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E bine știut că întreținerea 

în bune condiții a mașinilor pre
lungește viața acestora între două 
reparații, contribuie la folosirea lor 
la întreaga capacitate. Verificarea și 
curățirea mașinilor zilnic, la lăsa
rea lucrului, pot apărea la prima ve
dere operații mărunte — dar cîte 
neajunsuri nu se pot întîmpla dacă 
le faci de mîntuială ! înlătu
rarea micilor defecțiuni, strînge- 
rea șuruburilor de asamblare, un
gerea, gresarea, controlarea organe
lor principale ale mașinii sînt înda_ 
toriri elementare ale fiecărui munci
tor. Nepăsarea față de utilajele în
credințate e cit se poate de dăună
toare.

Mașinile, agregatele, utilajele își 
au viața lor. Ele cer să fie folosite 
cu atenție, rațional, calificat. Ran
damentul acestora depinde de felul 
cum sînt utilizate, de întreținerea 
ce li se acordă, ca și de repararea, 
modernizarea și perfecționarea lor.

„în primele cinci luni ale anului 
— ne scrie un corespondent volun
tar de la Uzinele „Republica” din 
Capitală — indicele de utilizare a 
agregatelor de la cele două lami
noare e cu peste 9 la sută mai mare 
față de cel realizat în aceeași pe
rioadă din anul trecut”. Pe porțile 
uzinei au ieșit deci, îndreptîndu-se 
spre diferite întreprinderi și șanti
ere, sute de tone de țevi în plus, 
Colectivul de aici a obținut aceste 
succese în primul rînd datorită unei 
mai bune întrețineri a fiecărei ma
șini, agregat și subansamblu în 
parte prin repararea operativă, cu 
conștiinciozitate și spirit de răs
pundere a acestora.

Asemenea exemple sînt nume
roase. Numele maiștrilor Ilie Chițu, 
Gheorghe Călin și Ion Leca de la 
întreprinderea textilă „Dorobanțul” 
din Ploiești sînt bine cunoscute co
lectivului de aici ; mașinile din sec
țiile în care lucrează ei — pe lîngă 
faptul că nu se defectează în timpul 
funcționării datorită întreținerii 
exemplare a acestora — au un ran
dament înalt, produsele obținute cu 
ajutorul lor sînt de calitate supe
rioară. In aceeași întreprindere, 
însă, se mai întîlnesc din păcate și 
unele atitudini de neglijență în folo
sirea utilajelor. Maiștrii Ion Viși- 
nevschi și Ion Dumitru din secția 
țesătorie au fost pe bună dreptate 
criticați de către tovarășii lor de 
muncă pentru că la ieșirea din 
schimb nu verifică starea mașini
lor — din care cauză țesăturile pre_ 
zintă unele defecte, productivitatea 
muncii e sub posibilitățile existente.

E necesar ca la fiecare loc de 
muncă să se formeze o opinie să
nătoasă de masă împotriva cazu
rilor de neglijență. Organizațiile de 
partid să se ocupe mai îndeaproape 
de cultivarea și dezvoltarea în rîn- 
dul muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor a unui puternic spirit de 
răspundere față de utilaje — bu
nuri ale întregului popor.

Viața mașinii începe de la in
trarea acesteia pe poarta între
prinderii. Ea urmează să fie mon
tată la un loc sau altul de mun
că. Fundația a fost corect făcută, 
pentru a se evita astfel vibrațiile 
care duc îndeobște la uzura pre
matură a acesteia ? Piesele și sub- 
ansamblele au fost verificate cu 
atenție, montate corect ? Muncito
rul care urmează să lucreze la 
noua mașină are calificarea ne
cesară, a fost el instruit cum tre
buie mînuită și îngrijită fiecare 
parte a utilajului respectiv ? Toa
te acestea trebuie să stea în aten
ta colectivelor din întreprinderi. 
Nu de mult, în secția mecanică a 
Uzinelor „23 August“ din București 
a fost instalat un nou strung ver
tical de mare randament. Munci
torii care au fost repartizați să lu
creze pe acest strung sînt bine ca
lificați, au o experiență îndelun
gată în meserie. Cu toate aces-

tea, s-a întîmplat ca într-o zi ma
șina să nu producă mai multe ore. 
Cauza ? Oamenii nu fuseseră in- 
struiți dinainte pentru a cunoaște 
bine subansamblele acestei noi 
mașini.

Simpla îngrijire a utilajelor nu e 
de ajuns. Cu timpul ele necesită 
unele reparații, modernizări sau 
perfecționări. Adesea, prin aplica- 

, rea unor dispozitive, capac-ltatea 
de prelucrare a mașinilor se mă
rește simțitor, calitatea produselor 
executate cu ajutorul lor se îm
bunătățește de asemenea. Ingenio
zitatea muncitorului, a tehnicianu
lui — unite cu simțul gospodă
resc — fac adevărate minuni, 
multe întreprinderi au 
grupe de modernizare 
lor ; multor mașini și 
s-au îmbunătățit astfel 
ticile inițiale, au fost 
și adaptate pentru a putea prelu
cra piese mai complicate, necesi- 
tînd o înaltă tehnicitate.

Calificarea celoi' care mînuiesc 
mașinile are de asemenea o im
portanță hotărîtoare în mai buna 
folosire a acestora. Cursurile de 
ridicare a calificării și de îmbo
gățire a cunoștințelor profesionale 
— organizate pentru muncitori și 
tehnicieni — trebuie să constituie 
o bază serioasă în însușirea artei 
de a struni cît mai bine mașinile, 
de a stăpîni tehnica nouă.

Un alt capitol, la fel de impor
tant, este repararea utilajului. Re
parațiile — curente, mijlocii și ca
pitale — sînt prevăzute de obicei 
în planurile anuale, întocmite pe 
baza unor date concrete și în 
urma observațiilor amănunțite a- 
supra stării mașinilor, dispozitive
lor și agregatelor. Important 
ca acest 
ținîndu-se 
producției, 
deosebită 
fluxurile tehnologice, fără a fi 
neglijate nici celelalte utilaje.

în întocmirea planurilor de 
parații o atenție deosebită trebuie 
să se dea controlului preventiv al 
mașinilor și agregatelor. Marea 
eficacitate a acestuia constă în 
faptul că se face cu acest prilej 
nu numai verificarea utilajelor 
respective, dar în același timp sînt 
efectuate și toate reglajele nece
sare ; dacă se descoperă unele 
deranjamente ascunse, acestea 
sînt înlăturate pe loc, iar dacă sînt 
piese cu uzură mare, ele sînt însem
nate și trecute în planul primei re
parații care urmează să fie făcută. 
Știindu-se din timp ce piese sau 
subansamble sînt mult uzate, 
ele sînt confecționate din vreme, 
urmînd ca în timpul reparațiilor 
propriu-zise să fie doar înlocuite. 
Iată de ce, acele uzine care pri
mesc comenzi de executare a unor 
piese de schimb pentru întreprin
deri colaboratoare trebuie să res
pecte cu strictețe termenele de li
vrare, deoarece în acest caz în- 
tîrzierile se soldează cu multe ore

FL. AVRAMESCU
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luat ființă 
a utilaje- 
agregate li 
caracteris- 
modificate

este 
plan să se întocmească 

seama de necesitățile 
acordîndu-se o atenție 
agrega telor-cheie din 

însă

re-
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Rulmenți peste plan
BRAȘOV (coresp. „Scînfeii“). 

Ziua de 23 Augusf este înfîmpina- 
tă de metalurgiștii de la Uzinele 
„Rulmentul“ din Brașov cu reali
zări de seamă. Avînd ca obiectiv 
principal îndeplinirea în mod exem
plar a sarcinilor de plan, ei au 
reușit să dea numai rulmenți de ca
litate și în cantităji sporite, Făcîn- 
du-se bilanțul realizărilor de pînă 
acum, a reieșit că muncitorii, teh
nicienii și inginerii de la „Rulmen
tul" și-au depășit lună de lună pla
nul produejiei marfă dînd de la 
începutul anului și pînă acum pes
te sarcinile prevăzute 5 000 de rul- 
menji de diferite tipuri peste plan. 
Prin reducerea consumurilor speci
fice de materii prime ei au econo
misit în același timp 
loare de 120 000 lei.

mefal în va-

Din aceeași cantitate 
de materie primă

„Scînfeii"). — 
în- 

suc- 
cin-

ORADEA (coresp. 
Colectivul fabricii de piele și 
călțăminfe din Oradea obține 
cese însemnate în producție 
stea zilei de 23 August.

In întrecerea pentru titlul 
mai bun croitor, colectivul 
croit fețe a economisit pînă în pre
zent prin reducerea consumurilor 
specifice 2 284 mp piele, din care 
se pot confecționa fețe pentru circa 
18 000 perechi pantofi. Datorită re
ducerii consumurilor specifice de 
piele și talpă și a altor cheltuieli de 
fabricație, colectivul întreprinderii 
a realizat economii suplimentare în 
valoare de 382 000 lei.

în sectorul încălțăminte, munci
torii și tehnicienii au produs în 
acest an peste prevederile planu
lui 3 200 perechi pantofi de damă.

Prin îmbunătățirea 
indicelui de utilizare 

a masei lemnoase

în

$

SUCEAVA (coresp. „Scînfeii"). — 
Forestierii suceveni întîmpină ziua 
de 23 August cu succese deose
bite în muncă. Ei au îndeplinit 
pianul pe 8 luni cu 20 de zile îna
inte de termen. De la incepuful anu
lui pînă la 10 august au produs 
peste plan 41 624 mc lemn rotund 
de rășinoase și fag, 10 000 mc de 
cherestea. Prin îmbunătățirea indi
celui de utilizare la rășinoase cu 1 
la sută, lucrătorii din exploatările 
de pădure au produs în plus din 
aceeași cantitate de masă lem
noasă 7 000 mc lemn de lucru.

Colectivele de muncitori din 
unitățile de industrializare a lem
nului au dat peste plan 1 141 mc 
cherestea de calitate superioară, 
iar prin reducerea consumului spe
cific de materie primă au econo
misit 1 500 mc 
unitățile fruntașe în întrecerea so
cialistă se află întreprinderile fo
restiere Vatra Dornei, Cîmpulung- 
Moldovenesc și Frasin.

bușteni. Printre

Fruntași la executarea
CONSTANȚA (coresp. 

„Scînfeii"). In aceste zile 
gospodăriile de stat și co
lective din regiunea Do- 
brogea lucrează de zor la 
executarea arăturilor de 
vară. In multe unităfi s-au 
luat măsuri menite să ducă 
la grăbirea ritmului lucră-

rilor. Bunăoară la gospo
dăriile de stat Tortomajțu, 
Moșneni, gospodăriile co
lective Lanurile, „23 Au
gust" etc., suprafefele de 
pe care s-au recoltat pă- 
ioasele au lost eliberate 
din timp de paie.
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arăturilor
Aceasta a făcut ca ară

turile să se desfășoare din 
plin. Majoritatea tractoare
lor S.M.T. Topraisar, Greci, 
Chirnogeni și altele 
crează și 
In raionul 
nie mediu 
la sută iar
gidia cu 10 la sută.

Fruntașe în executarea 
arăturilor 
unitățile 
damclisi, 
altele.

lu
ll, 

zii-
in schimbul 
Istria ritmul 
e depășit cu 13 
în raionul Med-

de vară sînt 
din raioanele 
Negru Vodă
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A fost lansată nava „Vostok-4“ condusă 
de cosmonautul Pavel Popovici
MOSCOVA 12 (Agerpr-ès). — TASS transmite:
Astăzi la ora 11,02 (ora Moscovei) pe orbita de satelit al 

Pămîntului a fost plasată nava cosmică „Vostok-4”. Nava 
„Vostok-4” este condusă de pilotul cosmonaut PAVEL PO
POVICI.

In conformitate cu sarcinile stabilite, lansarea navei 
„Vostok-4” a fost înfăptuită în perioada în care pe orbită se 
află nava cosmică „Vostok-3”, lansată în Uniunea Sovietică 
la 11 august.

IN PREZENT IN SPAȚIUL COSMIC SE AFLA IN ZBOR 
SIMULTAN DOUĂ NAVE COSMICE SOVIETICE — „VOS
TOK-3” ȘI „VOSTOK-4” — CONDUSE DE COSMONAUȚIÎ 
ANDRIAN GRIGORIEVICI NIKOLAEV ȘI 
VICI POPOVICI, AMBII CETĂȚENI AI 
TICE.

Scopul plasării pe orbite apropiate a două nave cosmice 
este obținerea de date experimentale cu privire la posibilitatea 
stabilirii unei legături nemijlocite între două nave, coordona
rea acțiunii piloților cosmonauți, verificarea influenței acelo
rași condiții ale zborului cosmic asupra organismului omului.

Potrivit datelor preliminare, zborul navei „Vostok-4” se 
desfășoară pe o orbită apropiată de cea calculată. Perioada 
inițială de revoluție a navei-satelit în jurul Pămîntului este 
de 88,5 minute, depărtarea minimă de suprafața Pămîntului 
(la perigeu) și maximă (la apogeu) este de respectiv 180 și 
254 kilometri.

Unghiul de înclinație al planului orbitei față de planul 
Ecuatorului este de aproximativ 65 de grade. Navele se află 
la o distanță apropiată una de alta și între ele ' .............. ..
legătura bilaterală prin radio.

Stațiile de pe Pămînt au stabilit o legătură 
radio cu cosmonautul navei „Vostok-4”, care 
vențele 20,006 și 143,625.

Pe navă se află, de asemenea, un emițător 
funcționează pe frecvența 19,990 MHZ. Starea 
tovarășii Nikolaev și Popovici, este bună.

Toate sistemele navelor cosmice „Vostok-3” și „Vostok-4” 
funcționează normal. Pentru prima dată se înfăptuiește potri
vit planurilor de cercetări un zbor comun în grup în spațiul 
cosmic a două nave „Vostok-3” și „Vostok-4” conduse de Ni
kolaev și Popovici, cetățeni ai Uniunii Sovietice.

PAVEL ROMANO- 
UNIUNII SOVIE-

a fost stabilită

bilaterală prin 
emite pe frec-

„Signal”, care 
cosmonauților,

Cum se desfășoară zborul în grup 
al navelor „Vostok-3“ și „Vostok-4“

i----------------------------------------------------------------------------

Cosmonauții discută intre ei

îndată după plasarea pe orbită a na
vei satelit „Vostok-4” a avut loc o dis
cuție prin radio-telefon între trei cosmo
naufi.

Maiorul Nikolaev :
„Totul merge perfect, vă aud foarte 

bine. Mă simt excelent".
Locotenent-colonelul Popovici :
„Observ Pămîntul printre nori. In 

dreapta, prin ochiul de bord, văd cerul 
negru, negru. Mă simt minunai. Totul se 
desfășoară perfect. Cu bine, pînă la în
tîlnirea noastră pe Pămînt".

