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STATIE DE DEPOZITARE

CIMENTULUI
dată înLa Onești a fost 

funcțiune o stație de depozita
re a cimentului, cu o capacita
te de 900 tone. Proiectată de 
un colectiv de ingineri și teh
nicieni de la Întreprinderea 
de șantiere construcții și 
montaje Onești, stația este 
prevăzută cu instalații pneu
matice de încărcare și descăr
care a cimentului, fapt care a- 
sigură reducerea pierderilor

se

rezultate din manipularea ci
mentului cu 10 la sută. Tot
odată, cimentul depozitat 
păstrează în cele mai bune
condiții. Cu excepția funda
ției, stația poate fi demontată 
și montată pe un alt șantier, 
unde este necesar. De curînd. 
aici au început lucrările do 
construcție a unei noi stații 
asemănătoare.

(Agerpres)
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Tineri îngrijitori 
stăpîni pe meserie

MUZEU DIN ȚARĂ
Academia R.P.R., 

prin grupul de cer
cetări complexe Bi- 
caz, a organizat la 
Durau o casă țără
nească- muzeu care 
prin conținutul ei 
reflectă starea de

înapoiere a satului 
de altădată.

Numărul mare de 
vizitatori — turiștii 
care urcă și coboa
ră pe această poar
tă a Ceahlăului — 
și numeroasele im-

presii lăsate în re
gistru alcătuesc cea 
mai elocventă 
preciere a inițiati
vei de organizare a 
unor astfel de case- 
muzeu.
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ospodăria agricolă colectivă din comuna 
Romanu, raionul Brăila, este cunoscută 
pentru realizările deosebite obținute în 
dezvoltarea sectorului zootehnic. Colectivi
știi de aici dispun de un mare număr de 
animale proprietate obștească : 1 080 tau
rine, din care 344 vaci cu lapte, peste 780 

porcine, 4 025 ovine și aproape 10 000 de păsări. In a- 
nul trecut la G.A.C. Romanu s-a obținut cea mai mare 
producție de lapte pe raion. Si în anul acesta gospo
dăria se situează în rîndul celor care au obținut pînă 
în prezent cele mai bune rezultate în producția de 
lapte. Aceasta se datorește, fără îndoială, în cea mai 
mare măsură, muncii depuse de îngrijitorii de anima
le, aplicării celor mai înaintate metode de îngrijire și 
hrănire a animalelor. Aproape jumătate din cei 100 de 
îngrijitori care lucrează în sectorul zootehnic sînt ti
neri recomandați consiliului de conducere al gospodă
riei colective de către organizația U-T.M. gi nu în- 
tîmplător rezultatele lor sînt dintre cele mai bune. 
Drumul spre cunoașterea temeinică a acestei frumoa
se meserii a fost ușurat de organizația U.T.M., care 
odată cu recomandarea tinerilor pentru a lucra în 
sectorul zootehnic, s-a ocupat permanent și de pregă
tirea lor profesie® ală.

începutul a fost făcut prin cuprinderea tuturor ace
stor tineri In învățămîntul agrozootehnic de 3 ani. prin 
mobilizarea la cursuri și urmărirea felului în care ei 
își însușesc cunoștințele predate. Apoi celelalte meto
de și forme de muncă folosite de organizația U.T.M. 
au contribuit și ele la îmbogățirea cunoștințelor profe
sionale, la formarea de îngrijitori cu o înaltă calificare. 
Iată cîteva dintre acestea.

Din inițiativa organizației U.T.M. a fost organizată 
„ora îngrijitorului de animale“. In cadrul acestei 
„ore" tinerii din sectorul zootehnic studiază în mod 
organizat broșuri și reviste de specialitate. Biblioteca
ra Iordana Soare a primit cu drag sarcina de a popu
lariza și difuza în rîndul îngrijitorilor, după recoman
dările inginerului cele mai noi broșuri și cărți despre

Construcții zootehnice
ieftine și trainice

In nou local de școala ia Botoșani

creșterea și îngrijirea animalelor. Discuțiile care au 
loc sub îndrumarea inginerului și brigadierului zooteh
nic sînt pline de învățăminte. Tinerii se străduiesc și 
au reușit în mare măsură să aplice cunoștințele teore
tice în activitatea lor practică. Așa, de pildă, după o 
discuție pe baza celor citite despre creșterea și îngră- 
șarea vițeilor, s-a luat inițiativa ca în hrana vițeilor 
puși la îngrășat să se folosească furaje care duc mai 
rapid la creșterea zilnică în greutate, cum ar fi șro- 
turile, melasa, lucerna și altele. Rezultatele nu s-au 
lăsat mult așteptate. Tinerii Tiberiu Surdu și Vasile 
Calu au obținut la fiecare dtn cei 35 de viței pe care-i 
îngrijesc o creștere zilnică în greutate vie cu 720 gra
me față de fiOO grame planificat. Rezultatele acestea, 
urmărite îndeaproape de organizația U.T-M., au fost 
popularizate prin gazeta de perete, prin postul utemist 
de control, la consfătuirile de producție și in adună
rile generale ale organizației.

In scopul ridicării continue a nivelului profesional 
al tinerilor care muncesc la zootehnie, organizația

TUDOREL OANCEA 
corespondentul „Scînteii tineretului* 

pentru regiunea Galați

tors peste plan

Intr-unui din laboratoarele 
Institutului de Fizică al A- 
cademiei R.P.R. două tinere 
cercetătoare studiază pro
prietățile semiconductoare 
ale straturilor de germania

— cristaline și amorfe

HH
MN
I 

C

In anul acesta, sec
torul zootehnic al 
gospodăriilor agricole 
colective din regi
unea Cluj a crescut 
simțitor ca urmare a 
reținerii 
de mare 
late din 
prie.

In prezent, para
lel cu muncile agri
cole de sezon, colec
tiviștii 
parte a țării lucrează 
intens 
construcțiilor zooteh
nice pentru adăpo- 
stirea animalelor în 
timpul iernii. Pînă a- 
cum. aproape 500 de 
grajduri, maternități, 
ingrăsătorii pentru 
porci, cotețe etc. din 
cele planificate pen

animalelor 
productivi- 
matcă pro-

din această

la ridicarea

tru anul aeefta. 
fost terminate, alte 
peste 400 de obiective 
sînt intr-un stadiu 
avansat.

Pentru a reduce 
•ostul noilor construc
ții, colectiviștii din 
raionul Dej au folosit 
pînă acum peste 5 
milioane de cărămizi 
confecționate de ei, 
aproape 23 000 mc de 
piatră și balast extra
se din cele mai apro
piate cariere. însem
nate cantități de 
lemn €tc„ reducind 
prețul de cost al 
construcțiilor cu pe
ste 20 la sută față 4* 
deviz.

(Agerpres)

Cu cheltuieli mai mici,

mai multe produse
BAIA MARE (de 

la coresp. nostru).
Reducerea chel

tuielilor pe tona de 
minereu extras și 
prelucrat, este unul 
din principalele o- 
biective ale între
cerii socialiste ce se 
desfășoară la ex
ploatarea minieră 
din Baia Sprie. Co
lectivul de muncă 
din această unitate 
minieră, are în a- 
ceastă privință o 
bună experiență în 
aplicarea unor me
tode de muncă 
vansate. Dintre
cestea amintim: 
pușcarea selectivă a 
găurilor de mină, 
susținerea galerii
lor și abatajelor 
cu armături metali-

a-

ce și elemente pre
fabricate din beton 
armat etc.

Acest din urmă 
procedeu, este ino
vația tehnicienilor 
Carol Coloșvari și 
Ioan Bauer. Ca ur
mare, în acest an 
s-a redus consumul 
de exploziv pe to
na de minereu dis
locat cu 0,039 kg 
față de cît s-a folo
sit în anul 1959. O 
atenție deosebită a- 
cordă minerii sor
tării minereurilor 
în abataje, fapt ca
re a dus la îmbu
nătățirea calității și 
concomitent la de
pășirea producției.

Pînă în a doua 
jumătate a lunii 
august, colectivul

de muncă al aces
tei exploatări mi
niere a realizat 
la întreaga produc
ție, marfă econo
mii post-calculate 
în valoare de a- 
proape 1300 000 lei. 
In felul acesta a 
fost îndeplinit îna
inte de termen an
gajamentul anual 
de economii Ia pre
țul de cost Cele 
mai bune rezultate 
în muncă le-au 
ținut echipele 
mineri conduse 
Grigore Mihnea
Adalbert Almoși 
din sectorul II, 
Constantin Bălă- 
nescu și Emilian 
Lăpușean din sec
torul III și alții.

DEVA (de la coresp. nostru).
Cocsarii hunedoreni conti

nuă cu însuflețire întrecerea 
socialistă pentru elaborarea 
unei cantități sporite de cocs, 
de calitate superioară și la un 
preț de cost redus. Mecanicii 
de pe mașinile de șarjare au 
pornit valoroasa inițiativă de 
a reduce cu cel puțin 3 k< 
spargerile pe fiecare pilot, 
contribuind astfel la o consi
derabilă sporire a productivi
tății muncii pe baterii.

Prin reducerea spargerilor 
piloților ca și prin întreținerea 
în bune condiții a cuptoare
lor și utilajelor, colectivul de 
aici a reușit să depășească 
sarcinile de plan pe 27 de zile 
ale lunii august cu mai 
de 1 500 tone de cocs.

Foto : O PLEC AN

Zilele acestea, constructorii 
suceveni au dat în folosință un 
nou local do școală în orașul 
Botoșani. Altele două, ce se ri
dică în orașele Suceava și Do- 
rohoi, urmează a fi terminate 
în cîteva zile. La începerea 
noului an școlar, în regiunea 
Suceava vor fi date în folosin
ță 203 săli de clasă, iar pînă 
la sfîrșitul anului, încă 70.

Prin grija sfaturilor popu
lare, în majoritatea localități
lor au fost terminate repara
țiile și amenajarea sălilor de 
clasă, repararea și vopsirea 
mobilierului revizuirea mate
rialului didactic, s-a asigurat 
combustibilul necesar pe tim
pul iernii. La aceste lucrări o 
contribuție de seamă au adus-o 
comitetele de părinți și comi
siile de femei.

(Agerpres)

IA ÎNCHEIEREA festivalului
DE MUZICĂ UȘOARĂ ROMÎNEASCĂ

w V

partizare) a celor mai bune 
creații din ultima vreme, cin- 
tecele de succes ale anului 
1962—1963. In sfirșit, idee a 
unui festival și concurs de 
muzică ușoară romînească 
ni 3e pare bine venită și ca un 
succes de prestigiu al genului, 
ca o consacrare a sa în viața 
muzicală a țării.

Despre festival ne-a împăr
tășit părerile tovarășul MA
RIN CONSTANTIN, secretarul 
Consiliului muzicii.

— Ce a adus nou concursul 
acesta ? Fiecare cîntec a avut 
fără îndoială calitățile lui. Dar 
cum se prezintă situația la o 
privire sintetică ?

— După părerea mea — ne-a 
declarat dînsul — concursul cu 
toate succesele sale incontesta
bile nu ne-a dat cîntecul pe ca- 
re-l așteptam : cîntecul cu un 
conținut foarte actual, foarte 
bogat, cu o linie melodică acce
sibilă — dar care să nu mear
gă pe o cale bătătorită — cîn
tecul cu fantezie și inedit, cîn
tecul care să meargă la inima 
spectatorului... Unele din cîn- 
tecele prezentate la concurs au 
versuri foarte frumoase ; alte
le se disting printr-o tematică 
luminoasă, majoră, altele au 
o bună realizare melodică; 
dar un cîntec care să în
trunească toate aceste însușiri
— acordîndu-se astfel pe de
plin cu exigențele publicului
— nu s-a prezentat la concurs. 
E adevărat că s-au prezentat 
la festival cîteva cîntece fru
moase. Cîntecul „Spre soare", 
de pildă, transmite, fără îndo-

oncertul festiv de 
aseară — pream
bul la decernarea 
premiului — s-a 
distins prin nive- 

1 Iul înalt al inter
pretării, superioa

re serilor precedente. Cintece- 
le concursului — cele 16 — au 
căpătat astfel o pregnanță mai 
vie, un „relief" mai exact al 
calităților — ca și al defecte
lor.

La concert au participat 
Constanța Crăciun, președinte
le Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Vasile Vîlcu, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.M.R., 
Dumitru Popescu și Virgil Flo- 
rea vicepreședinți ai Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
de masă care au acordat pre
mii, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Din partea juriului a luat 
cuvîntul regizorul Nicușor 
Constantinescu, artist emerit 
care a subliniat importanța 
primului concurs și festival de 
muzică ușoară, larga partici
pare a compozitorilor, poeților 
și interpreților.

Am încercat în cîteva rîn- 
duri, un sondaj asupra păreri
lor spectatorilor. Toate converg 
spre aceeași idee : scopurile 
festivalului și concursului au 
fost incontestabil atinse cel 
puțin în linii mari, directoare. 
Bilanțul statistic al festivalu
lui este cunoscut: 443 de piese 
originale scrise tocmai în ve
derea concursului. In același 
timp, festivalul a prilejuit o 
trecere în revistă (deși poale 
nu în cea mai judicioasă

Premiile

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a iH-a)

(Continuare în. pao. a ll-a\

In campania arăturilor de vară se trag ultimele brazde pe terenurile gospodăriei agricole de 
stat Moșneni, regiunea Dobro gea.

Foto : Agerpres

Marele premiu nu a fost a- 
cordat.

