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• •Instalațiile și materiile prime
sporească lună
Experiența anului 1962
J Ira baza pregătirilor 

pentru 1965 J|
cost de 1 572 000

Discutarea cifrelor de plan pe a- nul 1963 ce revin întreprinderilor chimice din regiunea Brașov a constituit un prilej pentru parti- cipanții la ședința care a avut loc zilele acestea la Mediaș de a analiza felul cum se îndeplinește planul la toți indicii pe acest an.— Colectivul nostru — a spus tov. Alexandru Țăranu. directorul rafinăriei, s-a străduit, în cadrul întrecerii. să reducă consumurile specifice de materiale, să folosească din plin instalațiile, să d'e lună productivitatea muncii. In felul acesta, noi am înregistrat pe primele 8 luni ale anului o depășire a planului pro- ducției-marfă de 6,76 la sută și e- conomii suplimentare la prețul delei. în fruntea întrecerii s-au aflat comuniștii Nicolae Pintilie, Petre Căpraru. Bartalis Genă si alții.Rezultate bune au obținut și muncitorii și tehnicienii Fabricii de hîr- tie cretată din Ghimbav — care și-au realizat planul pe primele 8 luni ale anului în proporție de 104,1 la sută, cei de la Combinatul chimic din Făgăraș — care au dat a- griculturii zeci de tone de îngrășăminte chimice peste plan și alte colective de întreprinderi.Relevînd realizările colectivelor din care fac parte, unii participanți la discuții au scos la șurile din diferite muncă.— Desigur, spunea Șuteu, secretar al Comitetului partid de la Combinatul chimic din Făgăraș, noi avem încă mari rezerve pe care nu le-am valorificat îndeajuns. Va trebui să intensificăm întrecerea pentru ca pînă la sfîr- șitul anului să obținem o reducere și mai substanțială a consumurilor specifice de materii prime și materiale, să sporim capacitatea instalațiilor de amoniac, de îngi^șăminte azotoase și altele.
Așa cum a reieșit din discuții, fo

losirea din plin a instalațiilor este 
o problemă care trebuie să stea și în 
atenția colectivelor Uzinelor chimice 
de la Rîșnov. a Combinatului chi
mic Victoria, a Fabricii de celuloză 
șl hîrtie din Zămeștl. Numai astfel 
— a arătat tov. Ion Deleanu, ad
junct al ministrului industriei pe
trolului ți chimiei — ae va putea 
asigura creșterea productivității 
muncii In proporțiile stabilite de 
planul pe 1963.

In cadrul ședinței a-a mai arătat, 
de pildă, că în unele Întreprinderi 
chimice se află mașini și utilaje ne
montate. „De ce, bunăoară — a ară-

iveală și lip- sectoare detov. Teodor de

tov. Ion Teșa, directorul Filia- Băncii de Investiții din Brașov la fabrica de celuloză și hîrtie Zărnești hu sînt folosite de mult timp două filtre celulare ? Nu ar putea fi ele utilizate în altă parte, dacă aici nu este nevoie de ele ? Și la Ghimbav stau două mașini nefolosite. O parte de răspundere pentru această situație poartă și organele tutelare respective, cărora întreprinderile în cauză le-au făcut zeci de adrese cerîndu-le ca asemenea utilaje să fie redistribuite.O altă problemă care a stat în centrul dezbaterilor a fost îmbunătățirii lității Multi re au tul au s-au făcut pași însemnați în domeniul ridicării nivelului calitativ, al produselor. Fabrica Colorom-Codlea, de pildă, produce coloranți buni, rezistenți la lumină, umiditate, frecare. în acest an, aici s-au pus în fabricație 14 noi sortimente de coloranți foarte rezistenți. Și la unele produse realizate de cele două mari combinate chimice — Făgăraș și Victoria — s-a înregistrat o îmbunătățire simțitoare a calității.în același timp, s-a subliniat că în unele fabrici nu s-au făcut e- forturi suficiente în această direcție. calitatea unor produse mai lasă încă de dorit. Este vorba de celuloza produsă de fabrica din Zărnești care, folosită la nitrolacuri, nu dă rezultate pe deplin corespunzătoare.Mai multi vorbitori s-au referit, de asemenea, la problema eficientei investițiilor. In acest an se prevăd lucrări la Colorom-Codlea, la Combinatele chimice din Făgăraș și Victoria, la Uzinele chimice din Copșa Mică. Unele lucrări au fost preejate beneficiarilor în termen de constructori. La altele însă se gistrează rămîneri în urmă.De ce oare constructorul nu face fată tuturor sarcinilor ?— Pentru că — au arătat inginerul Miron Vulcu, de la „Colorom", și alți participanți — întreprinderea de construcții și montaje chimice se află tocmai la Cluj și nu poa
te controla și îndruma cum trebuie grupurile de șantiere.Și în anii trecut! si 
.vine, ponderea mare a 
este în regiunea Brașov.