Cosmonaujii Nikolaev și Popovici s-au 
felicitat reciproc cu prilejul înfăptuirii cu 
succes a primului zbor in grup al na
velor cosmice sovietice.

Locotenent-colonelul 
punctul de comandă) :

„Totul merge foarte bine, prieteni. Vă 
felicităm. Cu bine, pînă 
tră pe Pămînt".

Gagarin (de la

la întîlnirea noas-

Navele, aflate la distanță 
aprop:aîă, mențin permanent 

legătura bilaterală prin radio

Cosmonaujii Nikolaev și Popovici 
raportează că totul merge bine. Ei se 
simt perfect, aparatele și sistemele na
velor funefionează normal. între nave, 
aflate la o distanță apropiată, se men- 
fine o legătură bilaterală permanentă 
prin radio.

Cosmonautul maior Nikolaev a a- 
nunțaf că, conducînd nava sa în con
formitate cu sarcina stabilită, a urmă
rit, prin ochiul de bord, nava-satelit 
„Vosfok-4". La ora 12,34 Popovici a 
transmis o telegramă C.C. al P.C.U.S., 
guvernului sovietic și lui N. S. Hrușciov.

Masa de prinz și puțină odihnă

Pilofii cosmonaufi — maiorul Niko
laev și II. col. Popovici îndeplinesc 
programul de cercetări științifice care

Colectivul secției bobine de la întreprinderea 
„Electrofar’’ din Capitală întîmpină îiua de 23 
August cu noi realizări în producție. în prima

decadă a acestei luni colectivul secție! a pro- 
dus peste plan mai mult de 2 303 bobine. In 
fotografie : (de la stingă la dreapta cîteva mun-

citoare fruntașe în producție: Elena Popescu, 
Violeta Tita, Violeta Cristian și Fânica Mănăilă.

(Foto : M, Cioc)

PAVEL ROMANOVICI POPOVICI

Cosmonautul nr. 4

La ora 14,30 (ora Mos- 
luat masa de prînz și

a fost stabilit, 
covei) ei au 
s-au odihnit apoi timp de o oră; cos- 
monaufii se simt bine, pulsul lui A. Ni
kolaev și P. Popovici este de aproxi
mativ 70.

Programul zilei — 
îndeplinit integral

La 12 august pînă la ora 22 „Vos- 
fok-3" a înconjurat Pămîntul de peste 
24 de ori, parcurgînd în Cosmos circa 
970 000 km.

„Vostok-4" a înconjurat Pămîntul 
peste opt ori, sfrăbăfînd o cale 
mai bine de 300 000 de km.

Cosmonaujii Nikolaev și Popovici 
îndeplinit în întregime programul 
cercetări stabilit pentru ziua de 12 
gust.

Cosmonaujii întrețin legături cu
mîntul și legături reciproce la timpul 
stabilit.

Cei doi cosmonaufi respectă întoc
mai programul zilei stabilit pentru zbo
rul lor cosmic. Nikolaev și Popovici 
au luat cu poffă masa de seară.
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Și în acest an, Ziua 
minerului a prilejuit o se
rie de manifestări sărbă
torești în toate localitățile 
Văii Jiului. încă de sîm- 
bătă după terminarea 
primului schimb, mii de 
oameni ai muncii de la 
Lupeni, Petrila, Vulcan, 
Uricani, Aninoasa și din 
alte exploatări miniere 
au luat parte la adună
rile festive închinate eve
nimentului. Cei care au 
luat cuvîntul cu acest 
prilej au evocat luptele 
eroice duse în timpul re
gimurilor trecute de mi
nerii Văii Jiului împotriva 
exploatării și au scos în 
evidență succesele dobîn- 
dite 
cest 
duc 
vele 
lea al partidului, condi
țiile noi de muncă și de 
viață create de partid și 
guvern pentru mineri, ca 
și pentru ceilalți oameni 
ai muncii.

Duminică dimineața, în 
sala de festivități a Clu
bului sindicatelor 
Lupeni a avut loc 
nare consacrată 
morării a 33 de 
la eroicele lupte 
nerilor din Lupeni. Apoi, 
a avut loc festivitatea în- 
mînării de ordine și me
dalii celor mai harnici 
mineri, maiștri, tehnicieni 
și ingineri din Valea 
Jiului. Printre cei deco
rați se aflau șefii de bri
găzi Victor Cîrciumaru 
de la Uricani, loan Aslău, 
de la Lupeni, Gheorghe 
Drob de la Vulcan, mais.

de mineri în a- 
an, felul cum tra- 

ei în viață Directi- 
Congresului al III-

din 
o adu- 
come- 

ani de 
ale mi-

Pavel Popovici, al patrulea cosmo
naut sovietic, este de naționalitate 
ucrainean. El s-a născut la 5 octom
brie 1930 în orășelul Uzin, regiunea 
Kiev, într-o familie de muncitori.

Popovici a urmat școala medie, 
iar apoi o școală de meserii. După 
absolvirea ei, a. intrat la Școala teh
nică industrială din Magnitogorsk 
(Ural). Terminînd școala tehnică in
dustrială în anul 1951, Popovici a 
devenit tehnician constructor.

Pavel Popovici a intrat voluntar 
în rîndurile armatei sovietice ; a în
vățat la o școală militară de avia
ție, iar- după absolvirea ei și-a făcut 
serviciul militar în unitățile forțelor 
aeriene militare.

In anul 1945 Pavel Popovici a fost 
primii în Comsomol, iar în iunie 
1957 în rîndurile Partidului Comu-

nist al Uniunii Sovietice. In anul 
1961, pentru îndeplinirea cu succes 
a unei sarcini date de guvern, el a 
fost decorat cu ordinul „Steaua Ro
șie".

Pavel Popovici este căsătorit. So
ția sa, Maria, are 31 de ani și este 
aviatoare. In prezent lucrează ca 
tehnicia-n calculator. Natașa, fetița 
cosmonautului, are șase ani.

Tatăl cosmonautului sovietic în 
vîrstă de 57 de ani lucrează în oră
șelul Uzin din regiunea Kiev. Mama 
lui, în vîrstă de 59 de ani, este cas
nică. Popovici are două surori, Ma
ria și Nadejda, și doi frați, Nikolai 
și Piotr.

împreună cu prietenii lui cosmo- 
nauți, Pavel Popovici s-a pregătit 
cu încordare pentru zborul spre 
stele.

Raport comun din Cosmos
Cosmonauții Nikolaev și Popovici au transmis de pe bordul 

navelor lor următoarea telegramă :
„Raportăm poporului sovietic, Comitetului Central al Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice, guvernului U.R.S.S., tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov :

în conformitate cu sarcina primită, zburăm la mică distanță, 
între nave s-au stabilit comunicații sigure. Sistemele navelor func
ționează ireproșabil”.

Cosmonauțiî sovietici NIKOLAEV și POPOVICI
12 august 1962, ora 12,30.

OR
fiul Mircea Moldovan de 
la Petrila și mulți alții.

La miting a luat cuvîn
tul tov. 
secretar 
regional 
doara.

— înainte vreme — a 
spus vorbitorul — munca 
și viața de rob a mine
rilor era răsplătită cu 
gloanțe. Astăzi, partidul 
și guvernul, întregul nos
tru popor cinstesc munca 
celor care scot la lumi
nă comorile adîncurilor.

După miting minerii 
s-au îndreptat spre in
cinta minei unde au de
pus coroane de flori la 
placa comemorativă care 
cinstește memoria mine
rilor răpuși de gloanțele 
burghezo-moșierimii în 
august 1929.

în întreaga Vale a Jiu
lui, de la Lonea la Uri
cani, au avut loc zeci de 
manifestări cultural-artis- 
tice și sportive. La Ani
noasa, brigada artistică 
de agitație a 
prezentat un 
gram. Artiștii 
Vulcan au 
Ziua minerului cîteva 
melodii originale.

în întreaga Vale 
Jiului au dat spectacole 
sute de formații artistice 
de amatori.

Zilele acestea, în dife
rite localități ale Văii 
Jiului s-au deschis expo
ziții de pictură, grafică 
și linografie ale artiști
lor plastici profesioniști 
și amatori, închinate 
muncii și vieții noi a mi
nerilor.

Pe toate gtadioanele

Ion Ardeleanu, 
al Comitetului 

de partid Hune-

minerilor a 
băgat pro- 
amatori 
pregătit

din 
de 

noi

a

au avut loc ieri întreceri 
de atletism, lupte, ci
clism, popice, meciuri de 
fotbal și volei. Au fost 
organizate numeroase 
excursii pe Paring, Stra
ja, la Cîmpu lui Neag și 
în alte locuri.

După amiază mii de 
oameni ai muncii și fa
miliile lor au petrecut la 
tradiționalele serbări cîm- 
penești din împrejurimile 
localităților.

Valea Jiului a trăit o 
zi de adevărată sărbă
toare.

L. VISKI
coresp. „Scînfeii” 

★

exploatările caibo-In 
nifere din regiunea Plo
iești au avut loc ieri nu
meroase manifestări cul- 
tural-artistice și sportive 
prilejuite de sărbătorirea 
Zilei minerului.

La Filipeștii de Pădure 
programul a început încă 
de dimineață. Pe terenul 
sportiv s-au întrecut mai 
întîi echipele; de fotbal 
ale muncitorilor.de la a- 
teliër și de la secția 
deshidratare. Au urmat 
concursuri de ciclism și 
motocros. în continuare, 
pe estrada amenajată 
în aer liber a urmat un 
interesant program artis
tic. După-amiază, pro
gramul a continuat la 
club și s-a încheiat cu 
o reuniune tovărășească.

La exploatarea carbo
niferă de la Șotînga, 
programul a fost tot 
atît de bogat. Dimineața 
a, fost organizate ser
bări cîmpenești pe estra-

de amenajate în apro
pierea cluburilor de la 
Șotînga și Gheboieni, 
iar după-amiază specta
colele artistice la care 
și-au dat concursul for
mațiile de artiști ama
tori de la mină, de la 
termocentrala Doicești și 
de la fabrica de ciment 
din Fieni.

La manifestările orga
nizate la Filipeștii de Pă
dure și la Șotînga au 
participat peste 10 000 de 
mineri și membri ai fa
miliilor lor.

în bazinele carboni
fere din regiunea Crișa- 
na — de unde minerii au 
extras în acest an peste 
plan 40 000 tone cărbune și 
au redus prețul de cost 
cu aproape 4 000 000 lei 
— e-a sărbătorit ieri 
Ziua minerului. Cu acest 
prilej la Bratca. Voivozi, 
Sărmășag și la alle ex
ploatări din regiune au 
avut loc adunări festive.

Cu prilejul acestor a- 
dunări au fost înmînate 
minerilor ordine și me
dalii. Printre cei deco
rați cu „Ordinul Muncii“ 
cl. III se numără mine
rul Teodor Suciu și ing. 
Arpad Kerekes din ex
ploatarea Șuncuiuș, loan 
Caba din sectorul Cor
niței și alții. Numeroși 
■mineri, brigadieri și -in
gineri au fost decorați 
cu „Medalia muncii".

Sărbătoarea minerilor 
din exploatările regiunii 
Crișana a continuat pînă 
seara tîrziu cu progra
me artistice, manifestări 
sportive și reuniuni to
vărășești.

muncitorilor.de
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In ultimii ani, datorită măsurilor luate de partid 
șl guvern a crescut continuu numărul de animale și 
producția acestora. Sporirea producției în acest sec
tor este hotărîtă în mare măsură de asigurarea unor 
Cantități îndestulătoare de furaje de 
cea mai bună calitate între care, fu
rajele însilozate ocupă un loc de frunte.

în această perioadă în numeroase gos
podării de stat și gospodării colective a 
început însilozarea porumbului și altor 
furaje. Țlnînd seama de însemnătatea pe 
care o au aceste furaje pentru buna hră
nire a animalelor este necesar ca în fie
care gospodărie de stat și gospodărie co
lectivă să se organizeze temeinic campa
nia de însilozare. Peste tot — acolo unde 
porumbul a ajuns în faza optimă — tre
buie să se lucreze la însilozare cu toate 
forțele.

Este necesar, ca mai ales în gospodă
riile colective tinere să se popularizeze 
avantajele economice ale însilozării fu
rajelor și măsurile care trebuie luate 
pentru obținerea unui nutreț de bună 
calitate.

Recent s-au publicat recomandările In
stitutului central de cercetări agricole 
privind asigurarea animalelor cu furaje
însilozate. Pentru a veni în sprijinul gospodăriilor 
stat și gospodăriilor colective în desfășurarea cu suc
ces a campaniei de însilozare ne-am adresat specia
liștilor de la Institutul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea, care în pagina de

de
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față fac recomandări mai amănunțite în legătură cu 
această importantă acțiune, pe baza rezultatelor cer
cetărilor întreprinse de institut și a experienței uni
tăților agricole socialiste fruntașe.

Ținînd seama că anul acesta din can
titatea totală de 8,5 milioane tone de fu
raje, prevăzută pentru a fi însilozată cea 
mai mare parte o reprezintă porumbul, 
este normal ca principala atenție să fie a- 
cordată însilozării acestei prețioase cul
turi. Socotind și celelalte resurse fura
jere, în fiecare gospodărie de stat și gos
podărie colectivă trebuie să se însilozeze 
în medie cîte 10 tone de furaje de fie
care vacă, 5 tone pentru tineretul taurin 
și 0,5 tone pentru fiecare oaie și scroafă 
de reproducție. Asigurarea acestor furaje 
are o mare însemnătate economică. însi
lozarea constituie cel mai bun mijloc de 
a păstra timp îndelungat principalele în
sușiri ale furajelor verzi. Animalele pot 
avea deci la dispoziție — toamna și iar
na—un nutreț asemănător cu masa verde. 
Astfel de nutrețuri sînt bine consumate 
de toate speciile de animale și mai ales 
de vacile de lapte. Rațiile alimentare al
cătuite pe bază de furaje însilozate, pe 
că sînt foarte hrănitoare, stimulează
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Recoltarea și tocarea porumbului cu ajutorul combinelor la Institutul pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, regiunea București.
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lîngă faptul
pofta de mîncare a animalelor și măresc gradul de 
folosire a altor nutrețuri.

Realizările obținute în gospodăriile de stat și gos
podăriile colective fruntașe arată cît de mare este 

însemnătatea folosirii porumbului în 
hrana vacilor, atunci cînd acesta se 
administrează în cadrul unor rații 
echilibrate în proteină și săruri de 
calciu.