Premiul Uniunii Tineretului 
Muncitor a fost acordat cin- 
teoului „Spre soare” de G. Gri- 
goriu, versurile de A. Grigo- 
rlu și R. Iorgulescu ; Premiul 
Uniunii Scriitorilor — melodiei 
„Cmn e oare” de F« A. Bogar- 
do, versurile de M. For tun es
eu ; Premiul Uniunii Compo
zitorilor — „Aș vrea iar anii 
tinereții” de H. M&lineajiu, 
versurile de H. Negri ; Premiul 
Radiodifuziunii și televiziunii 
•— cin tocului „Oglinzile mării" 
de E. Teger, versuri de I. Se- 
rebreanu ; „Premiul Litoralu
lui" acordat de Sfatul popular 
al orașului Constanța cînteeu- 
lui „Zorile" de Temistocle 
Popa, versuri de A. Grigoriu și 
R. Iorgulcscu.

Au fost acordate, de aseme
nea, mențiuni oîntecelor „Te 
caut" de F. Delmar, versuri de 
E. Mirea, „Soarele e-ndrăgos- 
tit" de D. Șerbănescu, versuri 
de A. Felea.

Juriul a acordat premii spe
ciale următorilor Interpreți : 
Ioana Radu și Dorina Drăghici, 
artiste emerite, Margareta 
Pîsiaru, Lavinia Slăveanu, 
Gigl Marga, Doina Badea, Con
stantin Drăghici, Luigi Ionescu | 
și Nicolae Nițescu.

ob- 
de 
de
Și

■ «liniara;* proas
pătă ;i fnunoaiă de 
august mă îndrep
tase spre oțelărie.

1 aiaaa să-l felicit pe 
mi tistul Ion Chio- 
reauiL. Întii pentru

câ împlinea 19 ani, apoi pen
tru ca ria«i șef al echipei, in 
urna plecării iu concediu a prim- 
topitarului Gheorghe Paștiu, și 
reușea iă den, ca fi acesta, zi 
de si, cita dană farje de bună 
calitate pa schintb. Găseam ci 
pentru a cinsti dablal ereniment, 
■a putea fi ah lac mai potrivit 
decît acolo unde tinărul își arată 
est priioiiaii rrednicia și puterea 
de muncă: Ungi cuptor. Lucra 
de noapte. Puteam si nu mă 
grăbesc. Dealtfel, pentru a-i re
dea pe tinirnl oțeiar nici nu era 
nevoie să-mi fie alături. Gîndu- 
rile, ele singure, nti-l aduceau cu 
putere înaintea ochilor, li cunosc 
bine, li cunosc zimbelul deschis 
și chipul cu trăsături, care, abia 
ieșite din adolescenți, încep si 
deeină sigure, li cunosc fi viața. 
In țesătura ei firi goluri, fără 
frîngeri, firi rupturi tragice, se 
împletesc firesc, armonios, daru
rile multiple și piețioase pe care

noua societate le oferă fiilor ei și 
darurile pe care aceftia prin 
muncă, prin conștiință înaltă, 
prin vise, i le restituie, trăind ca 
oameni ai epocii socialiste.

★
...Ion Chioreanu, Jean cum ii 

spun tovarășii săi, era la Cirnpia 
Turzii, pe clasa a 7-a elementară. 
Venise in vizită la „Industria 
Sirmei” cu diriginta și cu colegii. 
In hală, dintr-un uriaș cup
tor înclinat, oțelul țișnea pe 
jghiab și de aci, căzînd în oală, 
ivea o feerică fi tremurătoare 
constelație care-ți fura ochii- Ln 
om roinic, cu caschetă pe ochi fi 
cu mănuși lungi de azbest, trasa 
pina-n coate, conducea operația. 
Copilandrul citise prin ziare, 
auzise la radio poveslindu-se 
despre oțelăriile de la Hunedoa
ra, de la Reșița. în hala, reni 
lingă stăpinul șuvoiului clocoti-

Diriginta 
^.Ghîarcanu, nu 
o auzea doar ca prin vis. Privea 
rcăjit la omul cu pieptul dezgolit, 
asudat de căldura, pe obrazul că
ruia jocul reflexelor, fugârindu-se 
îk rirtejuri fantastice, descope
rea dirzenie ți siguranță de sine. 
Prim-ta pi tarul Filip Nicolae se 
întoarse o clipă încruntat. Dar 
privirea, chipul copilăros concen
trat, cere parcă-l sorbea, ii în- 

îndată.
— Iți plece, puțtiule ? 
.Nu i-a răspuns atunci. 
-.Era atent la lecții, studia 

apoi sta cite 8 ore lingi cuptor, 
ca ti învețe bine dezoxidarea, 
faza cea mai importantă cum ii 
spunea mereu nea Filip, cu toate 
ci directorul școlii îl muțtruluia, 
punîndu-i sub nas regulamentul 
care prevedea numai 6 ore de 
practică pe zi.

striga speriată : 
te apropia !n El

yi

A venit și încercarea cea mare: 
luarea probei, operație pe care o 
fac elevii din anul III, nu cei din 
anul I. Emoție. Încordare la 
culme. Jean a vi rit lingura în 
baie, a căutat s-o „învelească” 
întii în zgură. Răsuflarea de foc 
a oțelului îl amețea, mina îi tre
mura. S-a apropiat mult, a turnat 
lichidul în cochile încet, cu vi
teză mici, pentru a-i afla tem
peratura ața .’ după culoare. Pe 
lingură n-a rămas strop de oțel. 
.4 aruncai-o: zgura a sărit de pe 
ea. Abia atunci a răsuflat din 
adine. Prim-topitorul l-a bătut 
pe umăr ți i-a spus : „Bravo, 
oțelarule !**

...Mai tirziu, pentru prim-to
pitorul Nicolae Filip au venit 
clipe da scurtă nemulțumire ci nd 
a auzit ci elevul său preferat 
vrea să plece Ia Sibiu.

— Cum, mi, tocmai tu?

tocmai,
Acolo abia sc pune în funcțiune 
oțelăria și e nevoie de oameni.

La „Independența” l-a găsit pe 
Gheorghe Paștiu, care fusese trei 
luni în schimb de experiență la 
Cirnpia Turzii. Reîntîlnindu-l, 
proaspătul absolvent i-a cerut 
să-l primească în echipă. Și co
munistul Paștiu l-a primit.

★
Furat de torentul sclipitor 

glodurilor, nici n-am băgat 
seamă cînd am ajuns la oțelărie. 
Soarele răsărise undeva pe dea
luri și se răsfrîngea în ferestrele 
halei, preficîndu-le în uriașe 
oglinzi tremurătoare. Din cupto
rul electric răzbate clocotul mol
com al oțelului. Vasăzică, șarja 
nu fusese încă turnată.

Macaraua aștepta cuminte, cn 
oala coborîtă la înălțimea cuve
nită, formatorii asamblaseră for-

al 
de

mele, tinerii din echipă făceau 
ultimele pregătiri.

Intru în vorbă cu încărcătorul 
Constantin Neag.

Pe semne ați avut greutăți cu 
fierul vechi.

— Păi, da. Nu ne-a ajuns. 
Minteni dăm a treia șarjă,

— Cum ?
— Trei șarje într-un schimb. 

Nu știați ?
Pe masa de lingă perete, vad 

caietul in care fiecare echipă în 
„Raportul de schimb” își trece, 
printre altele, șarjele produse.

Privesc steagul de echipă frun
tașă. Echipa care n-a dat nici o 
șarjă rebut, care menține în 
funcțiune vatra cuptorului nu pe 
durata a 45—50 de șarje, cit pre
vede tehnologia, ci a peste o sută 
de șarje fără nici o reparație, 
echipa care fi-a îndeplinit cu 5 
zile mai devreme angajamentul 
de a produce 10 tone de oțel 
peste plan în cinstea lui 23 Au-

GLIGOREA ȘTEFAN 
membru al cercului literar 
de la Uzina „Independența" 

Sibiu

(Continuare în pag. Ii-a)



Poezie și proză în culegerile
cercurilor literare

recvența apariției 
unor dulegeri din 
creația 
literare 
nomen 
nou și 
tor. Prima consta

tare generală care se impu
ne este că asemenea plachete 
colective mărturisesc extinde
rea impresionantă a preocupă
rii, izvorîtă de multe ori din> 
vocația autentică pentru cr'ea-^ 
ția artistică în categorii foarte? 
diverse. Semnatarii lor sint 
muncitori, ingineri, tehnicieni, 
colectiviști, studenți, elevi. 
Fiecare aduce în poezie sau 
proză elemente specifice pro
priei activități, sau, oricum, 
dovedesc o mai bună cunoaște
re a unui anumit domeniu iar 
în încercările lor revin mai 
insistent anumite imagini. In. 
ciuda stângăciilor și naivități
lor. explicabile, este de remar
cat în cele mai multe autenti
citatea sentimentului, a emo
ției comunicate. Uimitoarea 
dar fireasca diversitate tema
tică a culegerilor editate de 
casele regionale ale creației 
populare îndeamnă să le soco
tim, privite la un loc, un emo
ționant cîntec al profesiilor, 
in care tema generală este a- 
ceea a muncii creatoare, entu
ziaste, desfășurate peste tot. 
Temă însuflețită de dragostea 
pentru partid — sentiment 
care volarizează varietatea te
matică si de idea a acestor pla
chete. Creația lirică are o 
prospețime deseori notabilă, 
o fluență gravă, rapsodică. Cea 
mai mare parte a poeziei adu
nate între aceste pagini este o 
poezie a cotidianului socialist, 
utilizat cu funcție agitatorică 
și cuprinzînd, nu odată, reali
zări artistice meritorii. Este 
comun. în general, un efort al 
autortlor cei mai mulți ti
neri — de a sugera prin ima
ginea obișnuită, dintr-un anu
mit univers concret, semnifi
cații largi. lntr-o poezie din 
„Cîntec lîngă sonde' (casa re
gională a creației populare — 
Ploiești) peisajul cotidian al 
sondelor capătă dimensiuni 
cosmice, înscriindu-se aproape 
monumental în spațiu: „$i pă
durile noastre cresc pe dealuri 
! pentru că doua mîini de son
dor ! s-au boltit peste zare, f 
lărgind-o' (Mariana Costescu: 
„Arborii focului"). Un alt tânăr 
poet continuă mișcarea nouă și 
solemnă a peisajului umanizat, 
intruchipind o navă la catar
gul căreia „ard inimile noa
stre" (Ștefan Dimitriu). Ceea 
ce este cu deosebire merituos 
in această primă plachetă 
menționată constă in valorifi
carea consecventă a acestui 
univers concret și cotidian (a- 
tunci cînd intenția aceasta nu 
se transforma în descriptivism 
pur și simplu. ci«d emoiii'.e nu. 
aluneci deasupra cadrului ci se 
nasc din elementele lui, pe 
care le ridică astfel la o oa- 
loare general-umanâ ■ -Jar 
miine, inălțat din no» pe 
schele. / vo. ridica din •o® 
viitoarea ta spre cer ' ți risnl 
va nflori cu mii de stele t'”* 
podobmdu-mi zborul către el“: 
(Gh. Istrate: „Abia târziu"): De
sigur, nu este deloc indicată 
maniera narativă, nesugestiud 
a unor imagini care, altmin
teri. au o poezie a lor (^fo
ment" de Ion Segărceanu).

Intr-uita din cele mai echi
librate culegeri care ne-au stiti

cercurilor 
este tm fe- 
cu totul 

îmbucură-

Cartea la locul de muncă
Comitetul U.T.M. de la Ate

lierele de reparat material ru
lant Ploiești acordă și in a- 
cest an o atenție deosebită di
fuzării cărții la locul de mun
că al tineretului.

Toți cei 215 ulemiști sint 
cititori aJ bibliotecii, 
mista lonescu Georgeia, 
bliotecară, recomandă 
deauna tinerilor cărțile 
cesare. Mulțl tineri au 
blioteci personale. La ștan-

Ute- 
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tot- 
ne- 
bi-
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• O metoda mal 
eficientă

• Clteva cifre edi
ficatoare

• O recomandare 
de mare actualitate

• O puternică pir- 
ghie in acțiunea de 
creștere a producției 
agricole

Foto. O. PLECANi
C STĂNESCU

tn față culegerea „Ta 
vieții" editată de Casa 
populare a Capitalei.

că autorii celor 
versuri valorifică

inerții a gin di ni

BIOGRAFIA
UNEI PASIUNI

• ••> ♦

stâpini pe meserie

Tineriîngrijitori

la îndemână („Pagini dună
rene" — Casa regională a crea
ției populare-Galați), disptt- 
nînd Ji de foarte bune condiții 
grafice, întâlnim o preocupare 
lăudabilă pentru, acuratețea, 
limpezimea ideilor precum și 
față de sinplitatea expresiei. 
Multe din poeziile semnate de 
Sebastian Costin, Nelu Oan- 
cea. Maria Mogoșanu, diversa 
tematic, emoționează datorită 
simplității grave a expresiei. 
Tot aici Grișa Gherghei are 
imagini Și intuiții poetice re
marcabile (^Clipele se «para In 
dinții excavatoarelor / ca niște 
globuri de sticlă albastre' ori 
„Pe ștwitteml acesta imens / 
zeci de poeme / se ciocnesc i" 
văzduh scăpărînd ! și condeiul 
ia foc năvălit de imagini / ți 
scrie mai bine arzind), dar el« 
sint umbrite de prea multe 
locuri comuna datorate, cre
dem, unei 
poetice.

Spuneam 
mai multe
cotidianul socialist, pornesc da 
la imagini particulare dintr-un 
cadru concret. Este reprezen
tată însă, destul de frecvent, 
și cealaltă modalitate, a poe
ziei festive. O plachetă ie in
titulează chiar .J^audă patriei' 
(Casa regională a creației 
populare-Iași), alta, „Slavă re
publicii'. Alături de poeți mai 
tineri, in prima plachetă sem
nează frumoase versuri poeți 
ca Otilia Cazimir, George Les- 
nea. Nicolae Țațomir.

