Martie (str. Bu- 
zești 9—11), Grădina cinema
tografului 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). Elena din "" 
— cinemascop : rulează 
nematografele Victoria 
Martie 7). Miorița (cal. 
lor 127). Luna de miere fără 
bărbat : Central (bd. 6 Martie 
2), Grivița (calea Griviței — 
podul Basarab), Arta (calea 
Călărași 153). Doi din alte

lnmi : Lumina (bd. 6 Martie 
12). Moșilor (calea Moșilor 
221) Program special pentru 
copii : — dimineața la cinema
tograful 13 Septembrie (sir. 
Doamnei 9). O perlă de mamă 
— după-amiază La cinemato
graful 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). Program de Dime 
documentare : Timpur- Noi 
(bd. 6 Martie 18). Tu ețti mi
nunat! : rulează la cinemato
grafele Maxim Gorki (str. 13 
Decembrie 5—7), Alex Popor 
(calea Griviței 137). Cel mal 
mare spectacol : Giulești (ca
lea Giulești 56). V. Roaită (bd. 
1 Mai 57), T. Vladimirescu 
(calea Dud ești 97). Popular 
(str. Mătăsari 31), Volga (șos. 
Ilie Pintilie 61), Stadionul 
Giulești (șoc. Giulești). Oameni 
de afaceri : _ _ *_ J___
mato graf ele Înfrățirea intre 
popoare (bd. ~ 
Alex. Sahia
21). Libertății (str. 11 Iunie 75)- 
Regina stației de benzină : 
Cultural (piața Die Pintilie 2). 
Gangsteri «i filantropi î rulea
ză la cinematografele C-tin 
David (șos. Crîngași 42). Fla
căra (calea Dudești 22).

Chimia la Teodora Cocheci din laboratorul central al Ministerului Industriei U foaie — secția 
Încercări lirico-mecanice — execută lucrări de încercări privind determinarea cuhtdtîi fi

brelor. firelor și țesăturilor.
Foto; AGERPRES

Metalul poate fi și mai bine 
gospodărit I

(Urmare din pag. I-a)

Un invitat nedorit monotonia
■ inerii așteptau cu 

emoție răspunsul. 
Era ultima între
bare ne care exa
minatorul o punea 
celor patru concu- 
renti. Metronomul

anunța monoton trecerea se
cundelor : 45,50...

— Ultimul film în care fl 
vom vedea pe actorul Radu 
Beligan se numește „Pași pe 
lună''. Filmul este regizat de 
Ion Popescu-Gopo.

Răspunsul tânărului strungar 
de la C.F.R. este bun. Aplauze 
îndelungi răsplătesc pe cîștigă- 
tor. Si astfel se încheie con
cursul cu tema „Realizări ale 
cinematografiei românești". A- 
poi artiștilor amatori li s-a 
oferit prilejul să-și arate ta
lentul. Dans, jocuri distracti
ve si din nou dans. O seară 
cultural-distractivă 
că. antrenantă. Gazde și orga
nizatori, activiștii Casei raio
nale de cultură din Caran
sebeș. Sutelor de tineri din 
oraș le-a plăcut și au venit 
și în celelalte săptămâni la 
serile cultural-distractive a-

tinereas-

nunțate da nropramul casei de 
cultură. Dar. de atunci organi
zarea lor s-a oprit la uinzarea 
biletelor și asigurarea muzicii- 
A mai existat totuși o încer
care... Citiva tineri din forma
ția de teatru a casei de cultură 
au imprimat 
maanetofon 
piesete lui
Concurența trebuiau să recu
noască piesele, personajele. A- 
duș. la o seară cultural-distrac- 
tivă. magnetofonul a început 
sd-șt deruleze benzile de 
pe care Cațavencu șt Traha- 
nache îți rosteau tiradele. 
Concurența insă s-au lăsat aș
teptați. A încercat un tâ
năr să explice că pregătirile 
acestui concurs s-au oprit 1° 
alcătuirea întrebărilor, că ar 
fi trebuit să fie anunțați mai 
din vreme, că— Dar degeaba.

De atunci serile cultural- 
distractive de la casa de cul
tură raională sint simple ore 
de dans. Dansul este o distrac
ție plăcută dar. ore întregi de 
dans, fără un moment vesel, 
fără un scurt program prezen-

pe bandă de 
fragmente din 
I. L. Caragiale.

tot de artiștii amatori, fără 
un program de surprize care 
să creeze o atmosferă vie, ti- 
nerească. optimistă devin plic
tisitoare. monotone.

...Joi seara la clubul C.F.R. 
dansul este in toi. in jurul orei 
22 orchestra iși întrerupe pro
gramul și începe, ca de obicei, 
„partea educativă" a reuniu
nii. Se citește recenzia unei 
cărți. Lidia Cristescu, bibliote
cara clubului, a prezentat sin
gură o vară întreagă aceste re
cenzii După cum ne si mărtu
risește de altfel : „Mă plictisi
sem și eu de ele”- S-au luat a- 
lunci măsuri. Cu o jumătate 
de ora înainte este găsit un tâ
năr căruia t se spune „citește, 
nu e greu, doar e bătut la ma
șină". Proaramul unei aseme
nea seri cultural-distractive, 
lipsit de consistență și atractî- 
vitate nu este în măsură să-i 
mulțumească pe cei peste 3 000 
de tineri din oraș. Ce s-ar fi 
putut face? La bibliotecă sînt 
sute de tineri cititori pe care 
nu i-a invitat nimeni să-și spu
nă cuvîntul. Să vorbească des
pre o carte sau un erou îndră-

git de ei; să prezinte o seară 
de versuri sau simpozioane li
terare. Este mai comod, desi
gur, să extragi dintr-o prefață 
sau să tai dintr-un ziar recen
zia unei cărți pe care apoi s-o 
citești tinerilor (unii dintre *’ 
poate au citit-o in același ziar) 
dar aceasta înseamnă să te a- 
chiți formal de o sarcină. Ce 
programe au serile cultural- 
distractive ce se desfășoară lfl 
sfîrșitul săptămânii la 
club ?