Iată de ce este necesar ca în cel 
mai scurt timp, consiliile agricole 
regionale și raionale, specialiștii din' 
fiecare gospodărie să analizeze 
răspundere toate posibilitățile
care dispun și să ia măsurile nece
sare pentru asigurarea animalelor 
cu cantitățile necesare de furaje 
însilozate.

din

Prezentăm In secțiune două dintre tipurile de silozuri de mar« capacitate

Adoptarea celor mai potrivite 
tipuri de silozuri este unul 
mijloacele importante pentru ob
ținerea unui nutreț de bună ca
litate. In practica însilozării po
rumbului se folosesc mai multe 
tipuri de silozuri. La alegerea 
lor trebuie ținut seama ca aces
tea să fie ieftine, să se poată 
construi din materiale locale, fo
losirea lor să fie ușoară, să per
mită mecanizarea lucrărilor de 
încărcare, presare și scoatere a 
nutrețului și bineînțeles să asi
gure o bună păstrare.

Silozurile construite în formă 
de turnuri permit obținerea unui 
nutreț de bună calitate. însă pre
zintă dezavantajul că sînt prea 
costisitoare. Silozurile săpate în 
pămînt sub formă de gropi de 
dimensiuni mici nu mai cores
pund cerințelor neputînd fi me
canizate lucrările de presare și 
descărcare. Este bine ca acestea 
să fie reamenajate, îndeosebi prin 
lărgirea și lungirea lor după ne
cesități.

Silozurile care răspund cel mai 
mult cerințelor actuale sînt cele 
construite direct la suprafața pă
mântului, intre doi pereți protec
tori cu posibilitatea de trecere a 
tractorului printre ei. Dintre 
tipurile de silozuri, se recomandă 
în primul rînd cele cu dimensiuni 
mari făcute la suprafața pămîn- 
tului. Acestea se fac între doi 
pereți protectori care se con
fecționează din diferite mate
riale (cărămidă, baloturi de paie 
etc.). Cînd se folosesc baloturile 
de paie sau alte materiale, aces
tea se fixează la partea interioară 
a unui cadru făcut din stâlpi de 
lemn înfipți în pămînt, cu dis
tanța între ei de 1,5 m și prinși 
cu 2—3 rînduri de stinghii.

Pereții trebuie să fie bine con
solidați pentru a rezista în timpul 
presării nutrețului cu tractorul.

In ce privește forma și di
mensiunile silozurilor de supra
față, acestea au lățimea de 8—12 
m șl lungimea de la 25 la 50 m 
sau și mai mult, după nevoie.

înălțimea pereților protectori 
poate fi de la 1,80 pînă la 2,5 m. 
Este necesar ca silozurile con
struite la suprafața pământului să 
fie situate pe locuri mai ridicate, 
să aibă fundul pavat și înclinat 
spre unul din capete, unde se 
adună apele într-un puț absor
bant. Cînd silozurile au lungimi 
mai mari este necesar ca încli
nația fundului să se facă de la 
mijloc către cele două capete.

Silozurile de dimensiuni mari, 
făcute la suprafață prezintă a- 
vantajul că permit mecanizarea 
totală a lucrărilor la încărcare, 
presare și scoatere a nutrețurilor. 
Toate acestea duc la o reducere 
simțitoare a prețului de cost al 
nutrețului însilozat. De asemenea, 
se creează posibilitatea folosirii 
nutrețului în hrana animalelor 
prin autofurajare. ’ ,

Este bine ca și silozurile ame
najate sub formă de tranșee să
pate în pămînt, să aibă dimen
siunile 
m la 
2—2,5 
poate 
Capetele 
fie înclinate, pentru a 
intrarea și ieșirea 
cu remorci. Tranșeele pot fi ne
căptușite cînd pământul în care 
se sapă este compact. In terenuri 
nisipoase este bine ca silozurile 
să se căptușească cu diferite ma
teriale cum ar fi de pildă cără
mida așezată pe lat.

Silozurile semiîngropate sînt 
folosite la însilozarea știuleților 
de porumb separat de tulpini, 
împreună cu furaje suculente, 
făină de fîn de lucernă etc. Si
lozurile semiîngropate se fac cu 
pereți din beton sau zid de cără
midă sclivisit cu ciment. Acestea 
au o capacitate mai mică de 3-5 
vagoane.

Din cele arătate pînă acum re
iese că este bine să fie amenajate 
silozuri de dimensiuni mai mari 
și îndeosebi la suprafața pămân
tului, ținând seama de condițiile 
specifice fiecărei gospodării.

de 5 m la bază, 6,5 
partea superioară și 

m înălțime. Lungimea 
ajunge la circa 30 m. 

tranșeei trebuie să 
permite 

tractoarelor

cu
de

Dintre toate plantele care se în
silozează, primul loc îl ocupă po
rumbul. El trebuie să devină furajul 
principal pentru sporirea producției 
animale și mai ales de lapte și car
ne. Se știe că porumbul cultivat 
pentru siloz dă cantități mai mari 
de substanțe nutritive la hectar de- 
cît alte plante furajere.

în experiențele întreprinse de In
stitutul de la Fundulea a reieșit că 
un hectar cultivat cu porumb de 
siloz echivalează în ceea ce pri
vește posibilitățile de hrănire a va
cilor și de obținere a laptelui cu 
aproape 2 ha de sfeclă de nutreț. 
Datorită producțiilor mari și posibi
lității de mecanizare în întregime a 
lucrărilor de însilozare, unitățile 
nutritive din porumbul de siloz se 
obțin la un preț de cost mai scăzut.

Prin insilozarea porumbului se

In anul 1956 la gospodăria agricolă de stat Peștera, 
regiunea Dobrogea, s-au însilozat cite 5,5 tone iuraje de 
fiecare vacă, obținîndu-se o producție medie de 3 021 litri 
lapte, la un preț de cost de 1,95 lei litrul. în anul 1961 
s-au asigurat peste 9 tone furaje însilozate de fiecare vacă, 
ceea ce a contribuit la obținerea unei producții medii de 
4 053 litri lapte, la un preț de cost de 1,05 lei litrul.

realizează o valorificare Integrală 
a plantei, ceea ce asigură mai 
multe unități nutritive. Totodată, 
prețul de cost pe tona de nu
treț însilozat s-a redus. însiloza- 
rea unor cantități din ce în ce mai 
mari, de porumb siloz s-a reflectat 
pozitiv în producția animalelor, mai 
ales în producția de lapte a vaci- 
Iof. La Institutul de la Fundulea, în 
urma trecerii la furajarea cu canti
tăți mari de porumb siloz, produc

loace pentru a iace însilozatul în 
perioada optimă. In acest caz so 
recomandă ca însilozarea să încea
pă'mai devreme.

în condițiile anului acesta, pen
tru a nu depăși stadiul în care 
plantele au umiditatea optimă, lu
crările de însilozate trebuie :să în- . 
ceapă în faza de coaaere-în lapte,

tia de lapte a crescut în anul 196L să se... termine în faza de .coacere 
față de anul 1960 cu lWOd pe cap lapte-ceară. =Ește. .nççesat deci' ca . 
de vacă furajată, la un efectiv de aprecierea momentului optim’ pen- 
peste 400 vaci.

Cum trebuie să se facă însiloza
rea porumbului pentru a se obține 
un furaj de cea mai bună calitate? 
în ce privește precizarea perioadei 
de Însilozare, trebuie să ne orien
tăm în funcție de condițiile clima
tice și după posibilitățile fiecărei 
gospodării. în general, se recoman
dă ca porumbul să fie însilozat în 
perioada cînd > are 65—75 la sută 
apă și conține cantități mari de u- 
nități nutritive. Aceasta corespunde 
în general cu faza de lapte-ceară.

Sînt însă situații cînd nu putem 
aștepta faza de lapte-ceară. O a- 
semenea situație este atunci cînd 
gospodăriile nu au suficiente mij-
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• tru însilozare să se facă nu numai 
după consistența boabelor, ci și 
după suculenta plantelor.

In această perioadă în majorita
tea gospodăriilor trebuie să se lu
creze la însilozarea porumbului 
cu toate iorțele pentru ca plantele 
să nu-și piardă suculența. Nume
roase gospodării de stat și gospo
dării colective .din regiunile Dobro
gea, București, Ploiești și altele au 
însilozat primele mii de tone de po- ■ 
rumb. Este necesar ca specialiștii. 
să verifice zilnic stadiul de vegeta
ție a porumbului și să ia toate mă
surile «pentru ca recoltarea și însi
lozarea să se facă la timpul optim, 
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proteina

anima-

de siloz se adaugă 3 kg uree 
se dizolvă în 10 litri apă, sau 
uree în 15 litri apă, sau 5 kg 
în 20 litri apă.

folosirea porumbului în- 
amesteo cu soia. La 
colectivă din Roma, 

Suceava, prin folosirea

spori
necesară animalelor

Colectiviști, lucrători din gospodăriile agricole de stat ! 
Pentru a asigura o buna hrănire a animalelor în scopul creșterii 
producției de lapte, carne, lîna —executați toate lucrările de în
silozare la timp si în bune condiții !

Un rol deosebit de important în 
dezvoltarea normală a animalelor 
și în obținerea unor producții cît mai 
mari îl au proteinele.

Porumbul verde șl siloz constituie 
un fura] de bază fiind un nutreț su
culent, ușor digestibil. El are deza
vantajul că nu are cantități sufi
ciente de proteine. Corectarea aces
tui deiicit se poate face prin dife
rite mijloace.

Pentru perioada de stabulație, 
cînd nutrețul de bază 11 constituie 
porumbul însilozat, este necesar ca 
acesta să fie Îmbogățit în proteină 
chiar în timpul însilozării. în acest 
Bcop trebuie să se însilozeze în a- 
mestec cu porumbul plante bogate 
în proteine cum sînt soia, lucerna, 
trifoiul, care pot să însumeze un 
procent însemnat In rațiile 
lei or.

Subliniem însemnătatea 
sebită pe 
are soia 
asigurarea prote
inei necesare ani
malelor.

De cîțiva ani, la 
Institutul de la 
Fundulea se fac 
experiențe privind 
cultivarea interca
lată a porumbului 
cu soia. Nutrețul 
obținut din aceste 
culturi a fost însi
lozat în proporțiile 
următoare : po
rumb 70 la sută în 
amestec cu soia 
30 Ia sută și po
rumb 60 la sută în 
amestea cu soia 
40 la sută.

Interesante sînt șl rezultatele ob
ținute de către o serie de gospodă
rii de stat și gospodării colective în 
ce privește 
silozat în 
gospodăria 
regiunea 
ca nutreț de bază în hrana vacilor 
a porumbului însilozat în amestea 
cu soia s-au obținut în medie peste 
1 000 1 lapte de fiecare vacă în pri
mele 4 luni ale acestui an.

deo- 
caie o 
pentru

Amestecul format din 70 
Ia sută porumb și 30 la sută 
soia la Institutul de la Fun
dulea a dat un spor de 200 
kg proteină la hectar față 
de porumbul cultivat singur. 
Vacile hrănite pe bază de 
siloz de porumb și soia au 
dat în medie peste 14 litri 
lapte pe zi.

Calculele au arătat că la 
100 de vaci hrănite cu siloz 
de porumb și soia se poate 
economisi proteina conținu
tă în 6 vagoane de fîn de 
lucernă sau peste 4 vagoane 
tărîțe de grîu pe an.

La 
cu 
de 
un

Un alt mijloc simplu, eficace și ief
tin, de a spori proteina din porum
bul însilozat îl constituie ureea. 
Fundulea s-a însilozat porumb 
adaos de 3—5 kg uree la tona 
nutreț. în felul acesta se obține
siloz cu o concentrație de 0,3—0,5 
la sută uree. Porumbul de siloz re
coltat în faza lapte-ceară și așezat 
în silozuri în straturi de cîte 25—30 
cm grosime a fost stropit cu ajuto
rul unei pompe de vie cu soluția de 
uree mai bus amintită. Apoi, iieca-

II ÄLT
Pentru asigurarea unor 

lăți cit mai mari de nutrețuri este 
necesar ca pe lingă porumb să 
se însilozeze cantități cit mal mari 
de alte furaje : coceni, colete șl 
frunze de sfeclă, ierburi, dovleci, 
rădăcinoase, resturi de la grădi
nile de legume etc. din care re- 
zultă un nutreț valoros.

O mare atenție trebuie 
însilozării diferitelor ierburi, 
goz, stuf și păpuriș de pe 
nurile mlăștinoase. Cele mai 
rezultate se obțin afund cînd a- 
cestea se însilozează In amestec 
cu porumbul, care conține canti
tatea necesară de zahăr pentru o 
bună fermentație. Nutrețurile de 
pe terenurile mlăștinoase care In 
stare verde sau uscată sînt greu 
consumate de animale, pot fi fo
losite In întregime prin însilozare.

Bune rezultate se pot obține și 
prin Insilozarea acestor nutrețuri, 
precum și a cocenilor In amestec 
cu melasă In proporție de 1,5—2 
la sută.

canfl-

dată 
rö

tere- 
bune

re strat a fost amestecat bine. So
luția se prepară cu cel mult 1—2 
ceasuri înainte de a fi folosită. La 
tona 
care 
4 kg 
uree

în furajul însilozat cu uree, crește 
simțitor cantitatea de proteină asi
milabilă. Dacă 1 kg de siloz obți
nut din porumb conține 8—10 gr 
proteină digestibilă, 1 kg de siloz 
căruia 1 s-a adăugat uree, conține 
20,5 gr proteină.

Trebuie ținut seama că ureea este 
dăunătoare dacă se folosește în 
cantități mari și nu este repar
tizată uniform în masa silozului. 
Cantitățile, recomandate sînt de cîte- 
va ori mai mici decît doza toxică. 
Folosirea ureei la însilozare îmbo
gățește substanțial silozul de po
rumb în proteină, ridică calitățile 
nutritive ale acestui furaj valoros, 
reduce consumul de nutrețuri con
centrate și prețul de cost.

Presarea puternică a nutrețului este 
reușita însilozării.

In fotografie : La Institutul de la Fundulea se execută presarea 
nutrețului cu ajutorul unui tractor pe șenile într-un siloz de mare capa
citate amenajat la suprafața pămîntulul

o condiție esențială pentruReguli care trebuie
Pentru obținerea unui 

silozat de calitate bună _____  __
fie respectate o serie dé reguli.

înainte de începerea însilozării, 
este necesar ca toate silozurile fo
losite în anii precedent să fie cu
rățate, reparate și dezinfectate. De
zinfectarea se poate face prin ardere 
cu paie sau prin spoirea cu lapte 
dé var, stins proaspăt. Lucrările de 
curățire și dezinfectare a silozuri
lor sînt foarte importante. Prin a- 
ceasta se împiedică infectarea nutre-

nutreț în- 
trebuie să

tif) valoros furaj însilozat rezultă 
'din frunzele și coletele de sfeclă. 
Acestea trebuie recoltate cu , grijă, 
ca să nu conțină pămînt. In ge
neral, din cauza surplusului de 
apă și a conținutului mare de acid 
oxalic, frunzele și coletele de sfe
clă este bine să se însilozeze In 
amestec cu nutrețuri mai uscate, 
cum sînt pleavă șl coceni, In 
proporție > de 10—30 la sută, sau 
cu porumb și floarea soarelui ver
de. Frunzele șl coletele de sfeclă 
trebuie tocate cit mai mărunt .po
sibil.