Aproape fiecare culegere cu-

DIMENSIUNI ÎMPLINIRE
Cînd nu ajungeam încă pină la pervazul fereztrei. 
Cu fruntea.
îmi plăcea să cred că voi crește cit nucul grădinii înalt: 
Ii rîvneam multipleJe-i, rotitoarele-i brațe 
Și tulpina fierbînd de tinere seve șl rod.

Alergînd dincolo de clopoțelul școlii, spre mare. 
Mă vedeam de-o seamă cu catargul mașcind înălțimi, 
îmi fluturam codițele, vlsînd steaguri și porumbei. 
Zvfcnind, ninși de lumină, 
Dinspre umerii mei.

Mal matur astăzi, mă iau navele mereu 
Șj fără-a mă uita cînd pleacă, 
cum le-am visat ți le-am purtat ți eu 
din gînd spre brațe $1 apoi spre apă.

HORIA GANE
Oltenița

A stă zi urc Împreună cu voi. prieteal zidari, 
Treptele temerare ale schelelor năzuind către cer 
Coloșii albaștri străpungind drumul stelelor 
Sărutul frunții mele 0 cer.

ȘANTIER
Mereu mai înalte,
Mereu mai înalte.
Blocurile orașului — ecrane proiectate In viitor - 
îmi dăruiesc zilnic cite • nouă dimensiune.
Visele mele lucid să-ml măsor.

M \ Ml AN A FIIIMON

Soarele trece pe Ungă mine. N-am 
Timp să-l mai iau in seamă. 
Pretutindeni, peste dimensiuni, 
Tineri de toate viratele mă cheamă.
Trebuie să le dau lor intiia atenție. 
Ei vor făuri — ți nu ml se pare — 
Miine, într-o dimineață cu steaguri. 
Prima șarjă de protuberante solare !

SIMON AJARESCU 
Galați

Produat e Fooridi _2Jee- 
trofaf" din CațHiajd ■■ 
bucură de unaruad aprecie
re pentru call fale* Jor. O 
dată cu dnvoliaiea /abc«;i 
a crescut ți caJLcaj^n num- 
dton-or. TinAra Jaboran’d 
OhmpM Badea i-a ecJi/rcaf 
la ntxtâ loc de Pruned, fiind 
acum prtnire evider.* 1, 
întrece rea yx.clistt

I iUftl n cadrul dezbate-
l rilor recentei ple-
IfHU nare a Consiliului
■fen Superior al Agri-

| jflFjll culturii, un loc
I de seamă l-« ocu

pat problema fo
losirii raționale a îngrășămin
telor în general, a îngrășămin
telor chimice, în special.

Concluzia principală care s-a 
desprins din aceste dezbateri, 
care au sintetizat concluziile 
cercetării științifice și ale 
practici! agricole, a fost aceea 
că în etapa actuală este mult 
mal eficient din punct de ve
dere economic ca ingrășămin- 
tele organice să fie folosite se
parat de îngrășămintele mine
rale, finind seama că sporul 
de recoltă care se obține prin 
aolicarea combinata a îngră
șămintelor organice și mine
rale nu reprezintă suma spo 
ruriior obținute atunci cînd 
ingrășămintele se antică sepa
rat

Pentru producție această 
concluzie prezintă o Importan
tă deosebită. Intr-un asemenea 
mod se pot îngrășs suprafețe

Foto : A^erpres 

dui cu vtnxare se aduc cârti 
noi, de literatură beletnsrieă. 
politice și tehnice. In ultima 
lună au fost aduse peste 12* 
volume, ce au focx (Lsxn- 
buite tinerilor pentru 
pictarea biblioteeCar 
nalt Fruntașa !n difuzarea 
cărților «int organizațiile 
bază U TAL nr. 2 * nr. 5.

mult mai mari, iar sporul de 
recoltă general este cu mult 
mai mare decît în cazul ferti
lizării unor suprafețe mai mici 
cu doze mari de îngrășăminte.

Cîteva exemple sînt pe de
plin edificatoare din acest 
punct de vedere :

La stațiunea experimentală 
agricolă de la Șimnicu, regiu
nea Oltenia, prin folosirea a 
100 kg la hectar azotat de a- 
moniu și 200 kg la hectar su- 
perfosfat, producția de grîu a 
sporit cu 748 kg la hectar (55 
la sută), iar prin aplicarea a 
20 tone gunoi de grajd la hec
tar, sporul de recoltă a fost de 
739 kg la hectar. Dacă însă gu
noiul de grajd s-a aplicat îm
preună cu îngrășămintele chi
mice amintite, sporul de recol
tă obținut a fost de 1 084 kg la 
hectar, dar suprafața îngrășată 
s-a redus la jumătate.

Rezultă de aici că este mult 
mai economică folosirea sepa
rată a îngrășămintelor (orga
nice și minerale), sporul me
diu de recoltă fiind evident 
mai mare.

Același lucru a-a desprins și 
din experiențele privind folo
sirea diferitelor doze de îngră

prinde un mare număr de pa
gini de vro2ă. îndeosebi repor
tajul bucurîndu-se de o mai 
largă prezență. însemnările a- 
duc nota curenită de prospe
țime, mărturisind din partea 
autorilor o preocupare lăuda
bilă pentru descoperirea rela
țiilor moi care se stabilesc in
tre oameni, pentru schimbarea 
rapidă a peisajului rural („Sis
tematizarea' de Ilie Tănăsa- 
che, ..La izvorul cîntecelor' de 
Manole Brazdeș. „Florea Bai- 
cu ți tovarășii săi" de N. Va
lea — toate in ..Pagini dună
rene". „Portretele" lui Ion 
Irtrati In ..Laudă patriei*). In 
unele frisă, le manifestă o ne
dorită manieră descriptivă, o 
trecere grăbită ți înregistrare 
egală a unui itinerar străbătut, 
fard acele *iuan{dri sugestive 
care fizeuzd. dlndu-i relief 
plastic. *n «numit aspect ori 
fenomen foarte semnificativ. 
Desigur, tot ce vezi este inte
resant ți uu corsdei abil agre
mentează deacrierea, dar un 
reportaj constituit Jintr-o su
ită de popasuri devine mono
ton la lecturi. Se impune, de 
aceea, o diferențiere a modali
tăților, ajungând pină la nu
anțări xtilisiice. Chiar un re
porter talentat cum este Ilie 
Tănăsache se mulțumește cu o 
descriere lipsită de nerv, ne- 
personală („Amintiri dintr-o 
toamnă").

De altfel, diferențierea acea
sta — rezultat al unei selecții 
riguroase — se impune ți In 
cazul plachetelor de versuri.

șăminte ehimire Astfel, CU O 
doză de IO0 kg la hectar azo
tat de amoniu și 200 kg la hec
tar superiosfat s-au obținut în 
silvostepă, la stațiunile experi
mentale Fundul ea—București 
și Secuienl—Roman, sporuri 
de producție de 667 kg la hec
tar, în timp ce prin dublarea 
cantității de îngrășăminte chi
mice s-au obținut în plus față 
de primul caz 240 kg la hectar 
la Fundulea și 66 kg la hectar 
la Secuieni—Roman. Deci, fie 
că este raportat la cantitatea 
absolută, fie la kilogramul de 
substanță activă, sporul reali
zat în condițiile folosirii doze
lor mari nu este economic.

în ceea ce privește dozele e- 
conomice de gunoi de grajd, 
lucrurile se petrec în mod ase
mănător. Astfel, la Valu lui 
Traian, regiunea Dobrogea, 
prin aplicarea a 10 tone gunoi 
de grajd la hectar producția a 
crescut cu 780 kg la hectar 
fafă de terenul neîngrășat, iar 
prin dublarea dozei de îngră- 
șămînt, producția a crescut cu 
1 000 kg la hectar. Astfel, dacă 
cultivăm 100 hectare grîu și 
putem ingrășa 50 hectare cu 
cîte 20 tone gunoi de grajd la 

Avem 
numele 
creației 
Nu insistăm acum asupra unor 
bucăți izbutite, ale unor tineri 
cunoscuți ori mai puțin fntfl- 
niți în paginile publicațiilor 
literare si ale ziarelor. Impre
sia generală după lectura pla
chetei rămîne. totuși, nerele
vantă. din pricina tonului co
mun al multor versuri care nu 
ating o notă originală distinc
tă.

Fără îndoială că alcătuitorii 
acestor culegeri au avut de a' 
Ies intre numeroase încercări 
ale membrilor cercurilor lite
rare. In general, culegerile 
cercetate de noi arată că selec
ția a fast bine făcută. Dar, 
tocmai de aceea, pare inexpli
cabilă exigența scăzuta față 
de lucrările unor tineri poeți 
si prozatori frecvent găzduiți 
in țxiffinile revistelor noastre 
literare (Ion Chirie, Zeno Ghi- 
țulescu) ori ale altora care au 
scos deja un volum sau două 
(Florin Mihai Petrescu, Corne- 
liu Serbanj. După cum desco
perirea ji promovarea unor 
nume noi este Bui palidă H 
acesta culegeri care |n primul 
rind trebuie să publice din 
creațiile acestora permanent fi 
nu la Întâmplare. Or, tocmai 
preocuparea pentru creșterea 
unor asemenea taler re, senti
mentul că pătrunzi mtr-un piu 
laborator de ereație nu se de
prind din multe culegeri con
sultate.

Orientâri noi în folosirea
îngrășămintelor

hecter s« obține un spor de re
coltă de 50 000 kg. Dacă însă 
administrăm îngrășămintele în 
cantitate de 10 tone la hectar 
adică pe 100 hectare, sporul 
global va fi de circa 78 000 kg 
grîu, ceea ce este mult mai efi
cient.

In agricultura țării noastre, 
pentru cultura griului, dintre 
îngrășămintele chimice exis
tente prezintă interes azotatul 
de amoniu și super fosfatul. Pe 
baza numeroaselor experiențe 
întreprinse în țara noastră și 
pe baza practicii din producție 
s-a desprins concluzia că pe 
toate tipurile de sol, grîul dă 
cele mai bune rezultate la a- 
plicarea azotatului de amoniu, 
cu excepția cernoziomurilor 
din Cîmpia Transilvaniei, unde 
grîul reacționează foarte pu
ternic la superfosfat și mai 
slab la azotat de amoniu.

De aici se desprinde conclu
zia că superfosfatul se poate 
aplica singur pe cernoziomuri
le bogate în materie organică 
(humus), cu condiția ca lucră
rile de pregătire a solului în 
vederea semănatului să se facă 
din timp.

Pe da altă parte, există în 
condiții de producție situația 
cind gospodăriile au aplicat an 
de an cantități mai mici «au

Unde poale fi realizată o asemenea imagine fotografică f Pre
tutindeni In țara noastră, fiindcă pretutindeni tineretul citește, 
studiază. Instantaneul de fală e doar un argument al acestei 
pasiuni unanime despre care tinerii din sectorul sculărie al 

Întreprinderii „7 Noiembrie" din Craiova ar putea spune 
multe.

URMĂRI DIN PAG. I

mai mari de superfosfat pen
tru culturile care au necesitat 
această îngrășare. In aceste 
cazuri, prin aplicarea unor 
doze moderate de azot se pot 
obține sporuri mari de pro
ducție atît la griul de toamnă 
cît și la porumb. Acest îngră- 
șămint se aplică însă primă
vara devreme, cînd se mani
festă intens nevoia de hrană 
azotată

Experiențele întreprinse in 
acest scop au confirmat pe de
plin justețea acestei recoman
dări. Astfel, pe cernoziomul 
ciocolatiu de la Ileana—Leh- 
liu, unde porumbul a fost în
grășat cu superfosfat. grîul a 
dat un spor de producție de 
473 kg la hectar în comparație 
cu parcela pe care grîul a ur
mat după porumb neîngrășat. 
Dacă s-au aplicat 75 kg azotat 
de amoniu primăvara devre
me pentru stimularea plante
lor, spotrul de producție a cres
cut la 1 2îl kg la hectar, adi
că de la 34 la sută în primul 
caz, la 89 la sută în al doilea. 
In condițiile în care se sea
mănă grîu după grîu, pe lîngă 
măsurile severe de distrugere 
a gîndacului ghebos, este nece
sară o îngrășare echilibrată. 
Inti.-o experiență executată la 
Fundulea, soiul de grîu Berzos- 

taia 1 cultivat 3 ani pe același 
teren, a dat o producție de 3 183 
kg la hectar, prin folosirea a 
100 kg azotat de amoniu și 200 
kg superfosfat în comparație 
cu parcela neingrășată. In a- 
cest caz, sporul adus de fie
care kilogram de substanță 
activă din îngrășămînt a fost 
de 10.5 kg.

O altă reoomandare de mare 
actualitate se referă la siste
mul de îngrășare a griului pe 
solurile podzolice.

In acest caz, folosirea îngră
șămintelor trebuie armonizată 
cu aplicarea amendamentelor 
calcar oase. Nu trebuie scăpat 
din vedere faptul că amenda
mentele fără îngrășăminte nu 
rezolvă în toate cazurile pro
blema sporirii producției. Ast
fel, în anul 1962, recolta de 
grîu a fost foarte mică pe so
lul nea mend at și neîngrășat 
de la Livada, regiunea Mara
mureș. Atunci cînd s-au apli
cat îngrășăminte și amenda
mente, producția obținută a 
fost cu 243 la sută mal mare 
decît pe terenul care a primit 
numai amendamente calca- 
roase.