cea a ca- produselor. din cei ca- luat cuvîn- arătat că

către înre-poate

în anul ce 
lucrărilor 

Cu toate a-
C. CĂPRARU

coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a n-a)
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Curs pentru 
activiștii 
culturali

Prin aplicarea 
procedeelor moderne

A intrat în funcțiunefurnalul de 1 000 m c
Intr-o telegramă adresată tovară

șului Gheorghe Gheorghlu-Dej, prlm- 
secretar al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Stat, de către 
conducerea întreprinderii de con
strucții siderurgice Hunedoara, co
mitetul de partid, comitetul U.T.M. 
și comitetul sindicatului se spune :

însuflețiți de Directivele celui 
de-al III-iea Congres al P.M.R., con-

structoril hunedoreni, împreună cu 
proiectanții, ajutați de colectivele 
de muncitori, Ingineri și tehnicieni, 
in irunte cu comuniștii uzinelor tur- 
nizoare, au realizat în ziua de 5 sep
tembrie 1962 — cu 25 de 
Inte do termen — furnalul 
mc.

Colectivul de muncitori, 
șl tehnicieni ai întreprinderii de

zile îna- 
de 1 000

ingineri

construcțli siderurgice din Hunedoa
ra — se arată în continuare în tele
gramă — se angajează să reali
zeze și celelalte obiective din pla
nul de stat pe anul 1932 în termen 
și înainte de termen, contribuind 
astfel la dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului în patria 
noastră.

In cazangerlll» a 14 între
prinderi constructoare de 
mașini din țară, printre care 
uzinele „Vulcan“ șl „23 Au. 
gust" din Capitală, „Progre- 
sul"-Brăila și „Independen- 
fa"-Sibiu, a fost introdus un 
procedeu modern — crai- 
fuirea elecfropneumatică — 
cu ajutorul căruia se înlă
tură, prin topire cu electrozi 
șl suflare cu aer, metalul 
ars de la piesele îmbinate 
prin sudură. Prin aplicarea 
noului procedeu productivi-

tafea muncii crește de 6—8 
ori, cheltuielile de mano
peră scad cu circa 40 la 
sută, Iar calitatea lucrărilor 
de sudură este mult mai 
bună.

Alături de sudura auto
mată și semiautomată care a 
înlocuit nifuirea, iar în pre. 
zent ia locul sudurii ma
nuale în tot mai multe în
treprinderi, acest nou pro
cedeu tehnologic modern 
contribuie la ridicarea nive
lului tehnic al producjiei.