Anul acesta In gospodăriile "de 
stat și gospodăriile colective s-au 
extins foarte mult culturile Inter
calate de dovleci prin porumb. 
Insilozarea dovlecilor în amestec 
cu furaje mal uscate cum sînt 
cocenii uscați, paie tocate, plea
vă, făină și scuturăfură de fin etc. 
dă putința să obținem un nutreț 
de bună calitate.

Se recomandă să fie tnsilozați 
cartofi fierți care nu sînt folosiți 
în alimentația omului, înverziți, 
mici, atinși de îngheț etc. Cartofii 
se pot Insiloza și cruzi In amestec 
cu sfeclă de zahăr sau furajeră 
In proporfie de 10 la sută.

De asemenea, se pot Insiloza 
ușor sfecla, topinamburul și mor
covii înghețați, predispușl la al
terare, atacați de diferite boli 
criptogamice, avînd grijă de a 

alterna straturile din aceste nu
trețuri tocate cu straturi de plea
vă, paie sau linuri mărunt tocate, 
tn grosime de 10—15 cm.

Consiliile agricole regionale șl 
raionale trebuie să analizeze po
sibilitățile existente pentru Insilo
zarea tuturor resurselor de furaje. 
Foarte importantă este repartiza
rea din vreme a melasel șl a tăi- 
feilor de sfeclă, după necesitățile 
gospodăriilor de stat șl gospodă
riilor. colectiv«,

țului proaspăt cu mucegaiuri și alte 
microorganisme dăunătoare.

Recoltatul și transportul porum
bului la silozuri trebuie astfel or
ganizate încît lucrările de însilozare 
să se facă fără întrerupere. Porum
bul nu trebuie să rămînă recoltat 
de pe o zi pe alta. Lăsat în bătaia 
soarelui și a vîntului pierde multă 
apă. Pentru ca lucrările de însilo
zare să se poată face în același ritm 
trebuie să se prevadă din timp mij
loacele necesare pentru recoltat, 
transport, tocat și presat nutrețul în 
siloz. Stabilirea mijloacelor de lucru 
se face ținîndu-se seama de supra
fețele ce urmează a fi recoltate, de 
producția ce se obține, de distanța 
de la lan la silozuri și de mărimea 
silozurilor.

Cînd tulpinile de porumb sînt 
transportate întregi la silozuri, to
carea lor se face cu ajutorul tocă
torilor mecanice de mare randa
ment sau cu batozele de cereale re
formate, adaptate în acest scop. To
carea este bine să Se facă la o mă
rime de 1—2 cm, iar în cazul însi
lozării separate a știuleților pentru 
porci și păsări mărimea nu trebuie 
să depășească 0,5 cm. O tocare bună 
permite ca nutrețul să poată fi pre
sat puternic și să se elimine mai 
bine aerul.

Presarea este o condiție de mare 
însemnătate pentru obținerea unui 
furaj de calitate, de aceea este bine 
să se facă cu ajutorul tractoarelor 
pe șenile. Cu cît se scoate aerul 
din siloz mai repede și mai com
plet, cu atît pierderile de sub
stanțe nutritive sînt mai mici. Iată 
de ce este necesar ca presarea să în
ceapă odată cu Introducerea primu-

lui strat de- nutreț și să se continue 
fără întrerupere pînă la încărcarea 
cu vîrf a silozului.

O serie de reguli trebuie respecta- . 
te și în ce privește umplerea și a- 
coperirea silozurilor. Silozurile de 
suprafață și cele săpate în formă de 
tranșee trebuie încărcate zilnic cel 
puțin cu o înălțime de 1 m de nu
treț bine presat. Umplerea unui si
loz trebuie să se facă în cel mai 
scurt timp posibil.

Acoperirea silozurilor trebuie fă
cută cu multă grijă. Experiențele 
și observațiile făcute în ultimii ani 
la Institutul de la Fundulea au dus 
la concluzia că pămîntul poate fi în
locuit la acoperirea silozurilor cu 
diferite materiale. Astfel, se poate 
face acoperirea cu balnți de paie a- 
șezați pe suprafața furajului in mai 
multe rînduri suprapuse. în formă 
de stivă. De asemenea; silozurile de 
mare capacitate pot fi acoperite di
rect cu paie sau fîn așezate sub for
mă de șiră. Multe gospodării colec
tive cum sînt cele din Hărman, Hăl- 
chiu din regiunea Brașov și altele 
folosesc la acoperirea silozului un 
strat de tălței proaspeți de. sfeclă 
în grosime de 30—40 cm.

Se recomandă ca periodic să se 
verifice starea acoperișului șilozu’ui 
pentru a preîntîmpina pătrunderea 
apei.

Pagină redactată cu 
•sprijinul specialiștilor de 
la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante 
tehnice — Fundulea.
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Atletism

R. P. Romînă—R. P. Bulgaria 193-147
„CURSA SCÎNTEII“
• CINE VA FI Al 16-LEA î • CICLIȘTII CEHOSLOVACI 

SOSESC ASTĂZI • ORARUL ETAPELOR

Cea de a treia 
ediție a întîlnlrli 
dintre echipele de 
atletism ale R. P, 
Romîne țși R. P. 
Bulgaria s-a în
cheiat cu victoria 
categorică a re
prezentanților ță
rii noastre.

în ziua a doua 
a întrecerilor spor
tivii romîni au a- 
yut o comportare 
remarcabilă cîști- 
gînd majoritatea 
probelor. Cu acest 
prilej, ei au obți
nut și o serie de 
rezultate foarte 
valoroase.- Astfel, 
Zoltan Vamoș care 
a debutat în pro
ba de 3 000 m ob
stacole, a luat 
cursa pe cont pro
priu, și aruneînd 
în luptă toate for
țele sale, a reușit 
să doboare sub
stanțial recordul 
țării : 8:41,2, față- ■ u „
de 8:48,6. Sîntem -convinși ca pre-. zat rezultate pe măsură muncii 
gătindu-se temeinic pentru - această f ășurate și a condițiilor pe 
probă, Zoltan Vamoș va putea .rea- "" -””4’ 
liza, poate chiar la campionatele 
europene, i— -- 
mai bune pe plan mondial. Tînartil 
Eugen Ducu a reușit, din a doua 
încercare, să îmbunătățească cu un 
centimetru recordul republican : a 
sărit 2,06 m......................

Dintre ceilalți performeri ai con
cursului vom evidenția -. pe JVIaria 
Diaconescu (55,66 m la - suliță,.. al. 
treilea rezultat mondial al. sezonu- 
lui), . Valeriü ‘.. J.urcă ’., învingător 
incontestabil'la 400 m garduri (52,3 
sec.) și după numai 40 minute și la 
200 m 21,6 sec.), Ștefan Mihaly, la 
800 m (1:50,7), Mihail Calnicov (7,49 
m) și Nicolae Popovschi (7,48 m) la 
lungime.

Cu prilejul acestui concurs, atle
ții bulgari au înregistrat noi recor
duri rep.ublicane la 400 m — Țve- 
tana-Tșaieva -57,1 sec. ; .la 400 m g
— Dimitrov 52,7 sec. și la 4x 100 m 
băieți.

Clasamentele finale : 
R. P. Romînă — R. P. 
129—94 puncte ; fete : R. P. Romînă
— R. P. Bulgaria 6'4—53 puncte ; 
clasament general.: R. P. Romînă — 
R. P. Bulgaria. 193—147- puncte.

în legătură cu acest concurs, am 
ceruț;;7î>arerea !’fev. ^êqçsta'ntiif 'ȚÂf-; 
mitru, ’^&reVâti!§è’feérâ1lIi''ar F.RIA'/:

„Sîntem foarte' mulțuiiniți de corb- 
portarea ăvută de unii’ dintre ’spor
tivii noștri fruntași, care au reali-'

Săritură reușită
des- 
care.

le-au avut la dispoziție.
. . ___ _ Păstrez . convingerea că dacă
un rezultat dintre cele 'intervalul de timp care ne mai 

parte de campionatele europene, 
atleții noștri se vor, pregăti la fel 
de serios, ei vor putea obține la Bel
grad performanțe de valoare”.

în 
des-

După cum s-a mai anunțat, anul 
acesta tradiționala competiție cl- 
clistă „Cursa Scînteii" — care în
cepe miercuri, 15 august — se va 
bucura de prezența unui valoros 
lot de alergători din R. S. Ceho
slovacă. Milan Fagala, Ladislav 
Heller și Josef Knezourek sînt nume 
binecunoscute în arena internațio
nală ciclistă. Ei au concurat de ne
numărate ori în „Cursa Păcii“, cea 
mai mare competiție mondială a ci
clismului amator. Matej Laczo, un 
tînăr alergător cehoslovac ce va fi, 
de asemenea, prezent la startul 
„Cursei Scînteii", a ocupat în acest 
an un merituos loc 6 în clasamen
tul general al „Turului Angliei“. 
Antrenorul sportivilor oaspeți a se
lecționat cu destulă încredere și o 
serie de alergători mai tineri : Loz- 
kov, Pycha, Konecny, Wimr și alții.

Oaspeții sînt așteptați să sosească 
în cursul zilei de astăzi.

*
In cele 14 ediții ale „Cursei Scîn

teii“ disputate pînă acum, au fost... 
15 învingători, întrucît în anul 1957 
(la a X-a ediție) competiția a 
fost cîștigată de doi alergători — 
clasați, la egalitate, pe primul loc. 
Cele mai multe ediții (3) le-a cîști
gat M. Niculescu, actualmente antre
nor al clubului „Olimpia".

Iată mai jos numele câștigătorilor 
„Cursei Scînteii" în decursul ani
lor.

1948 : M. Niculescu ; 1949 : M. Ni
culescu ; 1950 : Gh, Negoescu ;
1951 : N. Maxim ; 1952 : M. Nicu-

bărbați : 
Bulgaria

r Nou record mondial 
de Bolotnikov

.... MOSCOVA 12 (Agerpres). — Prima 
zi a campionatelor unionale de atle
tism, care au loc la Moscova pe sta
dionul „V. I. ,’Benin“,, a fost marcată 
de o excepțională performanță reali
zată de campionul olimpic Piotr Bo
lotnikov, care a stabilit un nou re
cord âl lumii- în pröba de 10 000 m 
plat. In formă' remarcabilă, Bolot
nikov a ■ parcurs distanța în 
28’18”2/10. Recordul mondial ante
rior era de 28’18”8/10 și aparținea 
tot lui Bolotnikov, care-1 stabilise la 
15 septembrie 1960 la Kiev. Bolot
nikov a confirmat încă o dată că 
la ora aceasta este cel mai bun fon- 
dist din lume; El a fost cronometrat

la 10 000 m obținut
(V. R. S. S.)

la 1 000 m în 2’41”5/10, la 2 000 m 
în 5’30”, la 3 000 m în 8’21”, la. 4 000 
m în 11’12”. La jumătatea cursei 
(5 000 m) Bolotnikov înregistrase 
timpul de 14’4/10.

A doua mare performanță a pri
mei zile aparține lui Valeri Brumei. 
Recordmanul mondial la săritura în 
înălțime a cîștigat titlul de campion 
unional cu un rezultat de 2,22 m.

ALTE REZULTATE : masculin : 
3 000 m obstacole — Konov 8’36”2/10; 
triplu salt — Goriaev 16,61 m ; gre
utate — Lipsnis 18,12 m; maraton
— Baikov 2 h 19’17”8/10; feminin : 
suliță — Ozolina 55,35 m ; lungime
— Scelkanova 6,37 m.

lescu ; 1953 : I. Constantinescu ; 
1954 : C. Șandru ; 1955 : B. Funda 
(R. D. Germană) ; 1956 : Gh. Cal-
cișcă; 1957: C. Dumitrescu — St. 
Poreceanu ; 1958 : C, Dumitrescu ; 
1959 : L. Zanoni ; I960 : L. Zanoni ; 
1961 : A. Șelaru.

Cine va fi al 16-lea ? Vom afla du- 
minică 19 august, după ora 18.

★

Cele cinci etape ale „Cursei Scîn
teii", totalizînd 900 de kilometri, se 
vor desfășura după următorul orar :

Miercuri, 15 auaust
București : start festiv : „Casa 

Scînteii", ora 8,30. Start tehnic : șos. 
spre Urziceni, borna km 11,500 — 
la ora 9,30 ; Buzău — sosire ora 12 
— plecare ora 14,30 ; Brăila : ora 
17,15 ; Galați — sosire ora 18, în 
fața sfatului popular regional.

Joi, 16 auaust
Galați : start din centrul orașu

lui, ora 13 ; Tecuci ora 15,15 ; 
Ad'jud ora 16,30; Bacău — sosire 
pe stadionul „23 August“ în jurul 
orei 18.

Vineri, 17 auaust
Bacău : start din centrul orașu

lui, la ora 14,30 ; Buhuși ora 15,30 ; 
Piatra Neamț ora 16,15 ; Buhuși 
ora 17,15 ; Bacău — sosire în cen
trul orașului, ora 18,

Sîmbăfă, 18 auaust
Bacău : start festiv, ora 12 ; start 

tehnic, de la Adjud ora 
ora 15,15 ; Tg. Secuiesc 
Brașov — sosire în fața 
lor, în jurul orei 18.

Duminică, 19 auaust
Brașov : start ora 9—10 ; Cioplea, 

sosire ora 10—11 ; Predeal — ple
care ora 14,30 ; Sinaia ora 15; Cîm- 
pina ora 15,30 ; Ploiești ora 16,30 ; 
București — sosirea în jurul orei 18, 
pe stadionul „23 August".

La 12 august a sosit la București 
Matia Thray Sithu U Pe Kin, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Uniunii Birmane în Re
publică’ Populară Romînă.

La sosire pe aeroportul Băneasa 
Matia Thray Sithu U Pe Kin a fost 
salutat de Gheorghe. Luca, directo
rul Protocolului Ministerului Aface
rilor Externe. (Agerpres)

LONDRA 12 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 11 august a sosit în 
Anglia o delegație a tineretului so
vietic care va participa la întruni
rea tineretului din, trei țări ce va 
av.ea loc. în . regiunea Bristol. îm
preună cu tinerii quacheri din An
glia și S.U.A., aspiranți și lucrători 
științifici din Moscova, ■ Leningrad, 
Tașkenț și tiiii’ ' alte orașe ale

- ——ț ■■■."o®o

la construirea 
și vor participa la discu- 
serie de 
tineretul

U.R.S.S. vor ajuta 
unei școli 
ții într-o 
preocupă 
treațjă.