— „Simbăta seara o 
numai pentru ăans", 
răspunde.

N-am înțeles pe ce criteriu 
își întemeiază conducerea clu
bului această hotărire. Doar se 
știe că simbăta seara la club 
vin cei mai multi tineri. Ei «’n 
desigur să danseze. Dar, ar 
dori totodată să găsească aici 
și alte activități care să facă 
seara de odihnă de la sfirșitul 
săptămânii mai interesantă, 
mai atractivă.

Nici obișnuitele „baluri' de 
la căminul cultural „Tudor 
Vladimirescu' din cartierul 
Caransebeșul Nou nu se deo
sebesc prin programul lor cu

același

lăsăm 
ni se

lanînuc de „reuittuw’le- 
clubul Balta Săra’4 • aceleași 
ore de dans, nimic «ui rr.ult-

Să fie oare tovarășii dt» con
ducerii^ celor trei lăcașur: de 
cultură adepții mcr.oloniei “

S-au dat multe seigestii des
pre felul în care trebuie orga
nizate serile distractive, care 
să vină în sprijinul organiza
torilor axextor seri. Pare eu a- 
tât mai nefiresc faptul că la 
serile cultural-dutractive din 
Caransebeș invitatul de onoare 
este, deocamdată, monotonia.

Dacă comitetul orășenesc 
U.T.M. ar fi manifestat mai 
multă preocupare pentru a o- 
feri tinerilor ceasuri de răgaz 
folositoare, dacă ar fi fost an
trenate la o activitate continuă 
toate cele peste 50 de organi
zații U.T.M. din oraș desigur 
că alta ar fi fost atmosfera la 
serile tultural-distractive : o 
atmosferă tinerească, plină de 
farmec și voie bună, asigurată 
de fantezia, priceperea și bu
nul gust al tinerilor.

atelierul de formare, Alexan
dru Săndulescu, Cristea Petre 
și multi alții.

Rezultatele eforturilor de
puse DÎnă acum în domeniul 
gospodăririi metalului prezintă 
în ansamblu un bilanț nozitiv. 
Pentru a fi un bun gospodar 
al materiei prime trebuie însă 
ca fiecare muncitor să fie un 
bun cunoscător ai procedeelor 
avansate de lucru. înscriind 
între preocupările noastre lăr
girea orizontului de cultură 
tehnică si de specialitate pro
fesională a muncitorilor, la 
indicația comitetului de partid, 
ne-am ocupat cu toată aten
ția de ridicarea calificării tu
turor muncitorilor. La cursu
rile de ridicare a calificării ce 
au funcționat în toate atelie
rele noastre si la care au par
ticipat peste 300 de muncitori 
(media vîrstei în secția turnă
torie fiind sub 26 ani), am 
căutat ca tinerii să capete cît 
mai multe cunoștințe în do
meniul folosirii raționale a 
materiei prime. în tematica 
cursurilor s-a insistat oe lă
murirea problemelor privind 
folosirea procedeelor avansate 
de lucru ca unul din mijloa. 
cele de reducere a consumu
lui de metal. Intr-una din 
teme, de pildă, s-a arătat a- 
vantaiul ce-1 reprezintă pentru 
turnătoria noastră folosirea 
turnării cu ajutorul maselote- 
lor închise și al maselotelor 
exoterme. Din inițiativa comi
tetului U.T.M. a fost organizat 
un schimb de experiență unde 
s-a demonstrat cum se face 
închiderea corectă a formei în 
situația folosirii maselotelor 
cu înveliș exoterm.

Desigur, cu toate realizările 
obținute, mai sînt și la noi ca
zuri cind metalul nu este bine 
gospodărit. As aminti, de pil
dă. luna iulie cind din lipsa 
unei atente supravegheri am 
înregistrat citeva șarje de o ca
litate necorespunzătoare. Acea
sta a făcut ca in final în luna 
respectivă să nu obținem un

indice corespunzător de utili
zare a metalului. Deoare
ce neajunsurile au fost con
semnate în schimburile II și 
III am luat măsuri ca în aces
te schimburi să fie întărită 
asistența tehnică,

Pe linia folosirii cît mai de
pline a materiei prime au fost 
obținute rezultate însemnate. 
Totuși, nu putem spune că re
zervele noastre în această di
recție au fost epuizate. Mai 
sînt unele piese cărora deși li 
s-a redus simțitor greutatea, 
mai au încă adaosuri mari de 
prelucrare. Este vorba în spe
cial de piesele pentru instala
țiile de foraj. Adaos mare de 
prelucrare au și unele tipuri 
de vane. Constructorul șef din 
uzina noastră prin reproiecta- 
rea. precum și prin îmbunătă
țirile constructive ale acestor 
produse, poate să aducă o con
tribuție si mai mare la obține
rea de cît mal multe economii 
de metal. Experiența si rezul
tatele abținute constituie pen
tru noi un îndemn în extin
derea procedeelor moderne de 
turnare. Dacă pînă în prezent 
circa 70 la sută din reperele 
de mare serie le executăm cu 
ajutorul maselotelor închise și 
al maselotelor exoterme, ne-am 
propus ca pînă la sfîrșitul a- 
nului să extindem aceste me
tode la toate produsele de 
serie mare. Noi nu uităm nici 
o clină că obținerea de cît mai 
multe economii de metal și 
îmbunătățirea calității piese
lor turnate depind în mare 
măsură de perfecționarea con
tinuă a proceselor de produc
ție. de îmbunătățirea perma
nentă a tehnologiei de fabri
cație. Tocmai de aceea ne pro
punem ca pînă la sfîrșitul 
anului să aplicăm și alte mă
suri care să ducă la reducerea 
consumului de metal pe 
tona de piese : turnarea con
tinuă ne bandă cu ajutorul 
oalei de mină, folosirea rame
lor de formare rabotate (prin 
închiderea corectă se obțin 
economii însemnate de metal 
etc.).