zilele
Buc-
cura

0-»o

Echipa artistică 
a gospodinelor

Cu 23 de zileMuncitorii din exploatările miniere din regiunea Oltenia au realizat planul de producție pe primele 3 trimestre din acest an cu 23 de zile mai devreme. Acest succes se dato- rește faptului că aici, în urma introducerii în exploatare a unor utilaje moderne, printre care numeroase transportoare și combine,

mai devreme Folosind forajul cu turbina

Ițime "
j „Corect 1n producție, modest In) 
f comportare cu cel din jur. încolo...”, j 
j Așa era caracterizat Cornel Vlăduf, j 
( tînăr mecanic funicularist la Jnfreprin- j 
( derea forestieră Stîlpeni, de tovarășii j 
j săi de muncă, de tofi cei care-l cu- J 
( nosc. Cu alte cuvinte un om obiș- ) 
î nuit...
(• Nu de mult la instalația de cablu J 
f cu care buștenii sînt transporta^ pe o l 
( lungime de 1 600 m, de la Valea j 
• Florii pînă la rampa de încăr- j 
I care, s-a produs o defeefiune. j 
l încărcătura de bușteni a rămas sus- j 
I pendată la înălțimea de 80 m. înlă- I 
f furarea defeefiunii impunea demonta-1
l rea liniei funicularului, deci oprirea j 
( transportului pentru circa 10 zile. Nu ) 
( putea fi găsită și o altă solufie l j 
I Cifiva membri de partid aflafi In J 
( mi/locul pădurii — funiculariștii ) 
( Gheorghe Coman și Eugen Constan- J 
( tin, maistrul Andrei Simescu, meca- j 
f nicul Stan Neacșu — și-au pus a- ) 
[ ceasfă problemă. Era de la|ă și Cor- J 

nel Vlăduf. Cu toții au plănuit o ope- j 
rafie ingenioasă. J

— Să mergem la prima capră de { 
susținere a funicularului — a propus J 
careva dintre ei,

— Aci vom ancora o frînghie pe j 
cablu pe care o vom aduce pînă în J 
apropierea defecjiunii — a comple- -j 

j tat altcineva.
Zis și făcut. Se punea însă pro

blema cine se va ridica în mîini pe 
frînghie pînă la cablu.

— Voi încerca eu — a propus 
Vlăduf.

Ajuns la cablu, prins de acesta 
centura de siguranță, el a trebuit 
mai înainteze în mîini încă vreo 60 
Defecfiunea nu putea fi înlăturată . 
una cu două. A fost nevoie să des- j 
facă povara de bușteni, să o depla- 1 
seze, să lege iar cablul trăgător J 
la căruciorul alergător și apoi să dea j 
„liber" transportului. Și totul la 80 m J 
înălfime. Priceput, curajos, Vlăduf s-a J 
-1 _ ___ Iii f- n" C* fynA.trrarao în» ■

Lucrări pregătitoare 
pentru însămînțări
ORADEA (corasp. „Scînteii"). —• 

Agronomul și consiliul da conducere 
al gospodăriei colective din Talpoș, 
regiunea Crișana, au întocmit schija 
de amplasare a diferitelor soiuri 
de grîu ce vor fi semănate în această 
toamnă, alegîndu-se parcele de teren 
cu cele mai bune plante premergătoa
re. Pe jumătate 
fi cultivat după 
iar pe cealaltă 
rumb. întreaga 
necesară a fost 
nată.

Mecanizatorii 
au pregătit pînă 
pentru semănat, 
poș transportă la cîmp îngrășămintele. 
Pînă în prezent au fost încorporate 
sub brazdă îngrășăminte naturale și 
chimice pe 225 ha. Se vor da îngră
șăminte pe întreaga suprafajă ce va 

cultivată cu grîu.

din suprafață, grîul va 
mazăre, trifoi, și soia 

jumătate — după po- 
cantifate de sămînfă 

asigurată și condijio-

de la S.M.T.-Ghiorac 
acum peste 300 de ha 
Colectiviștii din Tal-

productivitatea muncii a sporit cu 10,8 la sută peste prevederile planului. De la începutul anului, minerii din Oltenia au realizat, de a- semenea, economii suplimentare în valoare de 3 milioane de lei, ceea ce reprezintă aproape 90 la sută din angajamentul pe întregul an.
' —==»♦»= 1 T"TL~~ =

Aplicînd metode moderne în fora
rea sondelor 
întreprinderile 
primele 8 luni 
peste sarcinile

Din totalul metrilor foraji în această 
perioadă, 48,4 la sută au fost realizați 
cu turbina.