Potrivit 
miletul organizațiilor de tineiet din 
U.R.S.S. cu organizațiile tinerilor 
quacheri din S.U.A.' și Anglia, , vor 
avea loc astfel de întruniri în Ame
rica și. în Uniunea Sovietică.

acordului

NATAȚIE

sosiți în
în 
în

Specialiști de peste hotare 
în domeniul metalurgiei 

Capitală
Duminică dimineața a sosit 

Capitală un grup de specialiști 
domeniul metalurgiei din Afganis
tan, Brazilia, Chile, Columbia, Cuba, 
Ghana, India, Indonezia, Irak, Izrael, 
Malaya, Maroc, Mexic, R.A.U.

Oaspeții sînt veniți în țara noas
tră într-o vizită de studii în cadrul 
Programului de asistență tehnică 
O.N.U.

Grupul este însoțit de G. Miha- 
levici (U.R.S.S.) membru al Comite
tului oțelului din Comisia economică 
O.N.U. pentru Europa.

în timpul șederii în țara noastră 
oaspeții vor vizita mari unități in
dustriale și vor avea convorbiri cu 
specialiști din domeniul metalurgiei. 

(Agerpres)

probleme çare 
. din lumea în-

încheiat de Co-

Comunicatul Organului executiv 
ai Algerieiprovizoriu

ALGER 12 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondentul din Al
ger al agenției France Presse, Orga
nul executiv provizoriu a dat publi
cității un comunicat în legătură cu 
vizita pe. care Ben Bella, însoțit de 
membrii Biroului Politic al Frontului 
de Eliberare Națională, au făcut-o 
la sediul său. In timpul acestei yi- 
zite, se arată în comunicat, Ben 
Bella a declarat : „Acordurile de la 
Eviah rămîn carta care determină

090

Noi dezvăluiri în legătură 
cazul Bacon

o lună după aceasta, un

14 ; Onești 
ora 16,30 ; 
Telefoane-

Campionatele juniorilor

0 noua victorie a tinerilor 
boxeri bucureșteni

Numeroși spectatori au urmărit sim- 
bătă seara, pe patinoarul artificial din 
Capitală, înfîlnirea internațională de box 
dintre echipele de tineret ale orașului 
București și regiunii Lodz (R. P. Polonă). 
Pugiliștii -, romîni ău terminat învingători, 
cu scorul de 9—-1b cele mai specta
culoase meciuri, C/ Ciucă și C. Crudu 
au objinut Victorii la puncte. în lafa lui 
Deczdzial și respectiv- Rădzykpwșki. S-aii 
mai remarcat din echipa noastră-FI, Pă- 
trașcu .și Gh, Arighèl. Unicul punct ' al 
oaspefilor a fost, realizat de Pawlak (se
migrea), care a dispus prin abandon.de 
Pandüru,

■ * ■
La slîrfitul galei, am solicitat antreno

rului Ion Popa un scurt interviu;
— Ce impresie v-au făcut meciurile?
— Am asistat la o gală frumoasă. Me

ciurile, în majorifatea lor, au fost de un 
bun nivel tehnic.

— Ce ne puteți spune despre cele 
două echipe ?

— Ambele echipe au prezentat boxeri 
tehnici. Polonezji însă' aii vădit defici
ente 'în ce privește pregătirea fizică, ca- 
f. _>l la care boxerii noștri - le-au fost 
cu mult superiori.

— Care dintre boxeri . apreciaji că 
s-au comportat. mai. bine?

— Ciucă, Crudu, Păfrașcu, — din echi
pa Bucureșfi.ului; Deczdșial, Kowalski și 
Pawlak, învingătorul lui Panduru — . de 
la oaspeji. . .

Consider. înfîlnirea de tinere? dinfre 
selecjionata București și selecționata 
Lodz o verificare utilă a. stadiului de 
pregătire ce-l au tinerii noștri boxeri, 
care vor susține în viitorul apropiat în- 
tîlniri cu selecționatele R. P. Ungare și 
R. P. Polone.

■. ’•yt»''*’ C iTrrr trec rrrrrn, èrrrn't >1 v î M u ’--r--

J .ÄBttTbälcanic de fotbal
Levski * Dinamo București 4^2

Sezonul fotbalistic, ce va începe 
■oficial duminica viitoare, a avut 
ieri seară o interesantă avantpre- 
mieră pe care au „interpretat-o“’ 
două cunoscute formații de fotbal : 
Dinamo București—campioana țării 
noastre, și Levski Sofia — nu mai 
puțin cunoscută și apreciată în 
cercurile fotbalistice din R. P. Bul
garia. Ambele echipe — care fac 
parte din aceeași serie a turneului 
balcanic, de fotbal intercluburl — 
au dorit cu tot dinadinsul să obți
nă victoria . în această competiție __  _________ _______ ,___ L______
internațională. Din pasionanta în- însçris de Eftimie în minutul 45.

După pauză, echipa Levski joacă 
cr-foBâli^Lat dtn București și Sofia declsâ sâ cîștige. Și reușește pînă 
spectbțqrii (circa 30 000) au avut și ja urmă, datorită insistenței cu care 
ei d9 cîștigat : au asistat la un meci luptă pentru fiecare minge, bunului 
frumos, cu feze rapide, cu execuții plasament pe terenul de joc, supe

riorității tehnice în conducerea și 
pasarea mingei. Formația bucureș- 
teană dă semne de oboseală. îna
intașii nu mai combină, întîrzie de
seori să paseze. Profitînd de acest 
lucru, echipa bulgară atacă conti
nuu și marchează trei goluri conse
cutiv : Vuțov în min. 50, Sokolov în 
min. 51 și Kostov în min. 58.

Scor final 4—2 pentru Levski-Sofia.

tehnice corecte. Este îmbucurător 
să remarcăm acest lucru ; totuși, în 
ceea ce îi privește, dinamoviștii nu 
s-au dovedit a ii în formă prea 
bună acum în preajma începerii 
noului campionat.

E adevărat că ei au început me
ciul de aseară într-un tempo viu, 
au pasat corect și la timp, derutînd 
apărarea masivă a oaspeților. La o

firVtëC
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acțiune frumoasă, inițiată în careul 
de 16 m, Ene II deschide scorul : 
1—0 în minutul 16. Fotbaliștii bul
gari caută totuși să se apropie de 
poarta lui Uțu. Portarul dinamovist 
se remarcă de cîteva ori prin in
tervenții curajoase. Scorul devine 
egal, cu cinci minute înainte de 
sfîrșitul reprizei. Un șut surprinză
tor al lui Sokolov (acesta se afla 
cam la 30 de m de poartă) face 
ca mingea să intre în plasă, în col
țul de sus al porții. Dinamoviștii 
iau conducerea din nou prin punctul

Sfîrșitul săptămînii trecute a re
unit la ștrandul Tineretului din Ca
pitală pe cei mai buni juniori și ju
nioare din țară, în cadrul campio
natului republican.

Campionatul a -rel.eyat o dată mai 
mult o trăsătură .comună a națației 
noasțre,. atît -,la -seniori cît și la.ju-- 
niori.-In : afhra cîtorva individuali
tăți de cert viitor; care- au reușit re
zultate bune, o mare parte dintre 
tinerii noștri înotători au realizat 
performanțe modeste.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de Cornel Georgescu : 
59”4/10 la 100 m liber (la numai 5 
zecimi de secundă de recordul de 
seniori), George Malarciuc: l’17”9/10 
la 100 m bras (nou record de juniori 
cat. Il-a), Enrick Pisch : l’10”4/10 la 
100 m delfin și Zoe Reznicenko : 
3’03” la 200 m bras și l’25”5/10 la 
100 m bras.

Revista franceză „Paris Match” 
a publicat'în ultimul său număi un 
articol în care furnizează amănunte 
în legătură cu „cazul Bacon“. Este 
vorba de savantul englez mort din 
cauza ciumei negre, la centrul se
cret de cercetări bacteriologice de 
la Porton Downs, aparținînd Minis
terului de Război 
al Angliei. Revista 
scrie :

„încă 
trecută, 
nul din 
cîteva ___
englezi au putut vedea pe un băr- cu uimire 

. bat în vîrstă de-40 de anij surîzător de război,

sîmbăta 
pe stadio- 
Salisbury, 
sute de

Cupa Loto-Pronospori“U
Ieri s-au disputat ultimele meciuri 

f.'.'.A 2'1. i cadrul competiției
„Cupa de vară Loto-Pronosport“. In 
Capitală, pe stadionul Giulești, s-au 
desfășurat, în program cuplat, jocu
rile seriei I :■ Metalul-Dinamo Obor și 
Rapid-Steaua (tineret).

Primul meci a avut o desfășurare 
anostă, animată numai de cele două 
faze care au avut drept rezultat go
lurile înscrise de Buzatu și Malski 
pentru Metalul. Rezultat final 2-0.

In cel de-al doilea meci, rapidiștii. 
au jucat fotbal doar prima repriză, 
cînd. au și înscris de două ori prin 
Codreanu și Ionescu. In repriza se
cundă/ ei' au renunțat la luptă, 
inițiativa trecînd de partea echipei 
militare, La o centrare a lui Varga, 
portarul Dungu deviază mingea în 
propria-i pbartă. Scor final 2—1 
pentru Rapid.

In seria Il-a : Prahova Ploiești — 
Poiana Cimpina-3—1; Metalul Tir - 
goviște — Carpați Sinaia 2—1.

Seria a III-a : C.Ș.O. Crișano — 
U.T.A. 3—Î;.C.S.O. Timișoara — 
Vagonul Arad 3—1.

de fotbal din

Motociclism Concurs de viteză pe circuit
Mii de spectatori au asistat ieri 

'.dimineață la .concursul de viteză pe 
circuit, care s-a desfășurat pe tra
seul Arcul de Triumf — Șoseaua 
Kiseleff. Organizat de clubul Dinamo- 
București, concursul a reunit la start 
fruntași ai sportului cu motor din 
țara noastră, printre care 
culescu, Tr. Macarie, M. 
Dănescu și alții.

Probele concursului au 
disputate. O luptă pasionantă pen
tru cucerirea locului I s-a dat între 
Mihai Pop și Traian Macarie (Dina
mo), în cadrul categoriei de 175 cmc 
sport. A cîștigat Mihai Pop, care l-a 
întrecut cu puțin pe colegul său de 
club. La categoria 350 cmc sport, 
Gh. Voiculescu și Gh. Ion (ambii de 
la Steaua), s-aü schimbat la condu-

Gh. Voi- 
Pop, M.

lost viu

tură, întrecerea ofe- 
spectacol sportiv. A

cere în .fiecare 
rind un. frumos 
cîștigat în final Gh. Ion.

Am remarcat forma bună a maes
trului sportului Gh. Voiculescu care, 
luînd startul în trei probe, a cîști
gat două și s-a clasat pe locul doi 
în cea de-a treia.

ALTE REZULTATE : 125 cmc sport: 
Tr. Macarie (Dinamo) ; 
sport : Gh. Voiculescu 
ataș M. Dănescu + C. 
(Steaua) ; 350 cmc curse : V. Szabo 
(Dinamo), 500 cmc curse : Gh. Voi
culescu (Steaua).

în completarea concursului a avut 
loc o demonstrație de cartinguri 
(mici mașini de curse), a căror evo
luție, în premieră, a plăcut publi
cului bucureștean.

■H

Luați locurile.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
In continuarea turneului pe care-1 în

treprinde în tara noastră, echipa selec-. 
ționată de fotbal a orașului Leipzig a 
jucat simbăță la Iași cu echipa C.S.M.S. 
Fotbaliștii romîni au terminat învingători 
cu scorul de 3—1 (0—0).

★

Turul ciclist canadian „St. Laurent” a 
luat sfîrșit cu un remarcabil succes al 
alergătorilor sovietici, care au ocupat, 
primul loc în clasamentul general indi
vidual, prin Alexei Petrov, și victoria pe 
echipe. Petrov a cîștigat 5 din cele 14 
etape ale competiției, parcurgînd cei 
1 543 km ai turului „St. Laurent” în 4) h 
16’03”. El a fost urmat în clasament la 
3’32” de austriacul Christian, Kapitonov 
(U.R.S.S.) la 4’25”, Saidhujin (U.R.S.S.) la 
5’16”, Gerhard (Austria), Uhrlass (S.U.A.) 
etc. .

•k
Vîslașele tării noastre

250 cmc 
(Steaua) ; 

Udtescu

vederea 
se vor

lacul Snagov, pregătirile în 
campionatelor europene, care 
desfășura la Grünau, lingă Berlin, intre 
17 și 19 august. Din lotul echipei fac 
parte Florica Ghiuzçlea, Lia Bulugioiu, 
Ana Tamaș, Maria Trinks, Olimpia' Bog
dan, Mariana Limpede -și altele. Sporti
vele noastre vor participa la probele de 
4 plus 1 rame, dublu, 4 plus 1 vîsle și 
8 plus 1. Echipa este antrenată de Feli
cia Urziceanu și Ion Bulugioiu.

★
Cu prilejul unui concurs internațional 

de natație desfășurat la Thionville, echi
pa masculină a Franței a stabilit un 
nou record mondial in proba de ștafe
tă 4 x 100 m liber, cu timpul de 3’42”5/10. 
In proba de 100 m liber, francezul Alain 
Gottvalles a fost cronometrat in 55”, 
performantă car» constituie un nou re-

iși continuă, pe cord european.

de

relațiile între statul algerian și Re
publica Franceză. Biroul Politic a 
hotărît să înfăptuiască aceste acor
duri în strînsă conformitate cu inte
resele poporului algerian și ale su
veranității sale”.

Ben Bella a amintit că 1 „una din 
sarcinile principale ale Biroului Po
litic constă în a crea o putere cen
trală reală și a contribui prin toate 
forțele la formarea noului stat, Ia 
restabilirea ordinei și securității în 
țară“.

In comunicat se arată în continu
are că Ben Bella „a insistat asupra 
necesității renașterii economice a ță
rii, preocuparea principală a orga
nului executiv provizoriu”.

Totodată, în comunicat se arată 
că, în cursul acestei vizite, Fares, 
împuternicit cu problemele generale 
ale organului executiv provizoriu, a 
declarat că salută crearea Biroului" 
Politic, organ capabil să ia măsurile 
necesare pentru îmbunătățirea situa
ției în țară.

—---- Oq b

Locuitprii din Nottingham cert

Să se interzică propaganda 
rasistă în Anglia !

Iar la 
chimist de la Porton, Leslie Williams, 
s-a sinucis cu cianură de potasiu. 
Soția lui a declarat : 

timp se schimbase. El 
„Aș vrea să fiu din 
civilizat“.