Referitor La modul cum se 
aplică îngrășămintele chimice, 
experiențele au arătat că »u- 

U. T. M. a folosit cu multă 
eficacitate și schimburile de 
experiență în vederea gene
ralizării metodelor bune ala 
îngrijitorilor fruntași. Ast
fel la un asemenea schimb 
de experiență a vorbit în
grijitorul Alexe Dîrjan, unul 
din tinerii îngrijitori cu o bo
gată experiență, harnic și pri
ceput, care lucrează de mulțl 
ani la ferma de vad. El a îm
părtășit celorlalți metodele pe 
care ie-a folosit în îngrijirea și 
furajarea rațională în funcție da 
greutatea corporală, de produc. 
ția și starea fiziologică a fiecă
rei vaci. Metodela sale ca, da 
pildă, cea cu repartizarea tainu
lui în porții cît mai potrivite cu 
cerințele fiecărei vaci, sau 
mulsul de trei ori pe zi al vaci
lor cu producții mari de lapte, 
«-au extins în toată ferma.

De foarte multe ori, din Ini
țiativa organizației da bază 
U.T.M. inginerul zootehnic Va
sil* Andrei, a venit în rîndul 
tinerilor din zootehnie și a dez
bătut cu « probleme profesio
nale : -Cum că îngrijim tine
retul bovin-, ..Hrănirea rațio
nală asigură producții mari de 
came.și lapte“ și altele. Pe 
marginea acestor expuneți ti
nerii au discutat cu interes, 
lămurindu-și multe lucruri 
care s-au concretizat mai pe 
urmă în aplicarea cu succes în 
procesul muncii de zi cu zi a 
unor noi procedee și metode 
de hrăniră și îngrijire a vițe
ilor.

Președintele colectivei, tova
rășul Petre Ghelase și Ilie An- 
ghelache, secretarul comitetu
lui U.T.M. pe gospodărie, el 
Însuși fiind unul dintre cei 
mai buni îngrijitori de anima
le din gospodărie, au vorbit 
deseori tinerilor daspne fru
musețea meseriei de îngrijitor 
de animale, despre importanța 
acestui sector de producție în 
economia națională, în dezvol
tarea economică a gospodăriei.

Metodele folosite de organi
zația U.T.M. pentru ridicarea 
calificării tinerilor n-au rămas 
fără rezultate. Astfel, tinerii 
Nicolae Potîrnlche și Gherghi- 

n 
I

perfogfatul trebuie administrat 
o dată cu arătura principală si 
numai în cazuri extreme sub 
cultivator, înainte de semănat. 
Numai azotatul de amoniu se 
poate aplica după semănat si 
în special primăvara devreme, 

îngrășămintele trebuie apli
cate în special pe terenurile 
unde urmează soiuri intensive 
de grîu. Astfel, în timp ce la 
soiul intensiv Bezostaia 1 s-a 
obținut un spor de producție 
de 7,8 kg grîu la fiecare kilo
gram de substanță activă, la 
soiul extensiv A 15 acest spor 
a fost de numai 4,5 kg la hec
tar.

APLICAREA ÎNGRĂȘĂ
MINTELOR, ALĂTURI DE 
LUCRAREA RAȚIONALĂ A 
SOLULUI, 1N CONDIȚIILE 
GENERALIZĂRII IN CULTU
RĂ A SOIURILOR INTENSI
VE, CONSTITUIE O PU
TERNICA PlRGHIE 1N AC
ȚIUNEA DE RIDICARE CA
LITATIVA ȘI CANTITATIVĂ 
A PRODUCȚIEI AGRICOLE 
IN ȚARA NOASTRĂ.

Ing. TEODOR MOSCALU
Candidat în științe agricole 

din Consiliul Superior 
al Agriculturii

I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I

Pregătiri 
pentru noui an școlar

In toate unitățile școlare din 
raionul Negrești, regiunea Iași, 
se fac in aceste zile ultimele 
pregătiri. Comitetul executiv 
al sfatului popular raional, sub 
îndrumarea comitetului raio
nal de partid, s-a preocupat 
din timp de deschiderea în 
bune condiții a noului an șco
lar. Datorită acestui fapt, șco
lile elementare de 8 ani aflate 
în construcție cu cite 4 săli, 
cancelarie, muzeu etc. din Mî- 
năstirea, Ipatele, Osești, Scheia 
Tungujei, Suhuleț, Onicenl, 
Negrești-tîrg și Negrești-sat au 
fost terminate.

La toate școlile elementare 
din raion, comitetele de părinți 
formate din colectiviști și co
lectiviste au ajutat efectiv să 
fie rezolvate bine și la timp 
unele probleme de ordin gos
podăresc, cum ar fi repararea 
mobilierului, reparațiile curen
te, curățenia generală, trans
portul Lemnelor de foc, al ma
nualelor școlare gratuite, al 
mobilierului etc.

Tn anul școlar 1963—1964, 
elevilor din cl. I—Vll-a din ra-> 
ion li se vor distribui gratuit 
manuale școlare in valoare 
de peste 540.000 lei. Aproape 
toate școlile din raion au fost 
înzestrate cu material didactic 
și mobilier nou în valoare de 
aproape un milion de lei.

ION TRIFAN 
directorul școlii 
Fiscu Rusului

na Potîrniche — soți și soția •— 
au realizat pină lai august, 19Q0 
litri lapta pe cap de vacă fura
jată și respectiv 1 600 jitii. Do 
asemenea, tinerii Stanciu șl 
Elena Chișcăneanu, cara Îna
inte nu reușeau să obțină pro
ducțiile planificate, au reușit a- 
cum să realizeze, tot pină la 1 
august, cite 1 588 litri da lapte.

Și tinerii îngrijitori de la fer
ma de tineret bovin au obținut 
rezultate frumoase. O bună 
pațte din vițeii îngrijiți da ute- 
mistul Vasile Calu, au fost 
opriți pentru prăsila.

Datorită preocupării pentru 
continua ridicare a calificării, 
tinerii colectiviști care lucrează 
în sactorul zootehnic au adus o 
valoroasă contribuție la conti
nua dezvoltare și întăriră eco
nomico-organizatorică a gos
podăriei colective. Pînă la 1 au. 
gust, colectiviștii au realizat 
numai prin valorificarea pe 
bază de contract cu statul a 
produselor din sectorul zooteh
nic un venit de 1 400 000 lei din 
2 200 000 lej cit este planificat 
pe anul acesta.

Tinerii îngrijitori de animala 
de la G. Â. C. Romanu sint 
convinși că pot obțină î*n 
munca lor rezultate și mei 
bune continuînd să-și îmbună
tățească cunoștințele proce
sionale gi să aplice In practica 
zilnică cele mai noi metoda 
zootehnice. De fapt, una din 
acțiunile la care participă ei în 
momentul de față — asigurarea 
Hranei pe timpul’ iernii pentru 

*. animale -ca st participarea 
lor la toate acțiupile inițiate de 
organizația U.T.M. pentru ridi
carea nivelului profesional, ofe
ră garanția că aportul lor la 
obținerea unor producții mari 
de lapte și carne v® fi mai 
mare.

gusL. ML-am amintit, da aseme
nea, că, cu două luni înainte, 
prim topitorul Paștiu Gheorghe 
luase șefia echipei lui Aleman, 
care plecase în concediu. Atunci 
îl lăsase prima oară in fruntea 
tinerilor, în locul său, pe utemis- 
tul de 19 ani, ca să-l aibe între 
timp tub ochi în noua sa muncă 
de mare răspundere. Atunci, fiind 
nevoie iâ ia executa o comandă 
urgentă pentru „Unio” Sa tu 
Mare, echipa lui Jean, supra pli
nind operațiile, încălzind mai în
tâi materialele de adaos (bauxita.
feromanganul) intr-un cuptor cu 
gas metan, a smuls zeci de mi
nute timpului normal de elabo
rare. Maistrul Lăsureanu fi în
cărcătorul Constantin Oană puse
seră rămășag că tinerii nu t>or 
putea da șarja la ora fixată. Cei 
doi au pierdut, dar s-au bucurat 
de această „pierdere”»

Mi-au venit în minte, chemate 
ca ecourile unui sunet și alte 
imagini, alte trăsături ale tâ
nărului prim-topitor. E prieten 
bun cu cartea tehnică, cu litera
tura. li plac filmele — a scris 
o bună recenzie la „Lupeni 29”. 
N-a pierdut nicio piesă prezen
tată la Teatrul de Stat. îi place 
dansul, ii plac excursiile și po
vestește fermecat urcușul pe care 
l-a făcut cu un grup de prieteni 
pe virful Suru, la 3 noaptea, sub 
clar de lună.

De fapt, toate acestea nu sint 
decît punctele de reper ale unei 
biografii tinere.

A spus, copilandru fiind: 
„Vreau să fiu ațelor !”

Și la 19 ani este prim-topi
tor de frunte.

...După ce a isprăvit de turnat 
șarja — era 7 fără 2 minute — 
m-am apropiat de el. l-am string 
mina, l-am felicitat din toată 
inima. Drept răspuns, prim-topi- 
torul utemist mi-a spus cu neas
tâmpărul acela care-i stăruie 
mereu în ochi, in zîmbet, in glas, 
în întrega lui ființă.

— Miine dăm șarja de oțel 
erom-nichel. Prima șarjă de 
crom-nichel din uzina noastră, 
întinerim I



LA ÎNCHEIEREA FESTIVALULUI
DE MUZICĂ UȘOARĂ ROMÎNEASCÂ

(Urmare din vaa. I)

ypoftT
ialĂ, optimism, lumină și bucu
rie. E desigur un cîntec al ti
nereții. Dar nu numai al gene
rației tinere 1 Acea „tinerețe a 
noastră" de care pomenește 
textul intr-un loc, este tinere
țea pe care o trăiește astăzi 
poporul întreg, în condițiile 
înnoirii și înfloririi neconteni
te a țării, cîntecul adresîndu-se 
tuturor vîrstelor. Un alt cîntec 
al tinereții este „Cum e oare", 
creație a tînăruiui compozitor 
Florin Amedeo Bogardo. In a- 
ceeași arie tematică se înscrie 
și bucata compozitorului Eu
gen Teger, „Cîntă și dansează 
tinerețea". Deși în ceea ce pri
vește noutatea pe care o aduc 
nu au îndeplinit cerințele și 
exigențele firești ale audito
riului.

Sint, de asemenea cîntece în
chinate litoralului: „Soarele 
este îndrăgostit" de Dinu Șer- 
bănescu, „Oglinzile mării“ de 
E. Teger, „E senzațional" de 
V. Veselovschi. Aceasta a fă
cut ca „Premiul litoralului" să 
fie disputat. „Soarele e îndră
gostit" se va bucura, cred, de 
o circulație largă — are ceva 
de șlagăr — deși nu se dis
tinge prin inedit, formula sa 
melodică există deja în noi...

— Dar celelalte cîntece ?
— Aș aminti și „Aș vrea iar 

anii tinereții" romanța lui H. 
Mălineanu, deși ca specie este 
mai puțin legată de genul pe 
care îl dezbatem. O notă bună 
pentru „Zorile" de T. Popa.

$i in rindul soliștilor, orche
strelor, dirijorilor a fost evi
dentă dorința de a se prezen
ta cît mai bine ; „dublele di
stribuții" — această noutate a 
concursului — au constituit o 
surpriză plăcută pentru spec
tatori.

— O ultimă 
învățăminte se 
eoneurs ?

întrebare. Ce 
desprind din

Cred că din desfășu
rarea festivalului se desprinde 
ideea necesității unei munci de 
organizare mai temeinică și 
mai de durată ; a unui comitet 
permanent de organizare a fe
stivalului și concursului. Or
chestrele trebuie pregătite și 
ele din vreme. E necesar in 
sensul acesta ca și instituțiile 
care le patronează să le acor
de un sprijin mai larg. Sugestii 
prețioase pentru viitoarele fe
stivaluri ne-au dat spectatorii 
prin „fișele de apreciere" in
troduse în urne. Ne vom stră
dui să ținem seama de ele. ast
fel ca viitoarele festivaluri si 
concursuri să îmbrace formu
lele cele mai fericite, mai a- 
tractive, mai noi, răspunzînd 
pretențiilor legitime ale iubi
torilor muzicii.

Ne-am adresat, de asemenea, 
poetului ION BRAD — secre
tar al Uniunii scriitorilor din 
R.P.R., membru al juriului :

— „Primul concurs și festi-1 
val de muzică ușoară rominea- 
scă s-a încheiat, in cadrul sim
bolic și stimulator al frumuse
ților litoralului nostru. A fost 
o largă participare a forțelor 
de creație și interpretare care 
s-au bucurat de încurajarea 
unui numeros public amator. 
Aceste manifestări artistice 
aduc din nou în discuție vechi 
probleme ale textului.

Ca observator atent, și sper 
obiectiv, țin să relev seriozita
tea, eforturile care s-au făcut 
de către participant la con
curs pentru a lărgi sfera tema
tică a genului, pentru a cu
prinde cît mai multe și semni
ficative preocupări ale senti
mentelor ce caracterizează 
noul univers moral și spiritual, 
specific oamenilor din țara

----- •------

Procedee 
de lucru de mare 

productivitate 
în scopul reducerii continue 

a cheltuielilor de producție, 
metalurgiștii de la Uzinele 
constructoare de mașini din 
Reșița extind procedeele de 
lucru de mare productivitate. 
Printre acestea se numără pro
cedeul de tipizare a unor pro
iecte, care a permis trecerea 
la producția de serie a unui 
mare număr de ansamble și 
repere ce intră în componența 
agregatelor turbo-hidroenerge- 
tice și a altor mașini electro
tehnice produse aci. De ase
menea. s-a trecut la aplicarea 
tehnologiei de prelucrare me
canică pe grupe de familii de 
piese și repere. Pe lîngă îm
bunătățirea calității acestora, 
s-a asigurat o mai bună apro
vizionare a secțiilor de mon
taj cu semifabricate. Pentru 
aplicarea acestui procedeu pe 
scară industrială au fost re
grupate o serie de mașini șl 
utilaje de bază, asigurîndu-se 
în acest fel desfășurarea prin
cipalelor faze de producție în 
flux continuu. în același timp, 
în sectorul de tratamente ter
mice au fost luate măsuri de 
extindere a celor mai avansa
te procedee de turnare prin 
folosirea unor noi ameșteouri 
de formare, uscare a miezuri
lor pe cale chimică etc. Aceasta 
a contribuit la mărirea rezi
stenței mecanice și a calității 
pieselor turnate, la reducerea 
adaosurilor de prelucrare și 
a rebuturilor.