Eduard Hartmann, minis
trul agriculturii și silvicultu
rii al Austriei, împreună cu 
grupul de specialiști și Paul 
Wetzler, ministrul Austriei în 
R. P. Romînă, au fost marți 
dimineața oaspeții cercetăto
rilor de la stațiunea experi
mentală agricolă Dobrogea. Ei 
au fost însoțiți de Eugen Alexe, 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, și 
Constantin Săraru, vicepre
ședinte al Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional 
Dobrogea. La secțiile Valu lui 
Traian și Murfatlar ale sta
țiunii, oaspeții austrieci au vi
zitat cîmpurile experimen
tale de porumb și sorg hibrid, 
plantațiile de vii și sectorul 
zootehnic. Ei au poposit apoi 
la Combinatul vinicol al gos
podăriei agricole de stat 
Murfatlar. In continuare oas
peții au vizitat stațiunile de 
pe litoral.

----- •------

INFORMAȚII
Marți seara a avut Ioc la 

Teatrul C.C.S. din Capitală 
o gală de filme japoneze ofe
rită de Legația Japoniei.

Au participat Gh. Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, AL Buican, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S., oa
meni de cultură.

A fost de față ministrul Ja
poniei la București, Hisanari 
Yamada.

Filmele prezentate 
primite cu căldură.

în încheiere a fost < 
cocteil.

au fost

oferit un

VIORICA GRIGORESCU

-ir
dimineațaMarți 

militar al R.S. Cehoslovace în 
R.P, Romînă, colonel Frantisek 
Dvorak, a organizat la sediul 
ambasadei o întîlnire priete
nească cu prilejul celei de-a 
19-a aniversări a insurecției 
naționale din Slovacia.

Au fost de față generali și 
ofițeri superiori și participanți 
romîni la luptele împotriva ar
matelor fasciste pe teritoriul 
Cehoslovaciei, atașați militari 
ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați în R.P. Romînă.

(Agerpres)

atașatul

EACH
Scriind In 1721. In vremea petre

cută la Kothen, ca maestru de mu- 
zicd la curtea lui Leopold von An
halt. cele 8 concerte brandenbur- 
gice (ele au căpătat acest nume 
pentru câ au fost scrise la coman
da margraiului Christian de Bran
denburg!. Bach zămislea o suită 
de lucrări ce netezeau drumurile 
care au dus la apariția simfonis
mului clasic vienez.

Jnfr-un disc recent difuzat, Casa 
de discuri „Electrecord" ne pune 
ia dispoziție două dintre cele mai 
reprezentative concerte branden- 
burgice (concertul nr. 3 compus 
din numai 2 părți in care nu 
„concertează" soliștii ci trei gru-

pe de instrumente de coarde ce 
reunesc sâ realizeze o puternică 
amploare sonoră, și concertul nr.

5 socotii. pe bună dreptate datorită 
rolului solistic cu tonul deosebit 
pe care îl are cembaloul în acea
stă lucrare, primul concert pentru

un instrument cu claviatură și or
chestră In istoria ...............
zicale).

In interpretarea 
cameră a celebrei _____ ____
wandhaus din Leipzig sub condu
cerea dirijorului Heinz Bongartz 
care ne-a vizitat acum citeva luni 
— cele două concerte branden- 
burgice sini redate în întreaga lor 
autenticilae stilistică, interprețil 
dovedind fidelitate față de tra
dițiile interpretării lucrărilor lui 
Bach la Leipzig — orașul în 
care marele compozitor german a 
desfășurat o vastă activitate crea
toare.

literaturii

formației 
orchestre

mu-

de 
Ge-

I. S.

I



Prezențe romînești
peste hotare

PRAGA 27 — Coresponden
tul Ageipres transmite : Mărfi 
dimineața în sala „Dunaj" din 
Praga a avut loc vernisajul ex
poziției „Arhitectura romînea- 
scă”. Au participat dr. Franti
sek Kahuda. ministrul lnvăță- 
mînlului și culturii al R. S. Ce
hoslovace, A. Gregor, prim-loc- 
țiitor al ministrului afacerilor 
externe. V. Kristek, prim-locți- 
itor al ministrului învâfărrun- 
iului și culturii, membri ai 
corpului diplomatic, arhitecfi, 
ingineri, ziariști. Expoziția a 
fost deschisă de Gheorghe Ni- 
tescu, ambasadorul extraordi
nar si plenipotențiar al R. P. 
Romine în R. S. Cehoslovacă. 
Luind cuvîntul cu acest prilej 
dr. F. Kahuda, ministrul învă- 
lămîniului și culturii al R. S. 
Cehoslovace, a relevat succe
sele obținute de arhUecții ro- 
mlni în construcția de ansam
bluri arhitectonice.

FRANKFURT PE MAIN. — 
La Frankfurt pe Main s-a 
deschis tîrgul internațional de 
mostre de bunuri de larg con
sum la care participă nume
roase țări, printre care și R.P. 
Rorpină. Cu ocazia deschiderii 
oficiale a tîrgului, pavilionul 
R. P. Romine a fost vizitat de 
primarul orașului Frankfurt

Conferința internațională
de la Dubna

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
—!■ La Conferința internaționa
lă pentru acceleratoarele de 
mari energii, care are loc In 
U.R.S.S., participă un număr 
de 310 specialiști din 22 țâri 
ale lumii. Aproape jumătate 
dintre aceștia sînt reprezen
tanți ai țărilor capitaliste, iar 
ceilalți al țărilor socialiste.

La 26 august, in cadrul unei 
conferințe de presă organizată 
Ia Dubna, lingă Moocova, 
acad. Vladimir Verier a ana
lizat în amănunțime sarcinile 
care stau în fața pârtiei pan ți- 
lor la conferință. Savantul so
vietic a declarat : „Cu cît mai 
puternice vor fi acceleratoare
le pe care vom ști să le reali
zăm, cu atît mai profund vom 
pătrunde în misterele structu
rii materiei. Acesta este țelul 
principal pentru care lucrăm 
noi aici41.