In aceiași an, cri 
...... . ^on,' care'UpăCră’-

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ scăpat o maimuță
_____________________________  și cei 231 de lo- 
''Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir cuitori ai satului

Putching au citit 
> comunicatul Ministerului 

... __-^Maimuța -aceasta', tre-, 
bûié -ucfsa oritiâîde va fi găsită. $i-- 
mai ales, chiar dacă va fi moartă, 
nimeni nu trebuie să-se apropie de 
ea“. Maimuța a fost -descoperită că- 
fărată într-un copac. A fost ucisă

„De cîtva 
îmi spunea : 
nou un om

o lună mai

.și cu fațțț;, .de, adolescent;,, Ei arbi
tra competițiile ”de gimna'stică. A- 
cesta era doctorul Geoffrey Bacon. 
Două zile mai'tîrziu, el era mort, 
răpus de cea mai îngrozitoare din- ,__________
tre boli: ciuma pulmonară, faimoa- cu un foc - de carabină și imediat 
sa „ciumă -neagră”... . ' cadavrul ei a fost transportat de o

Arma bacteriologică a intrat în întreagă escortă oficială“, 
clandestinitate. In multe țări, 
departe de privirile indiscrete, în 
interiorul laboratoarelor, apărate de 
sîrmă ghimpată electrificată și 
cîini polițiști, lucrează mii de 
vanți biologi și medici, a căror 
siune ar .trebui să 
menilor ; muncesc 
pentru a pune la 
morții...

în Statele Unite,
Lake City, orașul mormonilor, e in
stalat în deșertul Utah un centru gi
gantic, care acoperă o suprafață de 
3 300 kmp. Iar în Anglia există cen
trul de la Porton Downs. Este un 
grup de clădiri cenușii, (vezi foto
grafia de mai sus, alături fiind por
tretul savantului englez Bacon) 
înconjurate de sîrmă ghimpată și de 
pancarte pe care stă scris : 
„Nu vă apropiați. Pericol”. Toate 
ferestrele sînt duble și ermetic în
chise ; porțile se deschid prin 
dispozitive electronice. Este un la
borator straniu, care nu apar
ține Ministerului sănătății pu
blice, ci depinde direct de Ministe
rul războiului. Noi nici n-am fi aflat 
despre existența lui, dacă, în cursul 
ultimilor ani, fapte tulburătoare n-ar 
fi alarmat opinia publică.

Mai întîi, în 1959, a fost făcută 
declarația răsunătoare a doi mari 
savanți britanici, sir Watson Watt 
și dr. Brock Chilshom : „Laboratoa
rele din Porton, au declarat aceștia,' 
au fabricat recent toxină „Cofulin”. 
Numai un vîrf de cuțit din această 
toxină e suficient pentru a cauza 
moartea a mai multoi milioane de 
persoane".

LONDRA 12 (Agerpres). —
Peste 500 de locuitori din Nottin

gham au semnat o petijie în care cer 
să se interzică prin lege propaganda 
rasistă în Anglia. Fenner Brokway, 
membru al parlamentului, a înmînat a- 
ceastă pef (ie Ministerului Afacerilor ■ 
Interne al Angliej,

După cum reiese din relatările pre
sei, Ministerul Afacerilor Interne În
cearcă să iasă din situafia dificilă pe 
care i-a creat-o venirea în Anglia a 
unor fasciști din alte țări, în ciuda in- 
ițexdicfteȘ §fi|iSlâ.ț |Rbjrfyit relatărilor' / 
ziarului „Birmingham Post", ministerul 
încearcă, prin intermediul polifiei, să-i 
convingă pe fasciștii străini care se mai .- 
află încă în |ară, să părăsească Anglia, 
fără zgomot pentru a nu atrage aten
ția asupra lor.

fie salvarea 
cu încăpățînate 
punct arme ale

aproape de Salt

RADIO, luni 13 august — Tinerețea 
ne e dragă — orele 9,00 I e Concert 
Haydn — orele 9,20 — I • Cîntă Lela 
Cincu și Ion Stoian, soliști ai Teatrului 
de Operă și Balet al R. P. Romîne — 
orele 11,00 — I. • Concert de muzică 
ușoară — orele 13,22 — II • Coruri șl 
dansuri din opere — orele 14,03 — II • 
Muzică ușoară de compozitori sovietici
— orele 15,05 — I • Din creația de operă 
a compozitorului J. Massenet — orele 
15,25 — I • Vorbește Moscova — orele 
16,15 — I • Pagini orchestrale din opere
— orele 16,30 — II • Cîntă corul de copii 
ai Radiotelevlziunii orele 17.15 — I » 
Valsuri — orele 18.00 — I o Muzică sim
fonică de Johann Sebastian Bach, Chris-

tian și Philip Emanuel Bach — orele 
1Î.05 — II • Muzică din operete — orele 
12,30 — Ie Almanah științific — orele 
19,00 — I • Melodii populare romlnești 
și ale minorităților naționale — orele 
1Î.05 — II • Compozitorul săptămînii : 
George Enescu — orele 19,40 — II • Ti
neri interprețf la microfon (muzică popu- ■ 
Iară) — orele 20,15 — I. Muzică ușoară 
de Radu Șerban — orele 20.40 — II • 
Scurt program de lieduri — orele 21,04 
— I o Tribuna radio — orele 21.15 — 
I o Mari cîntăreți de operă: Mark Rei
zen — orele 22,02 — II o Melodii de dra
goste — orele 22,32 — II o Muzică de 
cameră de Vitali și Béla Bartok — 
orele 23,15 — II. '

Mașina la care lucrezi
(Urmare din pag. I-a) lui. Uzina va realiza numai prin 

această modernizare economii în 
valoare de circa 4 000 000 de lei. în 
plus, nu vor mai exista de acum 
înainte „strangulări“ în fluxul teh
nologic.

imobilizare sau de funcționare 
defectuoasă a utilajelor ce așteap
tă să fie reparate.

Ca și muncitorul de la strung sau 
de la altă mașină, e necesar ca lu
crătorul din echipele de reparații 
să aibă o atitudine activă, creatoa
re față de munca ce i s-a încredin
țat. După cum se știe, în unele 
situații. simpla înlocuire de piese e 
insuficientă ; pentru a se evita de
fecțiunile repetate e necesară gă
sirea de noi soluții tehnice, cum ar ' buna lor funcționare, productivita- 
fi schimbarea materialelor din care 
sînt confecționate unele piese prin 
altele mai rezistente, simplificarea 
de angrenaje, înlocuirea lagărelor 
obișnuite prin rulmenți etc. Iată 
numai un exemplu concret în a- 
ceastă privință. Cu prilejul reviziei 
la laminorul de 6 țoii de la uzinele 
„Republica“, care a avut loc de cu- 
rînd, a fost montat un nou dispo
zitiv de amborat țagle la cald,

★

Mașinile și agregatele cu care 
sînt înzestrate secțiile și atelierele 
fabricilor și uzinelor, halele marilor 
combinate, șantierele constituie o 
parte din mijloacele de producție. 
De felul cum sînt utilizate, întreți
nute, reparate, modernizate depind

REVISTA DE LA MIEZUL NOPȚII — 
cinemascop : Sala Palatului R. p. Ro
mîne (Piața Palatului — orele 19,30), Pa
tria (bd. Magheru 12—14), Elena Pavel 
(sală și grădină — bd. 6 Martie 14), 

.1 Mai (bd. 1 Mai 322), 23' August (bd. 
Dimitrov 118), Stadionul Dinamo (șos. 
Ștefan cel Mare). FRUMOASA AMERI
CANĂ : rulează la cinematografele Re
publica (bd. Magheru 2), 1. C. Frimu 

. (sală șl grădină — bd. ,6 Martie 16), V. 
Roaită (sală și grădină — bd. 1 Mai 57), 
Alex. Sahia (cal. Văcărești 21), Grădina 

■Arta (cal. Călărași 153). LACRIMI TÎR- 
ZII : Magheru (bd. Magheru 29), Bucu
rești (bd. 6 .Martie’ 6), înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștil-Noi), Gh. Doja 
(cai. Griviței 80). Stadionul Giulești (șos. 
Giulești), Grădina Progresul (str. Ion 
Vldu 5).. BATRÎNUL ȘI MAREA: ru
lează la cinematograful V. Alecsapdrl 
(str. Grigorescù 24). UN PUMN ' DE 
NOTE — cinemascop : Lumina (bd. 6 
Martie 12). CELE 400 De LOVITURI : 
Tineretului (cal. Victoriei 48), Grădina 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). VIRSTA 
DRAGOSTEI : Victoria (bd. 6 Martie 7). 
OMUL AMFIBIE ■: Central (bd. 6 Mar
tie 2).’ PROGRÄM PENTRU COPII — 
dimineața : 13 Septembrie (str. Doamnei 
9). ÎNVIEREA -- ambele serii : 13 Sep
tembrie (str. Doamnei 9)’. ALBĂ CA 
ZĂPADA. : rulează la cinematogra-

cinematografele Maxim 
‘ ~ ‘ 5—7), ■ ,T. .

8 Mai (str. Lizeanu 19). LĂSAREA NOP
ȚII : Volga (șos. Ilie Pintilie 61), Liber
tății (sală și grădină — str. II Iunie 75), 
Stadionul Republicii (str. Maior Ene). 
FRUMOASA LURETTE : Luceafărul '
(sală și grădină — cal. Rahovel 118). 
TEROARE IN MUNȚI — cinemascop : 
G. Coșbuc (Piața G. Coșbuc 1). NU-I 
LOC PENTRU ANIMALE SĂLBATICE : 
rulează la cinematograful G. Bacovia— 
(șos. Giurgiului 3). ViRSTA DIFICILA : 
rulează la sala și grădina clnemàtogt'a- 
fulul Olga Bancic (cal. 13 Septembrie“' 
196), CASA . SURPRIZELOR ; Drumul 
Serii (str. Drumul Serii 30). ULTIMĂ 
REPRIZA ; rulează la cinematograful 30 
Decembrie (cal. Ferentari 86). CÎND iCO- 
MEDIA ERA REGE : rulează la cine
matograful Aurel Vlaicu (șos. Cotro-' 
ceni 0). CARMELLA : Arenele Liber- . 
tății.

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Pagini din is
toria literaturii romîne : „IOAN SLA- ' ' 
VICI“ de Eva Dragomir. 20,10 — Filmul 
artistic „ÎNVIEREA" — o producție a 
Studioului „Mosîilm" după romanul lui’ - 
L. N. Tolstoi — seria I-a. 21,50 — TELE
SPORT. Ultimele știri.

CUM E VREMEA

tea muncii. Ritmul rapid în care se 
dezvoltă economia națională, înzes
trarea întreprinderilor cu noi ma
șini și utilaje moderne de înaltă 
tehnicitate cer din partea munci
torilor și tehnicienilor, pe lîngă un 
înalt simț gospodăresc, o bună pre
gătire profesională, cunoașterea 
realizărilor tehnicii înaintate. Nu
mai astfel utilajele — atît cele noi 
cît și cele care fac parte din „zes- 

conceput și confecționat în uzină ; trea“ mai veche a întreprinderilor 
cel vechi nu mai putea acoperi pro- — vor putea fi folosite cu maximum 
ducția actuală sporită a laminoru- de randament.

țembrie (str.
ZAFADA. ; ruieaza ia cinematogra
ful Timpuri Noi. FOCURI ÎN MUNȚI : 
rulează la ' ‘ '
Gorki (str. .13,. Decembrie _ ...
Vladimlrescu (sală și grădină — cai. Du- ' 
dești 97). TOM-DEGEȚELUL : Cultural 
(cal. Griviței 196). FIUL HAIDUCULUI; 
rulează la cinematograful ’ Alex. Popov 
(cal. Grivițpl 13.7). . PLANETA FURTUNI-, 
LOR : 8 Martie (sală și grădină — str. . , ,x .. _----------- — ---------------- - —
Buzețti' 9—n), Dofica Simo (sală șl gră-' 'suout tarii. Temperatura aerului la ora 
dină - str. Avrlg 1), Floreasca (str. I. S. 14 "Meri euprir.cc îr.trc 2"
Bach 2). NUMAI O GLUMA : Griviță la Drăgășani și 34 de -grade
(Piața Ilie. Pintilie.2). TAINA EI : rulează 
la cinematograf ui C. David (șos. Crîn- 
gași 42). ■ ACADEMICIANUL DIN ASKA- 
NIA ; Unirea ( 
1 Mal 143). AL NOUALEĂ CËRC : Fla
căra (cai. Dudești 22). SENTINȚA SE VA 
DA JOI ; Miorița (cal. Moșilor 127). 
M-AM SĂTURAT DE CĂSNICIE : 
Munca (șos. Mihal Bravu 221)-, M. Emi- 
nescu (str. M. Eminescu 127), B. Dela- 
vrancéa (bd. Libertății 7IP-72), Grădina 
23 August (bd. Dimitrov 118). CINCI ZILE 
ȘI CINCI NOPȚI : Popular (str. Mătă- 
sari 31). MONGOLII — cinemascop : Arta 
(cal. Călărași 153), Grădina Alex. 
Sahia (cal. Văcărești 21). PLĂCERILE 
ORAȘULUI : Moșilor (sală și grădină — 
cal. Moșilor '221). DRAGOSTEA ȘI PI
LOTUL SECUND : 16 Februarie (bd. 30 
Decembrie 89). URME TĂCUTE : Iile 
Pintilie (sală șl grădină — șos. Colên- 
tina 84), LUNGA NOAPTE A LUI '43 :

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
frumoasă șl călduroasă. Cerul a fost 
mai mult senin, excepțînd Oltenia, Mun
tenia și regiunea muntoasă, unde s-au - 
produs înnourări mai persistente și au 
căzut* averse de ploaie însoțite de ' 
descărcări electrice. Vîntul a suflat 
moderat din jiord-est cu intensificări în

14 înregistra ^valori cuprinse Între 22 de
— -- U--,---- — - — Q.WHW la
Călărași și Giurgiu.

In orașul București : Vremea s-a
menținut călduroasă, dar ușor Instabilă. ’ 

(sală și grădină — bd. cxer-ul a fost variabil, prezentînd înnou- . 
xT<->TTXTr>« . -*> _ rari persistente după amiaza. Vîntul a ‘

■ suflat moderat din nord-est. Tempera- 
tura maximă la umbră a atins 33 de 
grade. Temperatura maximă de sol a • 
.atins 53 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14,
15 și 16 august : ■ , , .

In țară : Vreme frumoasă și călduroa
să, cu cerul variabil, mai mult senin. în 
nord-vest și regiunea de munte vor că
dea ploi locale. Vînt slab pînă la po
trivit din vest. Temperatura se menține 
ridicată. Minimele vor fi cuprinse între ' 
14 și 24 de grade, iar- maximele între 
26 șl 36 de grade, local mai ridicate.