Măsurile aplicate . de con
structorii de mașini reșiteni 
au avut ca efect obținerea de 
economii la construcția motoa
relor Diesel, boghiurilor, tur
binelor cu aburi, pieselor tur
nate și la manoperă în valoa
re de 12 milioane lei.

(Agerpres) 

noastră, tineretului. Atunci 
cînd și autorii textelor au fost 
inspirați, îmbinarea cuvîntului 
cu muzica bună a dus la reu
șite certe. Aș aminti în acest 
sens versurile Iui Eugen Mtrea 
la cîntecul lui Florentin Del
mar „Te caut", ale lui Ion Se- 
rebreanu la „Oglinzile mării" 
de E. Teger, ale Mădălinei 
Fortunescu „Cum e oare", pre
cum și textele cîntecelor „E 
una numai una" (Eugen Frun
ză), etc.

în lipsă de spațiu recomand 
celor interesați să citească tex
tele poetice în culegerea „Cîn- 
tecele festivalului" tipărită cu 
acest prilej. Fără să fie vorba 
de realizări ieșite din comun, 
ele ne bucură pe toți și ne dau 
convingerea unor succese și 
,mai frumoase în viitor. Ar fi 
de dorit ca actuala colaborare, 
încă timidă a compozitorilor 
cu poeții noștri talentați, prin
tre care mulți au și o frumoasă 
experiență in domeniul cînte
cului de masă și chiar al mu
zicii ușoare, să devină in sfîrșit 
un factor hotărîtor în con
cursurile și festivalurile ce vor 
urma. Această problemă are 
meritul să fie serios dezbătu
tă în cadrul cenaclurilor de 
muzică ușoară de pe lîngă 
Uniunea scriitorilor odată cu 
alte aspecte mai dificile ale 
creației muzicale — literatu
ra".

Tovarășul Ion Brad pune în 
părerile exprimate o idee foarte 
prețioasă — aceea a exigenței 
sporite față de text, exigență 
ce poate fi sprijinită concret 
de cenaclurile de muzică ușoa
ră. De altfel, unele locuri co
mune, banale, repetări schema
tice de „lună" și alte cuvinte de 
„circuit intens" în muzica u- 
șoară, prezente și în textele 
cîntecelor festivalului și con
cursului trebuie să fie analiza
te mai amănunțit în viitor.

în această privință ne-am 
ingăc' să exemplificăm cu 
cîteva fragmente din text, pen
tru ca cititorii să poată apre
cia singuri: „Cine, cine / are 
inelul l năzdrăvănelul ? sau 
„Asta-i jocul / bată-l norocul / 
Cu fete și băieți / Joc cu 
fete, / Fete șirete / Și eu bă
ieți isteți" sau „A prins și un

GENERALUL: rulează la ci
nematografele Republica (8,301 
11,45; 13; 15; 17; 19; 21,15) I. C. 
Frimu (9; 11; 13- 15; 17; 19; 21 
— grădina 19,30- 21,30) 1 Mal 
(9; 11, 15; 13,30; 15,45; 18; 20,30) 
Gh. Doja (10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30), Ștefan cel 
Mare (10; 12; 15; 17: 19: 21), Sta
dionul Dinamo (20). LA FA
YETTE — film pentru ecren 
panoramic: Patria (10; 12,30; 
10,30; 19; 21,15), VENIȚI MÎI- 
NE: rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Tineretului (10.30; 
12,30; 14.30- 16,30; 18,30; 20,30). 
O FI ASTÂ DRAGOSTEA ? : 
rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (16- 18; 20), Elena 
Pavel (10: 12; 15; 17; 19: 21; — 
grădină 20), G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17; 19- 21), Arenele Liber
tății (20). ‘ POVESTEA UNEI 
VERI: București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21) 8 Martie (16; 18,15) 
Grădina cinematografului 13 
Septembrie (20). CURSA DE 
100 km : Grădina cinematogra
fului 8 Martie. ELENA DIN 
TROIA — cinemascop: Victo
ria (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21,15) Grădina Progresul (20,45) 
Miorița (10,30; 12,45; 15; 17,30; 

greieraș poznaș i Pe viers *-o 
poarte / Departe, departe 1".

Intr-adevăr ar fi de dorit ca 
problema textelor să fie se
rios dezbătută odată cu alte 
aspecte mai dificile ale creației 
muzical-literare...

în continuare am solicitat 
opiniile interpretului de muzi
că ușoară CONSTANTIN 
DRĂGHICI ;

— Felicitări pentru premiu 1
— O distincție care obligi 

— ne mărturisește tînărul in
terpret. O distincție care con
stituie pentru mine, un stimu
lent, un îndemn de a munci ți 
mai mult, de a cuceri alte 
trepte de măiestrie.

— Păreri despre 
concurs ?

— Este foarte 
pentru noi, atenția
cordat — prin acest festival și 
concurs — muzicii noastre u- 
șoare... îngăduiți-mi, o mărtu
risire : Cînd am terminat fa
cultatea, mulți dintre colegi, 
aflînd că vreau să mă dedic 
acestui „gen minor" și-au ară
tat dezaprobarea. Dar puterea 
de înriurire a cîntecului, ma
rea sa forță educativă, sint 
incontestabile... Ce poate fi 
mai frumos pentru un inter
pret ? Am verificat lucru ace
sta — pentru a cita oară ? — 
aici la Mamaia. L-am verificat 
prin reacția publicului. L-am 
verificat ...................... .. ‘
pline de 
nante...

— Ce

festival ți

important
care s-a a-

prin mici întîmplări 
semnificații emoțio-

adine,

învățăminte desprin
deți dumneavoastră ca inter
pret din experiența festivalu
lui și concursului ?

— Așa cum spuneam la în
ceput, acest festival și con
curs ne obligă pe noi, inter- 
preții, să gîndim mai 
spre melodiile pe care le in
terpretăm. Sunetul și cuvîntul 
trebuie transmise publicului 
cît mai direct, cît mai simplu. 
Dar pentru aceasta înseși cîn- 
tecele, trebuie să aibă — în 
melodie și cuvinte — simplita
te (nu simplism /). Astfel de 
cîntece așteptăm noi, interpre- 
ții, de la creatori: cîntece care 
să exprime idei și sentimente 
nobile intr-o manieră simplă, 
directă, plină de sinceritate. 
Publicul simte imediat sinceri
tatea. Ca și lipsa ei...

Exploalarea minieră Teliuc. Extragerea minereului de fier „la zi".
Foto t 'Agerpres

20). LUNA DE MIERE PARA 
BĂRBAT: Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18.30; 20,30), Gri- 
vița (10; 12; 16- 18; 20), Arta 
(16; 18; 20). DOI DIN ALTE 
LUMI: Lumina (10—14 în con
tinuare. după-amiază 16; 18,15; 
20,30) Moșilor (16; 18 — grădi
nă 20) Program special pentru 
copii: la orele 10 la cinemato
graful 13 Septembrie. O PER
LA DE MAMĂ : 13 Septembrie 
(11,30; 14,30- 16,30; 18,30; 20,30). 
PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE: rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la 
orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi. TU EȘTI MINU
NATĂ: rulează la cinemato
grafele Maxim Gorki (10; 12,15• 
16; 18,15; 20,30), Alex. Popov 
(rulează în continuare de la 
orele 8,30 pînă Ia orele 21). 
CEL MAI MARE SPECTA
COL : Giuleștl 9; 12; 15; 18;

Atpecf <fe la plecarea In „Curta Sclnteir

Primirea de către

a unui grup de membri
ai Asociației primarilor

laburiști din Londra

• Ieri pe stadio
nul Progresul din

START ÎN „CURSA

Vicepreședintele Consiliului 
de Stat al R.P. Romine, Ștefan 
Voitec, a primit joi la amiază 
la Consiliul de Stat un grup de 
membri ai Asociației primari
lor laburiști din Londra, con
dus de Samuel Fischer, pre
ședintele asociației care se află 
în vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au luat parte Ion Cozma, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, și Alexandru Lăză- 
reanu, ministrul R. P. Romine 
în Marea Britanie.

(Agerpres)

21), V. Roaită (9,30; 12,30; 15.30; 
18,30; 21,30 — grădină 19; 22), 
Popular (11,30; 15- 18; 21), Vol
ga (10,30; 14,30; 17,30; 20,30), 
T. Vladimirescu (19,30; 16; 19 
— grădină 20), Stadionul Giu- 
lești (19,45). OAMENI DE A- 
FACERI: înfrățirea între po-

poare (10; 16,30; 18,30; 20,30), 
Alex. Sahia (10; 12; 15; 17; 19 
— grădină 20), Libertății (10; 
12; 16- 18,15 — grădină 20). 
REGINA STAȚIEI DE BEN
ZINĂ: Cultural (16; 18; 20), 
16 Februarie (16- 18- 20).
GANGSTERI ȘI FILAN- 

ol s-a dat startul 
în tradiționala 
competiție ciclistă 
„Cursa Scînteii", 
care reunește Ia 
cea de-a 16-a edi
ție a sa 48 de con- 
curenți din Bucu
rești, Brașov, Con

stante, Ploiești, Brăila, Cluj 
și alte orașe ale țării.

Prima etapă, București- 
Constanța, desfășurată în 
două semi-etape, a fost cîști- 
gatâ de tînărul alergător Ni- 
colae Ciumeti de la clubul 
Voința București. El a par
curs distanta de 242 km în

INFORMAȚII
• Ministrul Japoniei în R. P. 

Romînă, Hisanari Yamada, a 
oferit joi după-amiază o recep
ție la restaurantul Pescăruș.

La recepție, care s-a desfă
șurat £ntr-o atmosferă cordia
lă, au luat parte Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
acad. Ștefan S. Ni col au, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, membri al condu
cerii unor ministere, repre
zentanți ai unor instituții cen
trale, ai Sfatului popular al 
Capitalei, oameni de cultură, 
ziariști.

Erau prezențl șefi ai misiu
nilor diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

• în Capitală a sosit o de
legație a Uniunii Tineretului 
Sătesc din Republica Populară 
Polonă. Delegația este condusă 
de tovarășul Jan Marzec. se
cretar al C C. al Uniunii Tine
retului Sătesc din Republica 
Populară Polonă, care, Ia invi
tația C.C. al U-T.M, va face o 
vizită în țara noastră pentru 
a studia activitatea Uniunii 
Tineretului Muncitor în rîndu- 
rile tineretului de la sate.

• La Ambasada R. D. Ger
mane a avut loc joi dimineață

Semnificația unor cifre
BAIA MARE (de 

la coresp. nostru). — 
Aproape 32 000 de 

maramureșeni au 
vizitat noile locali
tăți. apărute pe har
ta țării, muzee, 
locuri istorice, în
semnate obiective 
industriale și social 
culturale etc.

De la începutul 
anului un număr 
mare de muncitori 
mineri, 
chlmiști, 
tori de mașini și in
telectuali și-au pe~ 
trecut o bună parte 
din concediul 
odihnă făcînd 
«ursii în țările 
cia liste.

forestieri, 
construc-

de
ex-
■G-

TROPI ; rulează la cinemato
grafele C. David (16; 18; 20), 
Flacăra (16- 18,15; 20,30). FOR
TĂREAȚĂ PE RIN — cinema
scop: Unirea (16; 18). ESTRA
DA, ESTRADA: Munca (16; 
18,15; 20,30). DINTELE DE
AUR: 23 August (9,30; 11,30; 
15; 17; 19 — grădină 20,45), 
Luceafărul (15; 17; 19 — grădi
nă 20). MOBY DICK: rulează 
la cinematografele M. Emine- 
scu (14,30; 16.45- 19- 21,15), Flo- 
reasca (16- 18,15; 20,30), Cultu
ral (orele 10,30). CĂPITANUL 
FRACASSE 
rulează
Pintilie 
GOSTE 
rulează
Bacovia (15,30; 18; 20,15). CUM- 
PĂRĂ-ȚI UN BALON: rulea
ză Ia cinematograful Olga Ban- 
cic (15; 17,15; 19,30 — grădină 

cinemascop : 
la cinematograful Ilie 
(15; 17; 19; 21). DRA- 
ȘI PALAVRAGELI: 
la cinematograful G.

6h 58’48” și este urmat în cla
sament de F. Ghera (Voința) 
Ia 15”.. Gh. Moldoveanu (Plo
iești) la 30”, N. Niculescu 
(Steaua) la 1’11”, I Constanti
nescu (Voința) la 1’26”. Gh. 
Calcișcă (Dinamo), G. Moi- 
ceanu (Dinamo), I. Cosma (Di
namo), S. Ariton (Voința) și 
C. Dumitrescu (Olimpia) toți 
la 1’41”.

In cursul dimineții alergă
torii au parcurs ruta Bucu- 
rești-Giurgeni (157 km). Pluto
nul s-a
Dină la Urziceni, de unde au 
început „Z_*.
inițiate de Neagoe, Dumitres- 

menținut compact

hărțuieli și atacuri

o conferință de presă. Karl 
Kormes, consilier comercial, a 
vorbit despre apropiata des
chidere a Tîrgului internatio
nal de toamnă de la Leipzig.