Situația din Vietnamul de sud se menține încordată
SAIGON 27 (Agerpra.. — 

Potrivit relatărilor corespon
denților agențiilor de presă, 
situația din Vietnam*! dr nd 
continuă să ram iad încordată. 
Autoritățile diemiste nmpn 
starea excepționali ți legea 
marțială. Potrivit unui comu
nicat guvernamental transmis 
de postul de radio Saigon Za 
26 august, starea excepțională 
a fost suspendată numai pen
tru citeva ore. In același timp, 
guvernatorul militar al Safpo- 
nului a dat un ordin potririt 
căruia forțele polițienești fi 
militare, care continuă să pa
truleze pe străzile principale
lor orașe sud-vietnameze, sini 
autorizate sâ deschidă focul 
împotriva tuturor adunărilor, 
demonstrațiilor și persoanelor 
care încalcă prevederile legii 
marțiale.

Un alt comunicat guverna
mental dat publicității la Sai
gon în dimineața zilei de 27 
august face cunoscut că ale
gerile legislative ce urmau sa 
aibă loc la 31 august au fost 
amîngte pentru o dată ulteri
oară, dată fiind situația în
cordată existentă în țară.

Corespondenții agențiilor de 
presă anunță că ministrul de 
externe sud-vietnamez, Vo 
Van Mau, a cărui cerere de 
demisie prezentată în semn de 
protest împotriva reprimării 
budiștilor a fost respinsă sâp- 
tămîna trecută de Ngo Dinh 
Diem, a fost arestat de auto
ritățile diemiste.

Corespondentul agenției 
France Presse anunță că pină 

pe Main, Gustav Albrecht. de 
directorul tirguluL Steidle. 
precum și de numeroase alte 
persoane. Au fost apreciate 
produsele expuse și modul lor 
de prezentare. Televiziunea 
din Frankfurt a prezentat in 
transmisie directă aspecte de 
la Pavilionul rominesc.

MONTEVIDEO 27 fAtferpreU 
— Cu prilejul d^xchirkeni sta
giunii operei din Montevideo, - 
fost prezentat un spectacol czi 
opera Carmen de B-iîe’ Iz cere 
și-a dat concursul cLcfăred- 
romină Zenaida Pally, art&iâ c 
poporului a R- P Roslîe- In
terpretarea artistei roaune 9-a 
bucurat de un succes decseb-t 
Si publicul specia lor. care ua- 
plea sala teatrului a 
pe solistă de nenimărate cri 
la scenă deschisa și Ja siirțitrJ 
spectacolului. La acest specta
col, prezentai cu prFețuI sărbă
torii națjpnale a 
au luat parte: mizu^rul coace
rilor externe. AJe kmdro Zcrr - 
la de San Martin. ~ 
instrucțiunii publice Juan De- 
vofo. consilieri gtrveraoMeatab. 
personalități ofiexie. uexhri 
ai corpului dipJomalxr ^cred:- 
tați la Montevideo. Aa perfltjo- 
pat, de asemenea. -r^
ra. ministrul R. D .ssssJse •: 
Montevideo și

Prof. McMillan SUJLj a a- 
rătat că .avantajul 
al acestei ronfmnje n 
tuie faptul că ea ne-a «fieri: 
posibilitatea mult lipsii 
a discuta pLar.jrii* șs câSe de 
realizare a unor arcekrat^gr» 
noi la care vise»zi 
rn-’lțl fitideri •*» MW*

La conferința de prsl a 
luat cuvintuî și eșuarăm] fi
zician V. Wc«?knpt directorul 
Centralia european de cerce - 
ttri nuc’.ear- iCLR5 ■_ _Sin- 
tam minori de eetaherarea 
noaste* cu oamenii de 
din numeroase țări, care s-au 
unit In jurul IXihnr. a decla
rat prof. Wesskocf dar ea 
trebuie xă se dezvolte ss mai 
mult. Actuala conferință ser
vește acestui țel. De aceea ne 
bucurăm că partiripăm la ea".

ia prezcai nici -na cUm per
soanele arestare in nmv: dc- 
boiCreții.’or din airiwcîr zile 
«a « fort eliberată- SeoixLe si 
*x*re-r=zizățCe **az 
asaaeroaae cartiere zlr 
iei crrmlafia «de iir-iTur- 
megariaeie rX‘ Ă-hotur 
popalafae eoatauă m ti w 
prezinte la hm.

La 26 avgaiL șmJ Asocia
ției peaerale a rad-
rietname^. Hucâ Tra* Kkar, 
a dar pkbl*m<rzi ns jaanMst 
în care cere <M?o
Disk Dir=i M râ rr r~ sâ crrrru 
buduxitor peatm rcxărarec 
COnfZaCTnJas

Agențule de prad reteteanâ 
ci la 2S aai «Mfti 2i-
deri bnxiișlL crencp de cax>- 
ntățile dmuste, sa decism: 
greva foaasei. In seva de pro
test împotriva rep--:»ăra tm- 
diștitor, anunță cpt-t,;* Auo- 
cited Press, tntregnl pe^M?rx^ 
al Ambasadei sud-rietnx^df 
la Washington a aft e_re-n- 
plul ambasadorului Tren Vsz 
Chnong ți soției «Je p r~ea 
prezentat demisia.

Agențiile americane de pre
să relatează od in cnrnl zx’ei 
de 26 augvxt a ■abat .7
al Statelor Unite la Satgon. 
Cabot Lodge, a ent ^nzrert- 
deri de lacra" m Dmh
Diem. El urmează M rrsnrxu- 
td președinteZai Keawdy »n 
raport detalia: asupra si mapei 
din Vietnamul de sad. penmt 
ea. după cim a dedare: si 
purtător de evrint al Departe- 
mentuliti de Sta^ ^Statele U-

MOSCOVA 27 fAgerprțal- 
TtcZxZszI a prrr.re la iiim.ee- 
reo expenenleJor cu at^sa nu- 
c.'ecrd ui afsssrezâ. :z spainJ 

a sub apă e fort semaal 
ki Motcma dia 

z_- . ca guvesneicr la.» de _’o- 
e*p* DcdJrr Lnzesce. ambe- 

in F^fA. caz* 
c ren?! spec-i.’ aeaira aceasta 
te jaa*m.d, xi Abdef-
ktbir El rtazz

la L'ateaaa ăawsr- 
GdX

Firi ia srereaf. fa Moocova 
TrnfntJ a set—T de Spu-

a 73 ae 
Mn-

WASHDfGTON 27 (A«er- 
prwiL — La 3 rrpre-
zectacțzi (j-r^^rnatin a; Repu- 
badi Cad » Dvet*s au sem- 
fcx» la Wasnxnc1»! Tratatul 
cu ue ta sscraDerea ex- 
pene*5țeicc cu azma -nriwn 
ia ana'mteră. = spafiEd cos- 
=x s^b am.