In orașul București : Vreme frumoasă 
șl călduroasă, cu cerul variabil, mal mult 
senin. Vînt slab. Temperatura se men 
ține ridicată.

abandon.de
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„Pen- 
a fost 
„Vos- 
a'jiro-
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prin radio-telefon

Peste un milion de km

Cosmos,Corespunzător 
hauful Nikolaev 
iar cosmonautul 
(ora Moscovei).

cu programul, cosmo
s-a culcat la ora 21, 
Popovici la ora 21,30

Cosmonaufii Nikolaev și Popovici au 
rugat ca în numele lor să fie felici
tată echipa „Șahfior" pentru cîșfigarea 
tupei Uniunii Sovietice la fotbal.

sistemele navei funcțio- 
normal, legăturile sînt 

înconjur Pămîntul pentru 
oară“.

în cursul zborului cei doi cosmonauji 
jj-au degajat de cîfeva ori de sistemul 
ide suspensie, și-au părăsit fotoliile și 
eu efectuat lucrările necesare, precum 
Șl experiențele prevăzute de program.

Imaginile celor doi cosmonauți, trans
mise de camerele de televiziune insta
late la bordul navelor-safelif „Vosfok-3" 
Și „Vosfok-4" au fost retransmise în re
petate rînduri de Studioul central de 
televiziune direct de pe bordul nave
lor cosmice.

Imagini de pe nave 
retransmise de televiziunea 

sovietică

între ora 22 (11 august) și ora 5 (12 
august) cosmonautul Andrian Nikolaev 
— în conformitate cu programul zbo
rului — a dormit. în acest timp, apa
ratele de bord au functional și au fosf 
controlate automat.

Somnul cosmonautului a fost liniștit. 
După gimnastica de înviorare, cosmo
nautul a luat micul dejun.

La ora 5, după deșteptare, Nikolaev 
a intrat în legătură prin radio cu Pă- 
mîntul și a raportat că se simte bine, 
că pe bordul navei toiul este în ordine 
și că a trecut la îndeplinirea progra
mului de cercetări prevăzut pentru 
ziua a doua.

La 12 august, de la ora 7 pînă la ora 
10, conform programului zborului, au 
fost efectuate în special diferite cerce
tări șfiinfifice, probe fiziologice și teste 
psihologice. Toate sarcinile programu
lui au fost îndeplinite cu succes.

© încă înainte de sfîrșitul zilei de 
12 august, Andrian Nikolaev a de
venit primul pilot cosmonaut caro 
a parcurs un milion de kilometri în 
cosmos.

r

Nikita Hrușciov, șeful guver
nului sovietic, a adresat pilotu
lui cosmonaut Pavel Popovici, o 
radiogramă în care l-a felicitat 
pentru fapta sa remarcabilă de 
eroism.

„V-ați înălțat spre întinderile 
cosmice curînd după Andrian 
Grigorievici Nikolaev și împreu
nă cu el efectuați un zbor în 
grup în jurul Pămîntului. Prin 
acest zbor Uniunea Sovietică 
croiește prima calea zborurilor 
în grup spre Cosmos", se spune 
în telegramă.

N. S. Hrușciov subliniază că 
oamenii sovietici admiră faptele 
de eroism ale cosmonauților so
vietici.

în telegramă se arată că Uniu
nea Sovietică, oamenii de știință, 
inginerii și muncitorii sovietici

Yalta
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

Corespondentul special al agen
ției TASS transmite din Yalta :

Din nou, ca și sîmbătă, șeful 
guvernului sovietic a stabilit le
gătura prin radio-telefon cu 
Cosmosul. De data aceasta 
convorbirea a avut Ioc cu pilo
tul cosmonaut It. col. Pavel Po
povici, care efectuează astăzi un 
zbor la bordul navei „Vostok-4" 
în apropierea' tovarășului său pi
lotul cosmonaut Andrian Niko
laev. comandantul navei „Vos
tok-3“.

Duminică după-amiază, în timp 
ce nava cosmică „Vostok-4" zbura 
deasupra Uniunii Sovietice, N. S. 
Hrușciov a ridicat receptorul tele
fonului și a auzit vocea lui 
P. Popovici.

„Vă aud, tovarășe Popovici, vă 
aud bine ! Vă salut călduros, Pa
vel Romanovici, vă felicit pentru 
fapta remarcabilă de eroism, sa
lut încă o dată, așa cum ne-am 
obișnuit să spunem, pe fratele 
dv. cosmic tovarășul Nikolaev“, 
a spus N. S. Hrușciov.

au realizat mijloace tehnice per
fecționate, iar cosmonauții so
vietici le-au asimilat de minune 
și le folosesc cu pricepere, 
tru toți oamenii sovietici 
plăcut să afle că navele 
tok-3“ și „Vostok-4" s-au 
piat una de alta și au stabilit 
legături între ele".

în telegramă se arată : „Stînd 
de vorbă cu dv. prin telefon, am 
aflat cu bucurie că sînteți plini 
de vioiciune și vă simțiți bine. 
Vă urez încheierea cu succes a 
zborului și aterizarea în bune 
condiții. Vă așteptăm pe pămîn
tul nostru sovietic pentru a 
îmbrățișa pe dv. și pe fratele 
ceresc Andrian Grigorievici 
pentru a sărbători împreună 
dv. încheierea actualelor zboruri 
cosmice".

Pilotul cosmonaut Pavel Po
povici a răspuns lui N. S. 
Hrușciov :

„Vă aud bine, vă aud bine, 
tovarășe Hrușciov. Mă simt exce
lent. Zborul decurge cu succes. 
Toate 
nează 
bune, 
a 4-a

Convorbirea cu eroul Cosmosu
lui este de scurtă durată. De alt
fel acest lucru este lesne de în
țeles. într-adevăr, în puține mi
nute nava se îndepărtează cu mii 
de kilometri de la punctul de le
gătură.

In încheierea convorbirii N. S. 
Hrușciov spune : „Vă salut încă 
o dată, tovarășe Popovici, mă 
bucur că sînteți bine dispus, că 
aparatajul funcționează bine, că 
aveți o voce viguroasă, că aveți 
încredere în nava dv. cosmică".

Pilotul cosmonaut aduce mul
țumiri pentru bunele urări. „Vă 
mulțumim mult, spune el, vom 
face totul așa cum trebuie, după 
obiceiul oamenilor ruși, temeinic 
și bine“.

Deciaratia președintelui Kennedy
După cum transmite agenția Asso

ciated Press, cu prilejul lansării cu 
succes în Uniunea Sovietică a na
velor cosmice „Vostok-3” și „Vos- 
tok-4”, președintele S.U.A., J. Ken
nedy, a făcut următoarea declarație:

„Felicit Uniunea Sovietică pentru 
această faptă de eroism și tehnică 
excepțională și salut curajul celor 
doi noi astronauți. Știu că poporul 
american le urează să se înapoieze 
cu bine”.

Pe cosmodrom, la lansare Două nave în 24 ore - fantastic !
MOSCOVA 12 (Ager- 

pres). — Alexandr Roma
nov, corespondent spe
cial al agen|iei 
transmite de pe 
drom:

S-a cutremurat 
tul. Motoarele 
„Vostok-3" au 
funcțiune. Ele au înălțat 
uriașa rachetă 
multe trepte 
rampei de lansare. Pînă 
și pentru noi, care am 
mai avut prilejul să ob
servăm startul unor cos
monauți, priveliștea due
lului dintre atracția te
restră și o forță creată 
de rațiunea omenească 
constituie un tablou cap
tivant.

...în ajun noi 
tat casa unde 
cosmonaufii în 
startului.

Relerindu-se 
platul zbor, Andrian Ni
kolaev a spus: „Explo
rarea spațiului cosmic 
este o operă uriașă și 
complexă. Regret că pro
punerile sovietice cu pri
vire la studierea comună 
a Universului nu 
bucurat de sprijinul

TASS, 
cosmo-

pămîn- 
„navei 

intrat în

cu mai 
deasupra

am vizi- 
locuiesc 
preajma

la apro-

s-au
cu-

venit din partea State
lor Unite".

Se apropia momen'ul 
startului. Cosmonautul nr. 
3 și rezerva lui s-au îm
brăcat în costume spe
ciale cu captatoare care 
vor transmite pe Pămînt 
informațiile cu privire 
la starea astronautului, iar 
după aceasta au îmbră
cat cunoscutele salopete 
portocalii. Au mai trecut 
cîteva minute și s-au ur
cat în autobuz, luînd loc 
în fotolii speciale. Auto
buzul a pornit în goană 
pe șoseaua asfaltată spre 
locul unde corpul argin
tiu mat al rachetei stră
lucește în razele soare
lui.

Comisia de Stat pen
tru pregătirea zborului a 
fixat ora lansării, Specia
liștii au examinat 
fios o dată mai 
toate problemele 
cînd oarecum un 
proiectantul șef a 
nicat : „Racheta 
'oare și nava-satelit „Vos
tok-3" sînt gafa pentru 
zbor, ți cosmonautul 
gata pentru zbor".

Apoi pe rampa 
lansare proiectantul

minu- 
mull 

ȘÎ, iă- 
bilanf, 
cornu- 
purtă-

esfe

de 
șef

MOSCOVA

l-a îmbrățișat pe Andrian 
Nikolaev. Iuri Gagarin și 
Gherman Titov au urat 
mari succese cosmonau
tului nr. 3.

Laboratorul 
de multe tone 
dreptat spre

zburător 
s-a în- 

Cosmos. 
Zborul se desfășoară 
mal...

L-am solicitat pe 
îedantul șef să ne 
bească despre zbor.

„Specialiștii noștri 
făcut mult pentru a 
gura securitatea zborului 
navei în spațiul perite- 
restru", a comunicat pro
iectantul șef.

Încă 
poate 
zborul 
ca un 
Lunii ?

Proiectantul șef a răs
puns : „Da, se poate in
tr-o anumită măsură, ca 
și tot ce facem. Drumul 
nostru este orientat de la 
studierea Cosmosului a- 
propiat spre cunoașterea 
Cosmosului îndepărtat. 
Fără îndoială, Luna va 
deveni înlr-un viitor a- 
propiat un obiect de cer
cetări științifice pentru 
cosmonaufii noștri".

nor-

pro- 
vor-

au
asi-

o întrebare : Se 
oare considera 

navei „Vostok-3" 
pas spre asaltul

„Victorie uluitoare“
transmit corespondenții presei mondiale
La numai 24 de ore după ce An

drian Nikolaev și-a luat zborul în 
lunga sa călătorie în jurul Pămîntu- 
lui, o nouă veste i-a eniuziasmat pe 
oamenii sovietici : cosmonautul nr. 
4, Pavel Popovici, a ieșit pe o or
bită în jurul planetei. Numele celor 
doi cosmonauți, care și-au dat mîna 
în Cosmos, sînt pe buzele tuturor. In 
parcuri, unde s-au adunat azi mulți 
moscoviți,. în scuaruri, pe străzi, 
Cosmosul și noii lui oaspeți sînt în 
centrul discuțiilor.

Intre postul de televiziune din Mos
cova și navele ce brăzdează spați
ile, s-a statornicit de acum o legă
tură trainică. De fiecare dată cînd 
trec pe deasupra Uniunii Sovietice, 

. camerele de televiziune instalate în 
cabinele, navelor cosmice transmit 
imaginile piloților în apartamentele 
a milioane de oameni. Imaginile se 
văd atît de bine, îneît se disting li
terele jurnalului de bord, se contu
rează clar stema Uniunii Sovietice. 
II văd pe Pavel Popovici cu fața 
concentrată, dar liniștit, mînuind di
ferite instalații ale navei sale. Se

-*—-------------

întoarce apoi într-o parte și-l văd 
mișeîndu-și buzele. Vorbește cu 
cosmonautul nr. 3, Nikolaev — se 
aude explicația. Iar apoi se întoarce 
spre stingă, pune mîna pe un apa
rat și vorbește din nou : raportează 
Pămîntului despre mersul zborului. 
Se apucă din nou de lucru, face în
semnări în jurnalul de bord.

...Zborurile celor doi cosmonauți 
sînt urmărite de întreaga omenire. 
Mii de telegrame de felicitare so
sesc la redacțiile ziarelor din Mos
cova — nu numai din U.R.S.S., ci 
din toate țările. în același timp, fi
rele telegrafice și telefonice care 
leagă capitala sovietică de toate 
continentele sînt Încontinuu ocupate. 
Ziariștii lucrează de zot. Corespon
dentul agenției U.P.I. transmitea la 
scurt timp după lansarea pe orbită 
a lui Pavel Popovici: „Corespon
denții occidentali se așteptau ca 
U.R.S.S. să întreprindă noi pași în 
cercetarea Cosmosului, dar nimeni 
nu și-a putut imagina o victorie atît 
de uluitoare"-

AL. CÎMPEANU

După cum transmite agenfla France 
Presse, directorul observatorului astro
nomic de la Jodrell Bank, Bernard Lo
vell, a declarat la 12 august că „rea
lizarea sovieticilor care au lansat la un 
interval de 24 de ore două nave cos
mice avînd cîfe un om la bord este 
fantastică.

Această 
rea navei 
strează cît 
ticilor".

din urmă experiență (lansa- 
„Vostok-4" — n.r.) demon- 
de mari sînf resursele sovie-

O sarcină 
ce poate fi rezolvată și azi

„Radiocomunicațiile cu nave cos
mice care ar zbura undeva, în
tre Marte și Venus, constituie o sar
cină ce poate fi rezolvată și astăzi”, 
a declarat Konstantin Palatov, can
didat în științe tehnice.

El a apreciat drept „extrem de 
importantă stabilirea legăturilor bi
laterale directe prin radio între na
vele 
cum 
vele

„Vostok-3” și „Vostok-4”, pre- 
și a triplei legături între na- 
cosmice și Pămînt.

Asaltul
în văzduh, dincolo 

de limitele socotite 
absolute pînă mai 
ieri, zboară simultan 
două nave cosmice 
sovietice. Proporțiile 
acestei noi fapte 
îndrăznețe, aparținînd 
unei mitologii ce se 
scrie zi de zi cu o cer
neală înaripată, ne 
umple de admirație. 
Impresionează serio
zitatea, răbdarea și 
lipsa de aventură toc
mai într-un teren 
unde aventura e la 
locul ei. Mii de frunți 
au stat aplecate dea
supra 
extrem de complexe, 
mii de mîini au 
sculptat în metal for
mele suple și avîntate 
ale navelor cosmice,

unor calcule

/

Rușii au realizat o nouă
„premiera

Azi dimineață, ascultătorii postu
rilor de radio franceze au avut o 
mare surpriză : emisiunile s-au în
trerupt deodată și crainicii du anun
țat știrea fantastică : Nikolaev nu 
mai este singur în Cosmos ; încă un 
'om sovietic, Pavel Popovici, stră
bate căile de necuprins ale Univer
sului. Apoi, timp de o oră, agenția 
France Presse n-a mai transmis ni
mic în afara informațiilor din Mos
cova. . . ,

„Ö nouă premieră spațială" a fost 
realizată de ruși : doi sateliți avînd 
cite un om la bard, au fost lansați 
în decurs de 24 de ore. Aceasta este 
6 nouă reușită de îndrăzneală și pre
cizie, a transmis agenția France 
Presse. Plasarea pe orbită apropiată 
a două rachete constituie un lucru

spațială“
care nu a mai fost realizat niciodată 
pînă acum. Ei sînt de asemenea în 
avans față de americani și prin nu
mărul considerabil de rotații efec
tuate în jurul Pămîntului. în ace
lași timp, după cum se vede, rușii 
au superioritatea în ce privește con
dițiile de zbor asigurate cosmonau
ților".