• Circul bielorus — ansam
blu al Circului Mare din Mos
cova, care se află în țara noa
stră de aproape o lună de zile, 
a prezentat joi seara un spec
tacol sub auspiciile Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Au participat Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Al. Buican, vicepreședinte al 
I^R.R.C.S., Dionisie Ionescut 
șeful Ceremonialului de Stat șl 
alte persoane oficiale.

Au asistat I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, șefi ai altor misiuni 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Artiștii sovietici au prezen
tat un program variat care s-a 
bucurat de mult succes.

La sfîrșitul spectacolului, ar
tiștilor le-au fost oferite flori.

(Agerpres)

In același timp 
aproape 11000 de 
salariați din între
prinderi șl instituții 
și-au petrecut con
cediul în diferite 
stațiuni balne o-cli
materice din țară 
bucurîndu-se din 
plin de condițiile 
bune de odihnă și 
tratament. In aceas
tă perioadă mai 
mult de 136 000 de 
cetățeni au luat 
parte la excursiile 
organizate de sin
dicat și de agențiile 
O.N.T. Carpați în 
zilele de odihnă în 
cele mai pitorești 
puncte turistice din 
Maramureș. Este

de 
de

vorba deci 
aproape 200 000 
oameni ai muncii 
care și-au petrecut 
concediul de odihnă 
și zilele de odihnă 
în modul cel mai 
plăcut. Aceasta în
seamnă că din fie
care aprtape 4 lo
cuitori unul a mers 
în concediul de 
odihnă în stațiuni și 
In excursiile organi
zate în țară și în 
străinătate. In ci
frele de față se află 
de fapt, concentrate 
semnificațiile condi
țiilor de viață minu
nate pe care le an 
oamenii muncii din 
tar* noastră.

20,30). DOCTOR ÎN FILOZO
FIE: Drumul Serii (16; 18- 20). 
ADORABILE ȘI MINCINOA
SE : 30 Decembrie (16; 18; 20). 
NOUA PRIETENA A TATII ; 
rulează la cinematograful Au
rel Vlaicu (15; 17; 19; 21). CAR
TOUCHE : rulează la cinema
tograful B. Delavrancea (16; 
18; 20). LI LI: Grădina cinema
tografului Arta (19,15- 21).
ALIBIUL NU AJUNGE: ru
lează Ia Grădina cinematogra
fului Ilie Pintilie (20). APAR
TAMENTUL: Grădina cinema
tografului Unirea (orele 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul tele

viziunii, 19,15 — Chipuri de 
copii și tineri în arta plastică, 
19,40 — Calul sălbatic, 20.20 — 
Mamaia 1963 — reportaj filmat 
de la Concursul și Festivalul 
de muzică ușoară romîneascft, 
20,45 — Artă veche în casă 
nouă, 21,05 — Emisiune de 
știință, 21,25 — Muzică distrac
tivă. în încheiere: Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

stadionul 
..Dinamo' din Su
ceava s-au disputat 
loi după-amiază ul
timele meciuri din 
cadrul turneului fi
nal al campionatu
lui republican fe
minin de handbal 
în 11. Știința Bucu
rești a întrecut pe 
Rapid București cu 
6—5. cîștigînd ti
tlul de campioană 
republicană.

Capitalfi a avut loc 
întâlnirea interna
țională de fotbal 
dintre echipa Pro
gresul București și 
formația bulgară 
Punav Russe. Au 
învins fotbaliștii ro- 
mîm 
4—3.

cu scorul de

• Echipa Dinamo 
București a cucerit 
ieri titlul de campi
oană a țării la 
handbal în 11 (mas
culin). In meciul 
decisiv al turneului 
final, desfășurat pe 
stadionul 23 Au
gust. Dinamo a în
vins cu 11-10 (5-6) 
pe Steaua și a ocu
pat primul loc în 
clasament.

• Secretariatul 
Uniunii europene de 
fotbal a dat publi
cității lista cu date
le întîlnîrilor din 
cadrul diferitelor 
competiții europene.

Echipa Petrolul 
Ploiești, care partici
pa la „Cupa Cupe
lor", va susține pri
mul med cu Fener
bahce Istanbul în 
deplasare la 12 sep- (Agerprea)

CÎNTEII
cu. Constantinescu. La Km 
80 se desprind Niculescu, Șe- 
laru, Constantinescu și Cal- 
cișcă. Cei patru fugari ajung 
la Slobozia cu un avans de 
2’15”. Diferența față de plu
ton va fi de 3’ Ia km 110, dar 
Constantin Dumitrescu, îm
preună cu Ion Cosma și Ari
ton accelerează ritmul și, pe- 
dalînd cu peste 45 km pe oră, 
reușesc să prindă grupul frun
taș cu cîteva sute de metri 
înainte de sprintul final pe 
care-l va cîstlga Nicolae Ni
culescu (Steaua) cronometrat 
în 4h 16’56”.

A doua semîetapă Hîrșova-

Plecarea ministrului
agriculturii și silviculturii

al Austriei

i

Miercuri seara Eduard Hart
mann. ministrul agriculturii și 
silviculturii al Austriei, a ofe
rit o masă la restaurantul 
„Pescăruș" în cinstea președin
telui Consiliului Superior al 
Agriculturii, Mihai Dalea. La 
masă au participat Mihai Su- 
der, ministrul economiei fo
restiere, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului aface- 

|TÎlor externe. Eugen Alexe și 
’Nicdlâfc2 2 vicepreședinți
î ai Superior al A-
griculturii, Ludovic Negrea, 
adjunct al ministrului econo
miei forestiere, Mircea Ochea- 
na, ministrul R. P. Romîne în 
Austria, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, specialiști din domeniul 
agriculturii.

Au luat parte dr. Paul Wetz- 
, Ier, ministrul Austriei în R. P. 
‘ Romînă, grupul de specialiști 
aust*îebPear£ 1-îau însoțit pe 

) ministrul agriculturii și silvi- 
» cuHuriăr * ^13 Austriei, membri 

ai legației/ Austriei în R. P. 
RomML a ■

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

*
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala îndreptîndu-se spre 
Moscova, Eduard Hartmann, 
ministrul agriculturii și silvi
culturii al Austriei, împreună 
cu specialiștii care, la invitația 
președintelui Consiliului Supe
rior al Agriculturii, au făcut 
o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa au fost prezențl Mihal 
Dalea, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Eugen 
Alexe, vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. 
Ludovic Negrea, adjunct al 
ministrul economiei forestiere, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față dr. Paul 
Wetzler, ministrul Austriei în 
R.P. Romînă, Mircea Ocheană, 
ministrul R. P. Romîne la 
Viena, și I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București.

W
înaintea plecării, oaspetele a 

făcut următoarea declarație 
redactorului Agenției romîne 
de presă „Agerpres", Emil Ma
rinescu :

Am vizitat pentru prima 
dată frumoasa dv. țară. Deși 
timpul a fost foarte scurt, to
tuși, datorită amabilității re
prezentanților guvernului și a 
organelor de conducere locale 
care ne-au creat posibilități să 
vizităm regiuni și localități di
ferite și să ne întilnim cu spe
cialiști, am putut să ne facem 
o imagine asupra agriculturii 
romînești și a vieții din Romî
nia. Ați obținut succese mari 
în agricultură, în industrie și

Consfătuire privind plantarea pomilor
Miercuri și joi s-au desfășu

rat la Fălticeni lucrările con
sfătuirii privind plantarea po
milor, organizată de Consiliul 
agricol regional Suceava si 
stațiunea experimentală Făl
ticeni. Au participat ingineri 
și brigadieri de la gospodăriile 
agricole colective din regiune 
și specialiști de la Consiliile 
agricole raionale.

în cadrul consfătuirii au fost 
dezbătute probleme în legă- 

tembrie. Returul va 
avea loc la 16 oc
tombrie la Ploiești. 
A iost confirmată 
dala de 25 septem
brie pentru primul 
meci dintre Dinamo 
București și Motor 
Jena, din cadrul Cu
pei campionilor eu
ropeni. Această în
tâlnire se va des
fășura la București. 
Data returului nu a 
tost Încă stabilită.

•Partida centrală 
din cea de-a treia 
rundă a turneului 
de șah de la Hava
na s-a disputat In
tre fostul campion 
mondial Mihail Tal 
și marele maestru 
maghiar Barcza. în
tr-o variantă a a- 
părării siciliene, 
Tal a condus bine 
atacul, cîștigînd la 
mutarea 45-a.

s-a disputat du
pe distanta de 85 

hotărîtoare a

Constanta 
nă-amiază
km. Acțiunea __________
fost întreprinsă de tinerii N. 
Ciumeti. Fr. Ghera și Gh. Cal- 
cișcă. La Ovidiu ei s-au deta
șat din grosul plutonului și au 
sosit cu un avans de aproape 
un minut la Constanța. La 
sprint a învins Ciumeti.

Cronometrorii au înregi
strat în această semietapă 
timpul de 2h 42'22”.

Astăzi se desfășoară etapa 
a doua : dimineața o cursă pe 
traseul Constanța-Mangalia ?i 
retur, iar seara o probă pe 
circuit la Mamaia.

în alte sectoare. Tara dv «4 
dezvoltă armonios.

In institutele de cercetări și 
stațiunile experimentale pa 
care le-am vizitat m-a impre
sionat nivelul ridicat al activi
tății de cercetare, legătura 
strînsă între știință, cercetare 
și practică, iar în unitățile a- 
gricole, rezultatele remarcabila 
obținute în producție. Agricul- 
tur 1 rt ot< n pUnA
dezvoltqref; ( corespunzător ce
rințelor economiei și a condi
țiilor naturale. Ați obținut suc
cese nu numai la culturile de 
bază — griu, porumb — ci și 
în celelalte ramuri de produc
ție agricolă. Am constatat cu 
satisfacție că taurinele de pră
sită importate din Austria au 
dat bune rezultate în Romînia. 
Sper că în viitor vor putea fi 
și mai bune.

In ultimii ani, reprezentanți 
ai guvernului romîn și specia
liști de seamă din agricultura 
dv au vizitat instituții agricole 
și silvice din Austria. Am în
cheiat convenții. Eu și colabo
ratorii mei am avut prilejul în 
aceste zile cît am stat în Ro
mînia să continuăm schimbul 
de experiență și de păreri deo
sebit de rodnic pentru ambele 
părți. întrucît relațiile comer
ciale și schimburile tehnico- 
științifice între Austria și Ro
mînia au fost lărgite, apreciez 
că in domeniul agriculturii și 
silviculturii ar fi de dorit și 
este oportun ca ele să ia o am
ploare mai mare.

Sint convins că dezvoltarea 
legăturilor comerciale, schim
burile științifice în agricultură 
și în alte domenii contribuie la 
o mai bună cunoaștere, la o 
înțelegere reciprocă și la o a- 
propiere între popoare, ceea ce 
duce la rezolvarea multor pro
bleme de interes general. 
Aceasta m-a determinat să in
vit pe președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Mihai 
Dalea, ca, împreună cu colabo
ratori ai săi, sd facă cît mai 
curind o vizită în Austria.

Am remarcat progresele 
mari înregistrate in construc
ții. Orașele și satele romînești 
se reînnoiesc. M-au impresio
nat pitoreștile localitățile de 
pe Valea Prahovei, amenajă
rile confortabile și moderne 
pentru locuitorii țării și tu
riștii străini din minunatele a- 
șezări din zona muntoasă și 
mai ales cele de pe litoralul 
mării pe care-l apreciez ca un 
nesecat izvor de sănătate și a- 
grement.

Menționez plăcerea deosebită 
pe care am avut-o de a face 
pentru prima dată în viața mea 
o plimbare în largul mării pe o 
navă și de a asista la pescui
tul marin.

Eu și colaboratorii mei pără
sim Romînia cu amintiri deose
bit de frumoase, de neuitat.

tură cu extinderea plantațiilor 
pomicole în regiunea Suceava, 
tehnica înființării plantațiilor 
pomicole, sortimentul pomicol 
recomandat pentru regiunea 
Suceava și altele.

în timpul consfătuirii, par- 
ticipanții au vizitat livezile 
G.A.C. din Pleșești și stațiunii 
experimentale de la Țarna 
Mare, plantațiile de pe tera
sele de la Vișina.

(Agerpres)'



reprezentantului R. P. RomineCuvintarea

în Comitetul celor 18

in. fotografie: O unitate de pa trioți din Guatemala care acționează In regiunea muntoasă 
Sierra de Las Minas, împotriva dictatorial.

Foto: PRLNSA LATINA

GENEVA 29 (Agerpres). — 
La ședința din 29 august 

Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare a aprobat pro
iectul de raport prezentat de 
cei doi copreședinți, S. Ta- 
rapkin (U.R.S.S.) și C. Stelle 
(S.U.A.) raport cu privire la 
activitatea Comitetului în pe
rioada aprilie-septembrie 1963 
care urmează a fi înaintat A- 
dunării Generale O.N.U. și 
Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare.

La ședința din 29 august au 
luat cuvîntul reprezentanții 
U.R.S.S.. S.U.A., Marii Brita
nii. R. P. Romîne, Cehoslova
ciei. Poloniei, Indiei, Suediei, 
R.A.U., Nigeriei și ai altor sta
te care s-au referit la diferite 
aspecte ale problemei dezar
mării si asupra acelor măsuri 
care ar contribui la destinde
rea încordării internaționale 
și în felul acesta 
unei atmosfere 
pentru înfăptuirea 
generale și totale.