GiL’DAD DE MEXICO 2T 
Agtrpe^s-. — Depă cum re- 
-ateua Ptcsip; I^RC. pre-

h Comitetui ceix 18 
state pentru dezawnare

GSnXA r (A>erprwi — 
La O:-e-.A tzs hi-
ottb catar 11
.--LV -eztra Șe-

drtfăr--

R-P. RxlșErtx. K. Lu-
9 fț>st consacrată pro- 

Vfasil bue^ur jșDitire de pe 
tentoTL Jiizi-r«L

Rtzrezezianta! R-S- Cehos- 
Lovace. Semwîc și al R_P. 
Rolffaria. K. Lukanov. au ară
tat in covintărCo lor câ ba- 
rele militare de pe teritoriile 
altor țări reprezintă o sursa 
de ir-zordare. suhiin.md că li- 
ch-darea lor ar contribui la 
Întărirea pădi si înlăturarea 
focarelor de încordare din di
ferite teciuai ale lumii

Reprezentantul SU^, Ste- 
lle. și al Marii Britanii Ma- 
seo. care au luat a pot cuvin- 
tul. Mu străduit să justifice 
existența bazelor militare a- 
flate pe teritorii străine.

wi:e su-^i pc-zu, • poziția
f&ți de regimal de la SaigoV.

'iiofroc* xJto 
de m hspza po-
pcexix; £a-twtwtT 
Irttv dMisaxo^al as
ara: ioc p istr-o sene de fân 
taf Iimu. O demonstrație iai- 
pcxnoa rrpmxaniloT ia Viet- 
umxl de ntd a acut loc la 27 
tngntt la Parts, iu fața iaxrării 
ia cartierul mrrmUr.

Li &rup de szndenți sad-
Peru i-« chemat 

pt cei 3 taft de cădeați xud- 
-wTaCBea din Frcsfa sâ de
clare o g*rrâ < foamei de 24 
de ia *r»a de protest im- 
pccnra polizxcu snzibudixte \ 
Froaaoed» de Zhem.

n
Deeiarnșu de sohdariiste ca 

Iwpta poțwrxlai nd-ne:namez 
.^pocnea 'tgimslni diemiat 
cx ioc date publicității de 
VlgHeoa pentvv eliberarea ct>- 

din Atgha ți de Con- 
KLxnl Cenzrsl Sindicatelor 
ZadoMzae^ (SO-R5J-).

»

F.VOM PKXH — Ca«b3dgi< 
c la 27 aapaat eâ a
**pc reiațu^e poliaee ca Vief- 
rastxl de sad. Reprez^-zzzznzxl 
srploawtir al Cambodgiei la j 
Saigoa a foot rechemat.

Noi state au semnat

Tratatul de la Moscova

per Msreos c decisă ca ^na 
da cauzele fautrtdăra ta Un* 
ăue rrsstenja iar. drferesîe 
iJ5r**?uc?e Hrre țările dez- 

s« cele derrxxza-
to*;. In ieger-jr* ~ *c***îa.

DE PESTE HOTARE
Declarația 

studenților americani 
care au vizitat Duna

HÂVA.W4 27 fAțerțemj. — 
Ajențin Prtnsn Lnnnn ennnțA ci 
fa 26 nngnat cei 59 de «f drep 
din SJTJ. cnre ca risitnt U»p 
de ptiie a load Cubn ca plecai 
l/re Stolele Umile.

1 seini te plecării dia Hexena, 
lUedențti e^eriani sa dat jelA*- 
ălății • dederape ia ear* 
aaoxd ci ia e*rnd >ederu Iar in 
Cnba oa enui foubiulaiea m *e 
iatilaeairi ca maaeîlari p ita- 
denți cnbeni. m rizUese fabrici, 
feme ți școli fi i-oa coorinj <ă 
„eaăoaezu rial aa paper maaci- 
tar care darețle ia triiaicâ in 
pace*-. Ei an eratei că ia ciada 
prruaailor ți piedi-ilor De por Se
men laini de Stat, care încearcă 
»d isalezc Cuba de papcml S.l ~4. 
ța de pa poarele r^lorfeJle țâri ait 
Amăruii Imtme. mlmț-zcieem <a 
qraaa.reLc ia seotriA -Tona FiiF 
d^a \*w 1 •**. « more wtrst
ia codrul drum >« impânifcoun 
unpemde Iar ăia căiâtorie ia 
Lata.

t*rt M transmite agenția 
France Preue, autoritățile din 
Canada, Bahamai fi Jamaica, re- 
jscund m permită aterizarea a- 
noanlni eitban care urma să-i 
aduci pa cei 59 de studenti <n 

grupul studenfilor a ple
cat la Madrid, de unde ra lua un 
arioM spre .Yea> York. Unul din
tre studenți, Barry Hoffman, care 
in decursul escalei scionului în 
insulele Bermude a luat un alt 
arian spre 5ew York, a sosit în 
seara de 26 august pe aeroportul 
Idlestild. Potririt agenției, ime
diat dnpi sosire, un reprezentant 
al Departamentului de Stat i-a 
retras pașaportul, iar un agent al 
F.BJ. l-a supus unui interoga
toriu.