țiței, petroliștii din 
foraj au săpat în 

acestui an 45 933 m 
plan.

In cartierul Su
seni din Tîrgoviș- 
te activează o e- 
chipă artistică for
mată din 34 de 
gospodine.

Echipa a prezen
tat spectacole în 
cartier, la Casa de 
cultură a orașu
lui, în comunele 
învecinate.

O expoziție interesantă
BACÄV (red. ziarului „Steagul 

Roșu”). — De două zile, un mare 
număr de cetățeni se opresc și 
cercetează cu interes imaginile cu
prinse in expoziția de stradă „De
zarmarea — problemă cheie a vie
ții internaționale”, organizată de 
Comitetul regional Bacău de luptă 
pentru pace. Expoziția cuprinde 12 
panouri cu imagini din manifestă
rile internaționale consacrate luptei 
pentru pace.

SUCEAVA _ (cO resp. „Scînteii”)'« Comitetul regional pentru cultură și artă Suceava a organizat, acestea, la șoaia, unpentru pregătirea directorilor căminelor culturale și ai caselor raionale de cultură, bibliotecarilor și a altor activiști culturali din regiunea Suceava.In cadrul acestui curs se țin o serie de expuneri și demonstrații practice cu privire la diferite forme de activitate culturală în timpul muncilor agricole de toamnă și în perioada lunilor de iarnă.
Colecție de modele
Creatorii de modele de la Fabrica de 

confecfii și tricotaje București au început 
să lucreze la pregătirea colecfiei pentru 
anul viitor. Fină acum ei au realizat 
aproape 800 modele de confecții și tri
cotaje din 
bați, femei 
realizat 40 
bac și fire

fesături și fricot pentru băr- 
și copii. De asemenea, s-au 
modele de ciorapi din bum- 
supraelastice.

(Agerpres)

Recoltarea îlorii-soarelui
Pînă acum, în regiunea București 

floarea-soarelui a fost strînsă de pe 
40 000 ha, reprezentînd aproape ju
mătate din suprafața cultivată. In 
raioanele Alexandria, Drăgănești- 
Vlașca, Zimnicea și Fetești această 
lucrare este pe sfîrșite.

In ultimele zile s-a trecut cu toate 
forțele la culesul porumbului. Frun
tași sînt colectiviștii din raioanele 
Alexandria și Oltenița, care au re
coltat mai mult de un sfert din po
rumbul cultivat.
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j dovedit „la înălțime”. Conducerea în- j 
f treprinderii l-a premiat pentru ab- j 
( negația cu care a muncit pentru ca j 
( transportul pe funicular să continue j 
f fără o întrerupere prea mare.

...La o recentă ședință a organiza- 
comuniștii l-au primit 
in rîndurile candidafi-

(
( (iei de bază, 
î in unanimitate 
[• lor de partid.
I
( 
f

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii”

Ierl, mii de absolvenți al școlilor 
de cultură generală au dat prima 
probă a concursului de admitere în 
învățămîntul superior. Printre ei sînt 
mulți tineri care vin la facultate din 
fabrici și uzine, șantiere de construc
ții, mine și schele petroliere, din uni
tățile agricole socialiste unde, para
lel cu activitatea în producție, au 
studiat tn școlile de cultură gene
rală.