In cuvîntarea sa 
rul delegației R. 
George Macovescu. 
al ministrului afacerilor 
tern? al R. P. 
arătat că în viitor 
Comitetului trebuie să se con
centreze în mod constant și 
neabătut în vederea realizării 
sarcinii fundamentale și a- 
nume încheierea Tratatului 
de dezarmare generala ?i to
tală. „Concomitent, a spus el. 
atentia noastră trebuie să se 
îndrepte $i spre adoptarea de 
măsuri parțiale destinate fă 
micșoreze pericolul războiului, 
să înlesnească înfăptuirea de
zarmării generale și totale, să 
ducă la destinderea încordârii 
internaționale, să promoveze 
încrederea între state. între 
popoare'. Printre aceste mă
suri. vorbitorul a subliniat im
portanta ne care ar avea-o a- 
doptarea propunerii privind 
încheierea unui pact de nea
gresiune între statele membre 
ale Organizației Atlanticului 
de nord, și statele participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Vorbitorul a arătat că o altă 
măsură care merită toată a- 
tenția este aceea de a se re
duce bugetele militare ale sta
telor sau cel puțin de a se în
gheța aceste bugete. Se știe, 
a spus el, că din punct de ve-

la crearea 
favorabile 
dezarmării

conducâto- 
P. Romîne 

adjunct 
cx- 

Romîne a 
eforturile

dere economic cheltuielile mi
litare constituie o povară 
foarte greu resimțită de că
tre toate popoarele, de către 
toate statele. Chiar și popoa
rele din 
parte Ia 
sînt. cel 
mile el

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne a declarat în con
tinuare George Macovescu a- 
tribuie o deosebită însemnă
tate propunerilor de a se 
creea zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii. A- 
ceste zone, de unde și spre 
care nu va fi voie să se dea 
lovituri cu arma nucleară, 
unde s-ar interzice deținerea, 
stocarea, depozitarea, produ
cerea. dohîndirea, transporta
rea folosirea sau experimen
tarea acestor arme, constituie 
prefigurații ale lumii elibe
rate de coșmarul nuclear, ale 
unei lumi care se va fi apro
piat într-o însemnată măsură 
de dezarmarea generală și to
tală. înfăptuirea de zone de
nuclearizate ar corespunde 
dorinței popoarelor de a ve
dea limitîndu-se aria primej
diei nucleare. Propunerile gu
vernului romîn făcute cu 6 
ani în urmă, a spus în conti
nuare vorbitorul, de transfor
mare a Balcanilor intr-o zonă 
a păcii și a colaborării lipsită 
de arme nucleare- și baze pen
tru rachete își păstreazi ;i :r. 
prezent De de-antregul »-?Lo
lita tea lor. Realizarea
Dropuneri ar aiigura popoare
lor din aceasta parte a lumii 
noi condiții pentru dezvolta
rea colaborării pașnice si ar 
constitui o contribuție la ca
uza păcii generale.

In încheierea cuvîntării sale 
reprezentantul romîn a arătat 
că delegația R- P. Romîne își 
exprimă speranța Și convin
gerea că problemele dezarmă
rii si cele legate de ea. vor fi 
amnlu dezbătute la viitoarea 
sesiune a Adunării Generale 
a OJf.U.

Comitetul celor 18 state a 
hotărît ca în legătura cu vi
itoarea dezbatere a problemei 
dezarmării și a încetării expe
riențelor nucleare la sesiunea 
Adunării Generale O.N.U. 
(care se va deschide Ia 17 
septembrie) să-și întrerupă

țările care nu iau 
cursa înarmărilor, 

puțin indirect, victi-

temporar lucrările 
septembrie. Data reluării ac
tivității Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare va fi 
fixată cel tîrziu la o săp- 
tămînă după sfârșitul dez
baterii la O .N U. a probleme
lor amintite.

Impresii

ale participanților

la Tabăra

internațională

de tineret
upă trei jăptdmîni 
petrecute în țara 
noastră, partici
panții la tabăra 
internațională de 
tineret, organizată 
de C.C. al U.TM^ 

au pornit Za drum către ță
rile lor. Veniți din 38 de state 
ale lumii, situate pe mai mul
te continente, ei au cunoscut 
Romînia socialistă, frumuseți
le cu care a împodobit-o har
nicul ei popor, au cunoscut 
condițiile de viață ți preocu
pările tineretului nostru și au 
avut prilejul unui rodnic 
schimb de păreri intr-o pro
blemă ce preocupă generația 
tânără de pretutindeni ; rolul 
organizațiilor de tineret ți stu- 
denți în promovarea în rtndu- 
rile celor tineri a ideilor pă
cii și înțelegerii între popoare. 
Zilele de tabără au fost pline 
de farmec; dezbaterile au al
ternat cu instructine vizite și 
odihnitoare excuTsiL Reintor- 
cîndu-se în țările lor, partici
panții la această manifestare 
internațională a generației ti
nere duc cu 
dri.

— îmi coi 
bucurie de 
Nu exagerez 
ceastă inițiativă a U.T.M. 
fost 
reușită — ne-a declarat Chrys- 
ses Demetriades, președintele 
EDON (Organizația Tineretu
lui Democrat din Cipru), mem
bru al parlamentului cipriot. 

| Schimbul de păreri din cadrul

i 
I

ei plăcute amin-

aduce aminte cu 
aceasta tabără, 
afirmind că a- 

a 
încununată de deplină

Comisia pentru afacerile externe a Senatului S.U.A.
a aprobat Tratatul de la Moscova

WASHINGTON. — La 29 au
gust Comisia pentru afacerile 
externe a Senatului S.U.A. a 
aprobat Tratatu] cu privire la 
interzicerea experiențelor nucle
are în atmosferă, în spaținl 
mic și sub apă. 16 senator 
votat în favoarea tratatului, 
unu] împotrivă.

Votul a intervenit după 
dieri care au durat timp de 
săptămîni, în cursul cărora,

iar

au- 
trei 

Bapiainirjj, jb cutbui carora, în 
fnța membrilor comisiei au apă
rut miniștri, diplomați, oameni 
de știință, militari, reprezentanți 
ai sindicatelor ți alții. In ședința 
din 28 august a fost audiat din 
nou aecretaru] de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, ale cărui declarații, 
după cum transmite agenția U.P.I.,

Manevrele

i
I

lui Strauss
f tăptămînalul britanic 

*2) „SPECTATOR" publică 
o relatare din Bonn în 

care atrage atenția asupra pri
mejdiei pe care o reprezintă în 
viața politică vest-germană 
fostul ministru de război, 
Strauss, care desfășoară în mo
mentul de față o serie de ma
nevre de culise pentru a ob
ține un post în guvernul fede
ral ce se va constitui în toam
na aceasta după demisia can
celarului Adenauer. „Strauss 
face în momentul de față vi
zite aproape zilnice lui Erhard, 
eare, după cum se știe, urmea
ză să devină cancelar după de
misia lui Adenauer și deci să 
constituie noul guvern de la 
Bonn — scrie revista britanică. 
Fără îndoială, el vrea să sub
linieze viitorului cancelar cît de

taberei a fost fructuos țrf ne-a 
ajutat să găsim Importante 
puncte comune: năzuința de a 
mobiliza generația tînără pe 
platforma luptei pentru pace, 
convingerea, că organizațiile de 
tineret indiferent de orienta
rea lor politică pot și trebuie 
să se unească pe această bază.

Oaspetele cipriot a subliniat 
însemnătatea pe care o acor
dă propunerilor R. P. Romîne 
la O.N.U. cu privire la edu
carea tineretului în spiritul 
ideilor păcii:

— Sînt propunert realiste, 
rezonabile, dictate de pro
funda înțelegere a responsabi
lităților ce revine generației 
tinere în societatea omeneasca. 
Acestor propuneri le poate 
subscrie orice om animat sin
cer de idealul apărării păcii.

Sunday Usoro, secretar ge
neral al Societății nigerlene de

Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor. In această scrisoare 
se spune:

„Noi, reprezentanți ai dife
ritelor organizații de tineret și 
studențești am luat parte cu 
mare bucurie la Tabăra Inter
națională de Tineret organiza
tă de voi. Vă exprimăm, mul
țumirile noastre cele mal sin
cere pentru buna organizare a 
Taberei și primirea călduroasă 
ce nt s-a făcut în minunata 
voastrd țară. Am ascultat și 
dezbătut cu interes raportul 
pe tema: „Rolul organizațiilor 
de tineret în promovarea m 
rîndurile tinerel generații a 
ideilor păcii, respectulut re
ciproc și înțelegerii între po
poare- prezentat de Uniunea 
Tineretului Muncitor din 
R.P.R., care ne-a prilejuit or
ganizarea unui schimb de ex
periență. Am putut constata

Pe căile ferate nou construi
te, puternice locomotive Diesel 
transportă garnituri grele, cu 
mașini și instalații. La Com
binatul Chimic de la Bor- 
zești, în gospodăria colec
tivă Comana, la stațiunea 
experimentală Fundulea, pre
tutindeni unde am fost, se 
simte avîntul în muncă, en
tuziasmul șl patriotismul po
porului dv.

Ne-a îneîntat In mod deose
bit Uzina de tractoare din Bra
șov, una din noile întreprin
deri ale Romîniei socialiste. O 
impresie de neuitat au pro
dus-o asupra noastră secțiile 
sale spațioase și luminoase, li
niile automate, numărul mare 
de strunguri dintre cele mai 
moderne, înalta măiestrie a 
muncitorilor inclusiv a tinere
tului. La uzina din Brașov 
ne-am convins în mod jiemij-

O rodnică întUnire
tinerească

prietenie cu țările străine, șl-a 
sintetizat astfel impresiile din 
zilele taberei1.

— Am avut bucuria de a pe
trece zile deosebit de intere
sante în mijlocul poporului ro
mîn. Noi, nigerienii, privim cu 
admirație eforturile pe care 
Republica Populară Română le 
depune pentru dezvoltarea e- 
conomiei $1 culturii, succesele 
sale. La transformarea țării, 
la importantele progrese înre
gistrate, tineretul romîn își a- 
duce din plin contribuția, îm- 
ptinindu-și visurile lui măre
țe. In Romînia am fost tratat 
cu sinceritate, ca un prie
ten, am simțit o nemărginită 
ospitalitate. Vreau să mulțu
mesc pentru aceasta prieteni
lor români.

înainte de a părăsi țara, 
participanții la tabără au a- 
dresat o scrisoare Comitetului

unanimitatea care există în 
sinul organizațiilor prezente a- 
supra importanței primordiale 
a luptei pentru pace șt coexis
tență pașnică în epoca noas
tră. ~ 
ne-a 
țară, 
dată 
succesele minunate pe 
poporul romîn — sub condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Romîn — le-a obținut pe pă- 
mîntul țării sale, trezit acum 
la o nouă viață.

Străbătând drumurile Romî
niei, fiecare din noi a a- 
vut ocazia să vadă cum po
porul romîn prin munca sa, 
schimbă înfățișarea patriei 
sale. Cresc noi uzine și fabrici, 
se construiesc noi orașe și a- 
șezări muncitorești, înaintea
ză neîntrerupt stâlpii liniilor e- 
lectrice de înaltă tensiune.

O deosebită satisfacție 
prilejuit-o excursia prin 
cît și posibilitatea acor
de a vedea îndeaproape 

care

locit de rezultatele uriașe ob
ținute de ramura constructoa
re de mașini din Romînia.

Sîntem profund încîntațt da 
a ne fi aflat printre voi în zi
lele de sărbătoare și voioșie, 
zilele sărbătorii naționale a 
poporului romîn — 23 August. 
Demonstrația strălucită a oa
menilor muncii din Capitală 
ne-a arătat cu deosebită cla
ritate cit de strîns sînt unite 
partidul, guvernul și poporul, 
di de voioși și fericiți sînt oa
menii, cit de mult își iubesc 
patria care pășește cu hotarîra 
pe calea desăvirșlrlî construc
ției socialismului. Noi am pri
vit fețele demonstranților, am 
ascultat cîntecele lor, glasuri
le lor pline de voioșie, cuvin
tele de dragoste față de Par
tidul Muncitoresc Romtn pe 
care el le scandau din inimă

și noi am înțeles că poporul 
vostru însuflețit de perspecti
vele mărețe ale zborului avîn- 
lat al patriei voastre, muncește 
cu abnegație pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor 
planului șesenal care va ri
dica pe culmi și mal înalte e- 
conomia națională și cultura 
patriei.

Fiecare om conștient înțele
ge că înflorirea patriei sale 
poate fi realizată numai in 
condițiile păcii, coexistenței 
pașnice a statelor cu orîndulri 
politice diferite. Poporul ro- 
mîn, tineretul Romîniei, do
resc pacea, luptă pentru pace.

Iată pentru ce trebuie să ne 
strîngem și mai mult mîini- 
te !“.

In încheierea scrisorii se a- 
dresează tinerilor de pretutin
deni o chemare la lupta pen
tru pace, democrație, indepen
dență națională și progres :

„Vom întări unitatea rînduri- 
lor tineretului democratic, vom 
răspîndi neobosit în rlndurile 
tinerel generații ideile păcii, 
respectului reciproc și înțele
gerii între popoare.

' Să fie întotdeauna soare, sa 
fie întotdeauna cerul semn, 
să înflorească întotdeauna 
grădinile, să se legene în vlnt 
lanurile 1

Trăiască unitatea noastră, 
prietenia, pacea pe pămînt !

Vă exprimăm încă o dată, 
dragi prieteni români, mul
țumiri călduroase pentru fap
tul că voi, sprijinind propu
nerea Guvernului R.P.R. 
O.N.U. privind educarea ti
neretului în spiritul păcii 
prieteniei, ați luat o inițiati
vă minunată și ați organizat a- 
ceasta tabără utilă".