„. . m.i anunțat, De- 
partnmentul de Sfat al S.U.A. a 
re furat *ă permită vizita studen
ților americani în Cuba și a a- 
nuațat că ia înapoiere pașapoar
tele lor rar fi suspendate, studen
ții fiind pasibili de o pedeapsă 
piad fa 5 ani închisoare și o a- 
mendd de 5 000 dolari.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

a amzatxt eA «- 
arie țdn dezroilnle impun ce- 
Vor jlrb dezvoltate prețuri 
scăzwLe pentru materiile 
pnme, lirrinda-le totodată 
produse la prețuri
mfere:e.

WASHINGTON — Caea 
A23â a dat pablidTățu textul 
:»ei scrisori adresate prese- 
dmteiui Remedy de către cu- 

om de știință Albert 
Szbirejszer, laureat al Premiu- 
lui Nobel, una din personali
tățile marcante din cadrul 
mișcării in tern a ți ocale pentru 
dezarmare și înlăturarea pri
mejdiei atomice. în scrisoare 
se subliniază importanța Tna- 
tatuldi de la Moscova cu pri- 
VLre la interzicerea experiențe
lor nucleare, în atmosferă. In 

cosmic și sub apă ca 
ur. zrim oas spre rezol var ea 
problemei dezarmării. „Trata
tul dintre est și vest cu pri
vire la renunțarea la expe- 
riențt-le nucleare, în atmosfe
ră, In spațiul cosmic și sub 
■pă — se spune în scrisoare — 
ne dă soeranța că războiul cu 
arme atomice între est și vest 
poate fi evitat*. Semnatarul 
scrisorii subliniază că prin a- 
cest tratat „lumea a înfăptuit 
un prim pas pe calea spre 
pace*.

S.U.A.: Pregătiri
WASHINGTON 27 (Ager- 

pres). — Agențiile occidentale 
de presa relatează despre ul- 
t'.rr.ele pregătiri în vederea 
^Marșului spre Washington14 
pe care îl consideră a fi „cea 
mei mare demonstrație pen
tru drepturi civile care a avut 
loc vreodată în S.U.A Potri
vit agenției France Presse, se 
așteaptă ca la această demon
strație, programată să aibă 
loc la 28 august în piața din 
fața monumentului lui Lin
coln. să participe pină la 
150 000 de persoane, negri ți 
albi.

Agenția France Presse 
îTanrmite că cele zece organi
zații care au inițiat „Marșul 
pentru drepturi civile44, in 
r'.ndul cărora se numără Aso
ciația națională pentru pro
pășirea populației de culoare, 
Consiliul muncii al negrilor 
omericar.i. Sindicatul munci
torilor din industria de auto
mobile, Liga națională urba
nă și altele, au dat publieită- 

I fii a declarație in care rub- 
bmază că această manifesta
ție „demonstrează sentimen
tul adine al milioanelor de 
cetățeni americani, albi și de 
culoare, că a sosit timpul 
pentru ca guvernul Statelor 
Unite și îndeosebi Congresul 
să acorde și să garanteze ega
litatea deplină în drepturi 
pentru minoritatea neagră. 
Marșul spre Washington, con
tinuă declarația, va însemna 
protestul viu al miilor de ce
tățeni, de ambele rase, veniți 
din toate colțurile țării noa
stre, va fi protestul demn al 
milioanelor de cetățeni negri,

Numeroși americani allafi la 
Paris s-au adunat la amba
sada americană pentru a-și 
exprima solidaritatea cu 
marșul împotriva segregației 
proiectat să înceapă la 28 
august. Printre ei (fotografia 
noastră) pol ii văzuji actorul 
William Marshall, scriitorul 
James Baldwin și cîntăreața 

May Mercer

In semn de protest împotriva regimului Iranchist, In numeroase 
porturi muncitorii refuză descărcarea navelor spaniole. In fo
tografie : nava spaniolă „Conde de Figols", supusă boicotului 

în portul italian Genova

pentru „Marșul
care luptă pentru drepturile 
lor civile în fața lumii întregi, 
ale cărei priviri vor fi ațintite 
la 28 august spre Washington44.

Intr-o conferință de presă 
pe care a ținut-o la 26 august 
la „Clubul național al presei44 
din Washington, Philip Ran
dolph, lider al populației de 
culoare din S.U.A. și princi
pal organizator al „Marșului 
spre Washington44, a declarat 
că „nu există in lume nici o 
forță care poate să țină în 
loc lupta actuală pentru 
drepturi civile44. Subliniind că 
„negrii nu au fost încă eliberați 
în întregime în America44, el a 
arătat că „discriminarea ra
sială se manifestă în S.U.A. 
în domeniul dreptului la 
muncă, salariilor, învățămin- 
tului, relațiilor sociale, eco
nomiei naționale, justiției, 
drepturilor cirile, transportu
rilor, restaurantelor. Marșul 
xpre Washington, a precizat cl

juuuw«wiiiniiinm

spre Washington^
în continuare, va însemna o 
expresie a protestului împo
triva violenței rasiale. El va 
fi simbolul luptei oamenilor 
de culoare pentru a obține 
drepturi cetățenești depline. 
Negrii doresc aceleași drep
turi ca și albii, fără nici un 
fel de rezerve, adică egalita
te deplină — socială, economi
că și politică4*.

Reprezentanți ai organiza
torilor „Marșului44 au declarat 
că vor insista să fie primiți 
atît de membri ai Congresu
lui S.U.A., cît și de președin
tele Kennedy pentru a le cere 
respectarea drepturilor popu
lației de culoare.

După cum transmit agen
țiile occidentale de presă, deși 
organizatorii au anunțat că 
„Marșul* se va desfășura 
pașnic, poliția din Washington 
a fost mobilizată în întregime 
și a primit drept întăriri 4 000 
de soldați.