Aceeași agenție a transmis un alt 
comentariu intitulat „Un pas îna
inte" în care spune : „Această expe
riență dă sovieticilor un avans su
plimentar în cursa pentru cucerirea 
Cosmosului. Ea dehionstrează că so
vieticii sînt capabili să lanseze un 
satelit la foarte puțin timp după un 
altul și că precizia lansării este re
marcabilă.

a spus
„Mi-aș dori

cosmonautul american Carpenter

PARIS 12 (Agerpres). — Aflînd de 
moartea unui tovarăș al lor, minerii 
de la mina „Gouriot“ au hotărît să 
declare grevă în semn de doliu și 
în sprijinul revendicării de a se a- 
sigura munca lucrătorilor din mine.

Se află în grevă și muncitorii fa
bricii de hîrtie din Grande-Chivilly 
(departamentul maritim al Senei), 
care cer reprimirea la lucru a tova
rășilor lor concediați ilegal. Au fost 
închise magazinele de autoservire 
din orașul La-Rochelle ; personalul 
insistă asupra sporirii salariilor.

De trei zile nu funcționează insti-
o®o

tuțiile sanitare din Aix-les-Bains, 
oraș climateric în estul Franței.

Presa informează că acțiunea mun
citorilor de la uzinele de conserve 
din regiunea de frontieră cu Spania 
a obligat pe patronii întreprinderilor 
să accepte majorarea salariilor.

★
ROMA. — Peste 40 000 de lucră

tori de la brutăriile din Italia au 
declarat la 11 august o grevă de 48 
de ore. Greviștii cér ca patronii să 
înceapă tratative privind reînnoirea 
contractului colectiv, a cărui vala
bilitate a expirat cu cîțiva ani în 
urmă, să majoreze salariile și să la 
amelioreze condițiile de muncă.

Agenția France Presse despre divergențele dintre Anglia
și „cei

„Intre Paris și Londra a apărut o 
nouă controveisă în legătură cu 
desfășurarea ultimei conferințe de 
la Bruxelles consacrată aderării An
gliei Ia Piața comună — relatează 
France Presse. Cei șase miniștri ai 
Pieței comune și ministrul Angliei 
s-au despărțit acum două săptămîni 
în zori după o discuție lungă și 
epuizantă fără să ajungă la vreun 
acord. Pentru ca eșecul lor să nu 
provoace o impresie prea nefavora
bilă asupra opiniei publice, ei au 
convenit să declare că conferința lor 
nu s-a încheiat nici printr-un suc
ces, nici printr-un eșec“.

Guvernele participante la Confe
rința de la Bruxelles nu au putut să 
se prefacă mult timp că sînt „mul
țumite" de rezultatele tratativelor. 
Astfel, „Cartea albă" a guvernului 
britanic în această problemă repro
șează Franței că gr .fi ridicat la tra
tativele de la Bruxelles; o problemă 
secundară — cea a finanțării politi
cii- agricole comune — și că, de 
aceea, tratativele au ajuns in impas, fie a tratativelor dintre „cei șase' 
Miercuri, guvernul francez a ripos- privire la crearea unei uniuni poli-

șase"
lăcînd asemenea afirmații el „furni
zează indirect arme celor care pre
tind că Franța a torpilat negocierile 
și că în fond nu dorește intrarea 
Angliei în Piața comună". A doua 
zi, joi, uri purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe englez a reve
nit asupra acestui subiect și a ținut 
să precizeze că „versiunea prezenta
tă în „Cartea albă" era exactă".

Actuala dispută franco-britanică 
face ca perspectivele viitoarelor tra
tative de la Bruxelles să fie șl mai 
sumbre. „Nimeni nu mai nutrește 
iluzii, scrie France Presse, în ceea ce 
privește dificultățile care vor apare 
la aceste tratative : după „piețele 
comparabile", cerute de Anglia, se 
vor ridica alte probleme, de pildă 
problema financiară, problema horti
culturii ele. Deocamdată, continuă 
agenția, se poate constata că în 
orice caz aceste dificultăți nu creea
ză cîluși de puțin un climat favorabil 
nici pentru luarea din nou în discu-

.................................-

tal, reproșînd guvernului englez că tice europene".
-----------o »o----------

*
MOSCOVA. — La . invitația co- linul occidental 

mandantului foițelor de apăra
re ale Finlandei, 
Simelius, au plecat 
cova îndreptîndu-se 
M. V. Zaharov, șeful 
general al forțelor 
U.R.S.S., prim-locțiitoi 
apărării al U.R.S.S., 
Uniunii . Sovietice,.. și 
ior M. A. Sergheicik.

BERLIN. Düpja cuit}ăwntS ägen- 
ția-Ș35'.Î4r’ înlrücît guvernul de la 
Bonn nu a -făcut mimic pentru a 
pune -capăt acțiunilor dușmănoase 
față de personalul trenului din 
R.D.G. care face curse între Ber-

de 
generalul I. S. 

din Mois- 
spre Helsinki, 
statului major 
armate ale 
al ministrului 
mareșal al 

generalul-ma-

n
și Austria, circula- 
pe teritoriul R.F.Gția aceȘtui tren

a devenit' imposibilă. între calea fe
rată de stat a R.D.G. și căile fe
rate ale Cehoslovaciei și Austriei 
s-a realizat un acord potrivit căruia 
circulația feroviară între Berlinul 
occidental și Austria se va face pe 
viitor nu prin Germania occiden
tală, ci prin Cehoslovacia,
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VIENA. — în mai puțin de jumă
tate de ah — din februarie pînă în 
iunie 1962, — scrie ziarul „Kurier“, 
valoarea reală a șilingului austriac a 
scăzut cu 5,2 la sută.

tare mult să fiu în 
locul acestui rus, în înălțimi", a ex
clamat Scott Carpenter, al doilea 
cosmonaut american, în momentul 
în care a aflat de zborul maiorului 
Andrian Nikolaev.

Intr-o convorbire cu coresponden
ții agențiilor americane de presă, 
Carpenter le-a adresat rugămintea 
de a transmite cosmonautului An
drian Nikolaev un mesaj de felici
tare din partea sa.

„Vă felicit pentru fapta dumnea
voastră, se spune în mesaj. Dacă ar 
fi posibil, aș dori să schimbăm locu
rile, deoarece doresc mult să efec
tuez un nou zbor cosmic. Vă doresc 
să duceți la bun sfîrșit misiunea, să 
aterizați cu bine !“.

Un alt membru al echipei ameri
cane de cosmonauți a făcut, de ase
menea, o declarație în care a afir
mat că „zborul lui Nikolaev... de
monstrează că U.R.S.S.1 dispune de 
cele mai puternice rachete de 
lansare".

Mesajul adresat de cosmonautul 
american Scott Carpenter cosmonau
tului sovietic Andrian Nikolaev, pri
mit la Moscova prin 
agenției Associated 
transmis pe bordul 
satelit „Vostok-3”.

Maiorul Nikolaev a 
tru această comunicare și a rugat 
să se transmită din partea lui capi- 
tanului-locotenent Carpenter mulțu
miri pentru mesajul lui.

intermediul 
Press, a fost 
navei cosmice

mulțumit pe.n-

Polițiști înarmați reprimă cu violență o demonstrație de protest a cetă
țenilor din Lima, capitala republicii Peru, Îndreptată împotriva juntei 
militare care a acaparat puterea.

cerului
EUGEN BARBU

mii de oameni au pre
gătit prin munca lor 
această nouă treaptă 
în cucerirea cerului. 
Căci zborul lui Niko
laev și Popovici, ca și 
cel al lui Gagarin și 
Titov, este rodul unui 
alt zbor, nu mai puțin 
cutezător — zborul 
gîndirii științifice și 
și tehnice 
spre culmile 
terii umane.

In clipele acestea, 
piloții se salută reci
proc prin radio, tră
iesc sentimentul des
coperirii unei lumi 
necunoscute — lumea 
siderală — și noi, aici, 
pe această planetă

sovietice 
cunoaș-

■frumoasă și minuna
ră, ascultăm glasurile 
dragi ale îndrăzneților 
iubiți de un destin 
superb ce le permite 
să vadă stelele mai 
de aproape. Și ne gin- 
dim nu numai la ei, 
nu numai la cei ce 
le-au pregătit 
și nemijlocit 
dar, în sens larg, la 
rampa lor de

concret 
zborul,

lansare 
— uriașul racheto- 
drom de vise și nă
zuință ce se împlinesc 
al lumii socialiste.

Acolo, în înălțimile 
necuprinse, două inimi 
rusești bat cu forță 
spre slava rațiunii. 
Iar aici, pe Pămînt, 
miliarde de oameni 
așteaptă vești noi de 
la cei doi frați stelari.

lii fruntea progresului științific
OCTAVIAN LUPȘE 

strungar, Uzina de tractoare 
Brașov

împreună cu 
toți muncitorii 
uzinei noastre de 
tractoare, îmi ex
prim bucuria și 
admirația pentru
noul succes al științei și tehnicii so_ 
vietice : în 24 de ore au fost lansate 
două nave cosmice avînd la bord 
doi îndrăzneți cosmonauți. S-a fă
cut un nou pas în cucerirea Cosmo
sului, dovedindu-se atît marea pre
cizie a plasării pe orbită, cît și 
comportarea perfectă a navelor și 
aparatajelor în zboruri cosmice de 
mai lungă durată.

r

Uniunea Sovie
tică continuă să 
pășească în frunte 
și lasă tot mai în 
urmă S.U.A. în di
ferite domenii ale 

științei și tehnicii.
Doi oameni sovietici zboară si

multan în Cosmos. Spre asemenea 
succese duce socialismul. Sîntem 
mîndri că facem parte din marea 
familie a țărilor socialiste,, care pă
șesc în fruntea luptei pentru pro
gres, pentru pace, pentru avîntul 
științei puse în slujba omului.

Omul se simte excelent în Cosmos
Trăim cu toții clipe emoționan

te : la cîteva sute de kilometri, în 
jurul Pămîntului, doi oameni so
vietici, eminenți reprezentanți ai 
umanității, conduc simultan două 
nave cosmice, interacțiunea lor 
fiind pe aproape aceeași orbită.

Zborurile lui Gagarin și Titov, 
lansarea într-un interval de 
24 de ore a două nave cosmice 
avînd la bord pe cosmonauții 
Nikolaev și Popovici demonstrează 
convingător uriașele posibilități 
de care dispune tehnica cosmică 
sovietică și nivelul superior de 
pregătire al cosmonauților. Știința 
sovietică rezolvă în mod stră
lucit două probleme deosebit de 
importante și anume : perfecționa
rea tehnică a aparatelor de zbor, 
a sistemelor de lansare și ateri
zare, de telecomandă precum 
și problemele biologice legate 
de prezența și activitatea omului 
în spațiul extraterestru. De aceste 
din urmă cercetări se ocupă noua 
ramură a științei naturii—biologia 
cosmică — născută ca urmare a 
dezvoltării astronauticii.
de știință sovietici care lucrează 
în acest domeniu, au pus la punct, 
pe baza cercetărilor întreprinse, 
principiile antrenamentelor și ale 
pregătirii cosmonauților, 
borat un
menite să asigure condiții de per
fectă securitate pentru activitatea 
vitală și pentru muncă în condi
țiile zborului cosmic și întoarcerea 
nevătămată pe Pămînt. Că aceste 
cercetări au fost fructuoase o do-

Prof. univ.
NICOLAE SÄLÄGEANU 

Membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne

Oamenii

au ela-
complex de măsuri

naturale. El 
cabină șl a 
timpul stării

In cursul zilei de ieri, 
cosmonautului nr. 3 au fost efec
tuate și diferite probe fiziologice și 
teste psihologice. Nikolaev este 
plin de vioiciune și energie in
tr-așa măsură îneît s-a interesat 
de rezultatul finalei cupei U.R.S.S. 
la fotbal și a felicitat echipa în
vingătoare.

Pe noi, biologii, ne interesează 
în mod deosebit modul cum cole
gii noștri sovietici se străduiesc să 
asigure cosmonauților — în spe
cial pentru zborurile cosmice vii
toare, de mai lungă durată — 
toate cele necesare unei vieți nor
male a omului în interiorul navei 
cosmice.

Aștept cu nerăbdare să aflu noi 
amănunte despre zborul lui Andrian 
Grigorievici Nikolaev și Pavel Ro- 
manovici Popovici, noile date pe 
care știința sovietică le va dobîndi 
în urma studierii observațiilor a- 
cumulate cu prilejul acestui zbor 
comun. De pe acum este limpede 
că ele vor contribui la îmbogățirea 
cunoștințelor actuale despre com
portarea omului în spațiul cosmic.

Sub ochii noștri se 6crie istoria 
nepieritoare a pătrunderii omului 
în spațiile interplanetare, a cuce
ririi Cosmosului. întreaga noastră 
admirație pentru oamenii sovietici, 
realizatorii acestei noi biruințe a 
geniului uman pusă în slujba pă

s-a putut deplasa în 
făcut însemnări în 
de imponderabilitate, 

asupra

vedesc zborurile celor patru cos
monauți sovietici în Cosmos.

Așa cum se arată în comu
nicatele transmise la radio, 
între obiectivele zborului co
mun al celor doi cosmonauți se 
numără obținerea de date supli
mentare cu privire la influența con
dițiilor zborului cosmic, verificarea 
influenței acelorași condiții ale 
zborului cosmic asupra organis
mului uman.

După cum se știe, organismul 
omului este adaptat ia con
dițiile de viață de pe Pămînt, unde 
corpurile au o anumită greutate. 
Omul este prevăzut cu un apa
rat biologic foarte fin — aparatul 
vestibular — așezat în cap, în 
dreptul urechilor, care simte atrac
ția pămîntului și trimite în perma
nență la creiej 
poziția pe care 
corpul omului față de pămînt. In 
condițiile de imponderabilitate de 
mai lungă durată pot apărea tul
burări fiziologice ale aparatului 
vestibular.

Aflăm din comunicatele cosmo- 
nauțiloi că zborul decurge normal 
și ei se simt excelent. Este semni
ficativ în această privință că Niko
laev, bunăoară, a comunicat că . .
are poftă de mîncare foarte bună .di. Doresc reușită deplină cosmo- 
și ee hrănește consumînd produse nouților Nikolaev și Popovici.

semnale despre 
o au capul și
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