Zilele petrecute în tabăra 
s-au scurs. La despărțire, parti
cipanta la întâlnirea, tinerească 
organizată de C.C. al U.T.M. 
ne-au mărturisit că își vor 
aminti cu 1 
ceste zile.
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multă plăcere de a- I
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deplinei 
teritoriu]

lupta
con-

BE PESTE HOTARE

din

în pragul unui nou 
an școlar

Datorită lipsei acute de 
profesori și de școli, 
mii de elevi scoțieni 

care își vor relua cursurile 
după vacanța de vară vor 
fi nevoifi sâ învețe după un 
program redus.

Anul acesta școlile
Scoția, și așa supraaglome
rate, vor trebui să repri
mească pe elevii care pără
siseră școala în speranța că 
'c-jr gtei de iucru. După -zum 
: presa, nufărul a-
cestor elevi osre au începui 
să cunoască viața de $omer 
depășeșle cifra de 10 000.

La 28 august profesorii 
de la școlile elementa
re și medii și de la 

Instituțiile de învățămint de 
specialitate din Uruguay au 
declarat o greva de două 
zile.

Criza economică și finan
ciară prin care trece Urugu- 
ay-ul se răsfrînge și asupra 
Invățămîntului. Peste 3 000 
de profesori nu au de lucru. 
Salariile lor sînt atît de 
mici îneît abia acoperă chi
riile ; școlile sînt supra
aglomerate, cursurile se tin 
!n trei și chiar 
schimburi.

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
Marea demonstrație de Ia Was
hington a populației de culoare 
din S.U.A.. „Slarșul pentru drep
turi civile”, la care au participat, 
potrivit aprecierilor agențiilor de 
presa, peste 200 000 de oameni, 
■ luat sfîrșit miercuri tlupă- 
amiază. Li încheierea mitingu
lui, participanții iu scandat în 
ror textul unui jnrămînt citit de 
Philip Randolph. președintele 
Comitetului de organizare a mar
șului, prin care se angajează să 
continue lupta pentru deținerea 
drepturilor civile și a 
egalități rasiale pe 
S.U.A. Prin aceat jurămînt, par
ticipanții la marg își exprimă ho- 
tărîrea de a folosi și pe viitor 
mijloacele de luptă de pînă acum 
pentru emanciparea populației 
de culoare

După mitingul de la monumen
tul lui Lincoln, conducătorii celor 
10 organizații care au patronat 
marșul au fost primiți de preșe
dintele Kennedy, căruia i-au pre
se ntat revendicările populației 
de culoare ți, în primai rînd, ce
rerea de a se acorda neîntârziat

drepturi și libertăți depline celor 
20 de milioane de locuitori de 
culoare li S.U.A. După aceasta 
întrevedere, Casa Albă a dat pu
blicității o declarație a președin
telui Kennedy, în care se subli
niază că administrația sa va de
pone eforturi pentru a obține a- 
doptarea de către Congres a le
gislației cu privire la egalitatea 
rasială în S.U-A. și se va strădui, 
de asemenea, să reaoke proble
mele discriminării rasiale în 
cimpui muncii.

Corespondenții agențiilor de 
presă care au relatat deepre des
fășurarea marșului și a mitingu
lui de la statuia lui Lincoln sub
liniază ca în cuvin țări le rostite 
cu acest prilej și în declarațiile 
conducătorilor organizațiilor de 
culoare s-a arătat că proiectul de 
lege cu privirea la drepturile ci
vile nu constituie decît un prim 
pas în lupta pentru cîștigarea 
drepturilor și libertăților cetățe
nești. Vorbitorii au arătat că pre
vederile acestui proiect de lege 
nu sînt suficienta și că 
populației de culoare va

La târgul de la Izmir pavi
lionul R. P. Romîne. se 
bucură de un interes deose
bit. In fotografii: vedere 
exterioară a pavilionului 
(sus) și aspect interior din 
pavilionul R. P. Romîne (fo

tografia de ios)

MOSCOVA: !n ti Ini re prietenească

cu delegația

răniți. In ioio : doi dintre demonstranții budiști răniți.

A.R.L.U.S.

Budiștii din Seul, capitala Coreei de sud, protestează lmpotri- 

. va persecuțiilor la care sînt supuși. O recentă demonstrație 

; budistă a fost atacată de poliție, numeroși demonstranți fiind

an fost apreciate drept ^aatia- 
făcătoare*4 de către membru co
misiei.

După c« a devenit căscatul 
rezultatul votului. președintele 
comisiei, senatorul Fulbright. a 
declarat ea _,a foit un vot foarte 
bun“. •

Ca urmare a votului de satiri 
din Comisia pentru afacerile ex
terne, a adăugat el, consider că 
în Senat numărn] celor ce var 
vata împotrivă v> fi mic.

Potrivit agenției L'-P.L, rapor
tul Comisiei va fi prezentat Se
natului S.U.A. la 4 sau 5 sep
tembrie, urmînd ca dezbaterile 
în Senat să înceapă la 9 sep- 
temhrie.

mult l-ar costa pe acesta opo
ziția partidului Uniunea cre- 
știn-socială, ramura din landul 
Bavaria a Partidului creștin- 
democrat pe care o conduce 
Strauss". După cum subliniat 
„Spectator", Strauss încearcă 
în felul acesta să exercite un 
adevărat șantaj asupra condu
cătorilor de la Bonn, amenin- 
țmd cu sciziunea partidului 
guvernamental dacă nu va pri
mi un post important in viito
rul cabinet — și mai precis. 
postul de ministru de externe.

Strauss reprezintă, insă, in 
momentul de față, cum subli
niază corespondentul publica
ției engleze, un personaj poli
tic total compromis, căci ni- 
meni nu uită dezvăluirile cu 
privire la afacerile frauduloa
se și atitudinea sa agresivă și

fățișă antidemocratică pe vre
mea cit a deținut portofoliul 
Ministerului de Război.

In cercurile politice de la 
Bonn, scrie revista, nimeni nu 
poate lua in serios asemenea 
speranțe. „Aceasta face, însă, 
subliniază mai departe revista, 
ca Strauss să fie primejdios 
pentru viitorul guvernului". 
„Spectator^ explică că Strauss 
ra căuta, după toate probabili
tățile, să saboteze pe cit posi
bil activitatea viitorului parla
ment și a viitorului guvern, 
provocind o scindare în Parti
dul creștin-democrat și opu- 
nindu-se unei serii întregi de 
reforme de multă vreme pro
mise, de altfel, de guvernele 
de la Bonn. „Nu trebuie sub
apreciată această primejdie", 
încheie revista.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
La 29 august în ajunul plecării 
în patrie, delegația Consiliului 
General A.R.L.U.S. s-a întâlnit 
cu activiști ai Asociației de 
prietenie sovieto-romîne. Au 
fost de față reprezentanți ai 
unor mari întreprinderi din 
Moscova — membre colective 
ale asociației. Președintele aso
ciației, Evgheni Afanasenko, 
ministrul învățămîntului al 
R.S.F.S.R., i-a salutat cu căldu
ră pe oaspeți.

Prof. Octav Livezeanu, care 
a luat cuvîntul în numele 
membrilor delegației, și-a îm
părtășit impresiile culese în 
cursul călătoriei prin Uniunea 
Sovietică.

Membrii delegației au vizitat 
Moscova, Ucraina și Gruzia, 
unde au participat la festivi
tățile cu prilejul celei de-a 
19-a aniversări a eliberării 
Romîniei.

-
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BRIONI — In seara zilei de 

I august, N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
si I- B. Tito. secretar general 
al U.C.I., președintele R.S.F.I., 
au primit la Vila albă, pe 
Insula Brioni, un grup de zia
riști sovietici, iugoslavi și stră
ini si au răspuns la întrebă
rile acestora. La 29 august, 
după patru zile de odihnă la 
Brioni. N. S. Hrușciov, îm
preună cu soția, I. B. Tito și 
persoanele care îi însoțesc au 
plecat pe bordul navei „Ga- 
leb" Ia Kopar, port la Marea 
Adriatic!. De aici s-au îndrep- 

printat cu automobilele 
Ljubljana la Brdo.

'ATENA. — La 28 august au 
început la Atena lucrările primei 
Conferințe internaționale de speo
logie, la care participă 100 de de
legați din 15 țări. Din partea R. P. 
Romîne, Ia lucrările conferinței 
participă o delegație condusă de 
prof, universitar C, Molaș, direc
torul Institutului de speologie 
„Emil Racoviță". Pariicipanții la 
conferință, ale cărei lucrări vor 
dura pină ia 1 septembrie, exa
minează probleme privind desco
perirea vieții In peșteri și nivelul 
Mării Mediierane.

Angliei, și primul ministru al Ma- 
layei și conducătorii celorlalte te
ritorii ce urmează a ii incluse în 
Federația Malayeză, la Kuala Lum
pur a fost dat publicității Un co
municat în care 8-a anunțat că 16 
septembrie este data definitivă a 
proclamării Federației Malayeze. 
Explicînd motivele amlnării acestui 
eveniment, fixat anterior pentru 
31 august, un purtător de cuvlnt 
al Ministerului de Externe al Ma- 
layel a arătat că aceasta a inter
venit în urma acordului de la Ma
nila care a stabilit necesitatea 
consultării populației din teritoriile 
ce vor intra în federație de către 
o comisie a O.N.U. Comunicatul 
guvernului maiayez subliniază însă 
că „concluziile misiunii O.N.U. nu 
vor influența cu nimic asupra creă
rii Federației" și că „federația va 
ii proclamată indiferent dacă In
donezia sau Filipinele vor 
nu".

sau-

DELHI. — De aproape două 
tămîni continuă una din cele 
mari inundații pe care le-a cunos
cut India de nord. Pagubele prici
nuite de apele revărsate din matca 
rîurilor sînt calculate la sute de 
mii de rupii. A avut de suferit 
foarte mult statul Uttar Pradesh, 
unde au fost inundate 2 225 de 
sate cu o populație de 600 000 de 
oameni. Au fost distruse și sute 
de mii de acri de semănături. De 
asemenea, s-au înregistrat victime 
omenești.

săp- 
mai
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priu-2ise, !n conformitate cu ordi
nea de zi. Împotriva acestei ma
nevre s-au pronunfat majoiilatea 
delegaților la conferință. Au votai 
împotriva ei 38 de state, printre 
care Uniunea Sovietică, R.P. Bul
garia, R. P. Polonă, R. P. ttomlnă, 
R.P. Ungară, Indonezia, India și 
alte țări. In sprijinul rezoluției 
australiene s-au pronun|at repre- 
zentanjii Statelor Unite. Angliei, 
Franței, Italiei, R.F.G., Japoniei și 
alții.După vot, subliniază agenția 
A.P., delegații portughezi și sud- 
africani au lost invitați să pără
sească conferința, „prezența lor 
fiind inoportună și indezirabilă".

ALGER — La 28 august, A- 
dunarea Națională Algeriană 
a adoptat cu 138 de voturi 
pentru. 23 împotrivă și 8 ab
țineri textul primei constitu
ții prin care Algeria devine 
republică condusă de un pre
ședinte. Frontul de Eliberare 
Națională este consacrat ca 
„partid unic". Religia de stat 
este cea islamică, iar limba 
oficială este limba arabă. Po
trivit constituției. în țară vor 
avea loc alegeri pentru de
semnarea președintelui repu
blicii.

CARACAS. — Un grup de lup
tători din organizația Forțele arma
te de eliberare națională din Ve
nezuela au atacat un post de poli
tie situat în apropierea portului 
La-Guaira și au confiscat arme de 
la locuința unui ofițer al politiei 
secrete. Trei polițiști au fost luati 
prizonieri. Acestea nu sînt acțiuni 
izolate ale patriotilor venezuelieni, 
In ultimul timp, ei au atacat în
treprinderi ale societăților ameri
cane, au distrus o conductă de 
petrol și o conductă de gaze.

KUALA LUMPUR. — In urma 
unor tratative prelungite între 
Duncan Sandys, ministrul pentru 
problemele Commonwealthulul al

ROMA. La 28 august a avut loc 
o nouă ședință a Conferinței 
O.N.U. pentru turism și călătorii 
internaționale, in cadrul căreia a 
lost adoptat proiectul de rezoluție 
prezentat de un grup de state afri- 
cane prin care au cerut excluderea 
de Ia lucrări a delegațiilor sud- 
africane portugheze. Delegații 
au condamnat politica de discri
minare rasială dusă de guvernul 
Vcrwoerd în R.S.A. și Africa de 
sud-vest și represiunile dezlănțui
te de colonialiștii portughezi in 
coloniile lor. lncercînd să Împie
dice adoptarea rezoluției africane, 
reprezentatul Australiei a prezen
tat o altă rezoluție în care propu
ne încetarea discutării proiectului 
african și începerea discuțiilor pro-
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WASHINGTON. — în după-a- 
miaza zilei de 20 august. Camera 
Reprezentanților a S.U.A. a adop
tat, cu 286 de voturi contra 66, un 
proiect de lege prin care instituie 
arbitrajul obligatoriu în conflictul 
dintre sindicatelP feroviarilor din 
S.U.A. și companiile de căi ferate. 
Proiectul a fost semnat apoi de 
președintele Kennedy. căpătînd 
astfel putere de lege. Potrivit pre
vederilor noii legi, greva generala 
a feroviarilor americani, care 
urma să înceapă la miezul nopții 
de miercuri spre Joi, a fost decla
rată ilegală și s-a instituit în 
schimb o comisie de arbitraj, alcă
tuită din reprezentanți ai sindica
telor, ai companiilor feroviare și 
din membri „neutri" care urmează 
să se pronunțe într-un interval de 
cel mult 150 de zile asupra proble
melor care au provocat conflictul 
și să dea decizii care vor fi obli
gatorii pe o perioadă de doi ani. 
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