Demonstrație

anticolonialistă

in Sarawak

SIBU (Sarawak). — 27 (A- 
gerpres). — După cum anunță 
agenția Associated Press, mem
brii misiunii O.N.U., însărcina
tă cu consultarea populației 
din teritoriile vizate a fi inclu
se în Federația Malayeză asu
pra părerii față de acest plan, 
au fost întîmpinați în dimi
neața zilei de 27 august în lo
calitatea Sibu din teritoriul 
Sarawak de o demonstra
ție a peste 2 000 de persoa
ne înarmate cu pietre și bas
toane. Demonstranții scandau 
lozinci de protest împotriva 
planului colonialist de creare 
a Federației Malayeze și cîn- 
tau cîntece de libertate. Poli
ția a intervenit cu brutalitate 
împotriva mulțimii. Membrii 
misiunii O.N.U., condusă de 
americanul Laurence Michel- 
moore, apărați de poliție, s-au 
refugiat în localul școlii din 
Sibu. Potrivit agenției Asso
ciated Press, doi polițiști au 
fost răniți. Trei automobile ale 
poliției au fost răsturnate de 
mulțime. Numai după sosirea 
unor detașamente speciale po
lițienești mulțimea a putut fi 
împinsă la mai multe sute de 
metri de clădirea școlii din 
Sibu, unde misiunea O.N.U. a 
început consultarea reprezen
tanților populației indigene în 
problema planului de creare a 
Federației Malayeze.

%

DJAKARTA 27 (Agerpres). 
— Ministrul Afacerilor Exter
ne al Indoneziei, Subandrio, 
a făcui la 27 august o declara
ție în care și-a exprimat re
gretul in legătură cu refuzul 
Angliei de a acorda viză de in
trare observatorilor indone
zieni pe teritoriile ce urmează 
să fie incluse în Federația Ma
layeză alături de membrii mi
siunii O.N.U. Indonezia, a de
clarat el, este una din părțile 
acordului de la Manila care 
prevede trimiterea misiunii 
O.N.U. in teritoriile din nordul 
insulei Borneo și Singapore 
pentru a consulta populația 
dacă dorește să se alăture vii
toarei federații. Mai mult, gu
vernul indonezian a acceptat 
propunerea de compromis in 
legătură cu numărul de obser
vatori pe care fiecare țară tre
buie să-i trimită alături de mi
siunea O.N.U. Refuzînd viza 
de intrare pentru acești obser
vatori, a subliniat Subandrio, 
„guvernul englez împiedica de
plina transpunere în viață a 
acordului încheiat între Indo
nezia, Malaya și Filipine la 
Manila44.

Un helicopter american venit în ajutorul trupelor diemiste

C. aXACAS — CnmtletaJ veae- 
i^cjcx de pentru intirpen-

G%*eael ânMiw» « dai pa- 
2:.un cpri 13 cere citând 
joz.’e p>.*»U’eîe Aser*cd latine 
af-w e.'irruriJe pentru a
c ^-z ► âfa In lupta
•a paoee -Cal-zia-
'■-it:, k z.-r:i la rpe.' recurg ia 
Mer,’̂  xazc-rije peatru a hnpie- 
ava teffseUroa cipirt/.-Jor po- 
posOM ate Guyezc 'ală de ce

• - *c re o iargu
-?i-*:cre Ir fprit:r-^ i^p-
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ROMA. — La Milano, mare 
centru industrial al Italiei, a 

•avnn loc o demonstrație anti- 
tranchistâ sub lozincile .Jos 
zJLîui singeros Franco-. „Spa- 
oaă — da. Franco — nu !*. 
Suie de tineri și tinere s-au 
adunat în fața clădirii Consu
latului spaniol și apoi, au ma
nifestat pe- străzile centrale 
ale orașului scandind lozinci 
antifasciste- Poliția a încercat 
să împrăștie pe manifestanti. 
O demonstrație antifranchistă 
a avut loc. de asemenea, la 
Veneția unde in aceste zile arc 
loc cel de-al 24-lea Festival 
internațional al filmului. Gru
puri de tineri antifasciști au 
lipit In oraș manifeste che- 
mind la boicotarea filmului 
spanioL

OSLO — Marii dimineață. Con- 
liiiui de Stat a numit în mod ofi
cial noul cabine! In frunie cu 
J. Lyng. Noul guvern al Norve
giei este un guvern de coalijie, al- 
cătuit din reprezentanți ai celor 
patru partide burgheze : Haire, 

partidele Centrist. Venstre și Popu- 
lar-Creștin. Reprezentanții parti
dului Haire ocupă posturile de 
prun-nunistru, ministru al industri
ei. ministrul comerțului, ministrul 
pisciculturii și ministrul de război. 
Celelalte ministere au revenit re- 
preienfanftior celorlalte partide. 
Erling Wikborg. unul din conducă
torii Partidului Popular-Creștin, a 
io*l numit ministru ai afacerilor 
externe.

CARACAS. — Respectîn- 
du-și angajamentul anunțat 
anterior, Frontul de eliberare 
națională din Venezuela a eli
berat m seara de 26 august pe 
Alfredo di Stefano, centrul a- 
tacant al echipei spaniole de 
fotbal Real Madrid. După cum 
se știe, di Stefano fusese răpit 
în urmă cu 48 de ore de o u- 
nitate a armatei de eliberare 
națională din Venezuela. A- 
gențiile occidentale de presă 
au descris această acțiune 
drept „o încercare spectacu
loasă de a atrage atenția opi
niei publice internaționale a- 
supra situației din Venezuela11. 
Fotbalistul spanioL a fost eli
berat în plin centrul orașului 
Caracas, fără ca nici unul din 
cei 500 de polițiști trimiși în 
urmărirea celor ce l-au răpit 
să poată da de urma vreunuia 
dintre ei.

într-o conferință de presă 
pe care a ținut-o imediat după 
eliberarea sa, Alfredo di Ste
fano a declarat că „a fost foar
te bine tratat41. El a adăugat 
că a primit o hrană bună și 
și-a petrecut tot timpul jucînd 
șah cu paznicii săi.

NEW YORK — 'Agenfia Associa
ted Press transmite că patru per
soane au Încetat din viată ca ur
mare a exploziei unei încărcături 
de aproximativ 3 tone de dinamită 
în localitatea Butte (statul Monta
na). Potrivit agenfiei, explozia n 
provocat pagube de zeci de mii de 
dolari numai prin geamurile sparte 
pe o rază de clfiva kilometri.

TUNIS. — La 26 august, 
guvernul angolez în exil a dat 
publicității un comunicat cu 
privire la intensificarea atacu
rilor forțelor patriotice împo
triva instalațiilor militare și 
unităților portugheze. După 
cum menționează comunica
tul, în urma ciocnirilor care 
au avut loc în ultimele 15 zile 
în districtele Kuanza, Kimbu- 
be, Luanda și Malange, situate 
în nordul și centrul Angolei. 
au fost uciși 340 de militari 
portughezi. In comunicat se 
arată, de asemenea, că în ul
timul timp luptele s-au desfă
șurat și în regiunea Cabinda, 
situată pe țărmul Oceanului 
Atlantic.

LONDRA —■ Greva celor 600 de 
muncitori de ia uzina din Liver
pool a companiei „Garston Battle 
Comp", declarată în semn de pro
test Împotriva concedierilor ile

gale, s a încheiat la 26 august cu 
victoria greviștilor. Patronii au 
lost nevoifi să reprimească la lu
cru pe cei concediat:.

NEW YORK. — Doi mineri 
americani au fost scoși în 
noaptea de 26 spre 27 august 
la suprafață după ce au rămas 
îngropați timp de 14 zile la o 

adîncime de 135 metri sub pă- 
mînt într-o galerie a unei mine 
de cărbuni din Hazleton (Penn
sylvania). Echipele de salva
re au încercat mai multe me
tode pentru a ajunge Ia cei 
doi mineri. S-a reușit să se 
introducă un tub prin care 
minerii au primit alimente, 
apă, aer și s-a putut stabili 
legătura telefonică cu ei. O 
mașină de forat .} săpat apoi 
o galerie vertij, dar de 
două ori direcția ^păturilor a 
fost greșită. Cea u_a treia în
cercare a reușit, stfel jncit 
cei doi mineri, H^ry Throne 
și David Fellin, fost scoși 
ia suprafață. Cu cț de-al trei
lea miner, care < fost îngro
pat la 143 metri «dîncime, nu 
s-a putut stabili legătura, fiind 
considerat probabil mort.

PARIS — Potrivit relatărilor pre
sei pariziene. In cazarma orașului 
Sarrebourg (Franfa) au sosii uni- 
lăti ale Bundeswehrului vest-ger- 
man care voi participa la manevre 
comune cu trupele franceze.

DAMASC. — Luînd cuvîn
tul la deschiderea celui de-al 
10-lea Tîrg internațional de 
mostre de la Damasc, ministrul 
economiei al Republicii Arabe 
Siria a declarat că, dat fiind 
greutățile cărora trebuie să lo 
facă față țările slab dezvolta
te, el salută măsurile care se 
întreprind în prezent pentru 
convocarea Conferinței inter
naționale pentru comerț și 
dezvoltare. Aici vor fi discu
tate între alte probleme legă

turile comerciale dintre statele 
slab dezvoltate și cele dezvol
tate din punct de vedere eco
nomic. „Această conferință, a 
subliniat ministrul sirian, va 
fi un eveniment important în 
anul viitor, prezentînd o în
semnătate deosebită pentru 
toate țările14.

LONDRA — La 25 august sute 
de londonezi au demonstrat pe 
străzile cartierului muncitoresc 
Paddington din Londra în semn de 
protest împotriva condițiilor de 
tocuit insuportabile și împotriva 
evacuării chiriașilor. Demonstrația 
a fost sprijinită de secția din acest 
cartier a Partidului laburist, de 
Consiliul local al sindicatelor, de 
„Asociația națională a chiriașilor* 
și de „Comitetul celor 100“.

HELSINKI. — La 26 august, 
la Helsinki, A.A. Zaharov, am
basadorul U.R.S.S. în Republi
ca Finlanda, și Ahti Karialai- 
nen, primul ministru al Repu
blicii Finlanda și ministru al 
afacerilor externe, au schimbat 
documentele de ratificare ale 
Tratatului semnat la Moscava 
Ia 27 septembrie 1962 între U- 
niunea Sovietică și Republica 
Finlanda cu privire la darea 
în arendă Republicii Finlanda 
a porțiunii sovietice a Canalu
lui Semăn și a insulei Malîi 
Vîsoțki. Tratatul a intrat în 
vigoare în ziua schimbării do
cumentelor de ratificare.

LAGOS — în capitala Nigeriei 
orașul Lagos — s-a deschis Confe
rința juriștilor din țările Africii, la 

care participă reprezentanți din 
peste 30 de țări.

DAMASC — La 26 august a so
sit la Damasc, într-o vizită oficia
lă de șase zile, președintele Ira
kului, mareșalul Abdel Salam A- 
ref, și persoanele care-1 însoțesc. 
In timpi vizitei sale, președintele 
Aref va purta tratative cu gene
ralul Amin EI Hafez, președintele 
Consiliului Național al Comanda
mentului revoluției, și cy alte per- _ 
soane oficiale. După cum se știe, 
această vizită intervine după trata- s 
tivele pe care președintele Aref £ 
le-a dus la Cairo cu președintele £ 
Nasser în vederea lichidării di- = 
vergentelor care s-au ivit in în
făptuirea unității arabe.

LONDRA — La 26 august, în 
fața clădirii Ambasadei irakiene 
din Londra au început sâ stațio
neze pichete ale căror participant] 
poartă pancarte pe care scrie : „Să 
înceteze teroarea și execuțiile in 
Irak", „Sa fie puși în libertate cei 
100 000 de deținuți din Irak", ,,S6 
se pună capăt războiului împotriva 
kurzilor". Această acțiune, organi
zată de „Mișcarea pentru elibera
rea coloniilor44 și „Mișcarea pen
tru apărarea poporului irakian", va 
dura cinci zile.

VENEȚIA. — Cel de-al 24-lea 
Festival al filmului de la Veneția 
s-a deschis cu filmul englez „Tom 
Jones". La festivalul filmului, care 
va dura pină la 7 septembrie, par
ticipă 11 țări — U.R.S.S., S.U.A., 
Anglia, Franța, Italia, Japonia, g 
Polonia, Cehoslovacia, Suedia, B 
Canada și Spania.
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