Tineretului din țara noastră II stnt 
create largi posibilități de pregătire 
superioară. In prezent, îșl desfășoară 
activitatea 46 instituții de fnvățămînt 
superior, 164 de facultăți aflate in 13 
centre universitare. Anul acesta vor 
lua ființă la Institutul politehnic din 
București secții de electronică in
dustrială șl automatică, iar secția de 
mașini agricole de la acest institut și 
cea de horticultura de Ia Institutul 
agronomic „Ion Ionescu de la Brad” 
din Iași se transformă in facultate de 
mecanică agricolă, respectiv in facul
tate de horticultura. De asemenea, în 
cadrul Universității din București s-au 
Înființat facultăți separate de fizică 
șl matematică-mecanică.

La concursul de admitere de la In
stitutul agronomic „N. Bălcescu” din 
Capitală s-au prezentat aproape 2 000 
de candidați dornici să se pregătească 
pentru a deveni ingineri agronomi, 
horticultori, medici veterinari. In am
fiteatrul împodobit sărbătorește, can- 
didații pentru facultatea do agricul
tură generală au dat ieri proba scrisă 
la chimie. In același timp, la Insti
tutul de construcții din București a 
avut loc proba scrisă Ia matematică. 
Mulți dintre cei peste 1 700 de candi
dați de la acest institut vor deveni 
specialiști în construcții, instalații și 
utilaje, hidrotehnică, construcții fe
roviare, drumuri și poduri.

Pentru candidați, concursul consti
tuie un prilej de verificare exigentă 
a cunoștințelor dobîndite în școală. 
Desigur, cel mai bine pregătiți vor 
trece examenul cu succes, făcînd ast
fel primul pas în viața de student.în fotografie : aspect din timpul 
concursului la Institutul de cons
trucții din Capitală.

de hrană pentru animaleDezvoltarea continuă a sectorului zootehnic necesită asigurarea unor cantități tot mai mari de furaje ieftine și de bună calitate. Acordînd o mare atenție rezolvării acestei probleme, partidul și guvernul au trasat sarcina de a se valorifica pe deplin și cit mai cu folos toate resursele de furaje.După cum se știe prin cultura porumbului se asigură cea mai mare parte din nutrețurile concentrate și însilozate.O însemnătate mare în hrana animalelor o au și cocenii. De pe cele circa 3,5 milioane mănate be se lioane Socotit bele de la ' sută plantei cenilor că folosirea animalelor atrage după sine o valorificare mai completă a plantelor de porumb. Cocenii de porumb au fost folosiți în hrana animalelor și în trecut, dar într-un mod nerațional, cu pierderi de pînă la 50 la sută. Astăzi știința și experiența înaintată ne pun la dispoziție noi metode a căror aplicare dă posibilitatea să se folosească acest furaj cu maximum de randament.

hectare se- cu porumb pentru boa- recoltează peste 10 mi- tone coceni de porumb, la valoarea nutritivă, boa- porumb reprezintă circa 60 din valoarea nutritivă a întregi, restul revenind coși ciocălăilor. Rezultă deci cocenilor în hrana

Să punem în valoare 
o mare cantitate de furajeO valorificare mai deplină a plantelor de porumb cultivate pentru boabe se poate realiza prin re-

coltarea știuleților în faza de ceară, cînd boabele au ajuns la maturitatea de coacere, iar tulpina șl frunzele își păstrează încă o mare parte din suculența și valoarea nutritivă. In acest caz recoltarea și folosirea cocenilor de porumb se fac cu pierderi minime. Boabele de porumb avînd încă o umiditate ridicată trebuie uscate. De aceea recoltarea porumbului boabe în faza de ceară se poate face numai pe măsura capacității instalațiilor de uscare a porumbului.Recoltarea și păstrarea cocenilor de porumb ca și folosirea lor rațională trebuie să constituie o sarcină principală. îndreptarea eforturilor către o valorificare cît mai bună a cocenilor de porumb are o mare însemnătate economică.Cocenii conțin multă celuloză, din care cauză se digeră mai greu. Dar folosiți în stare preparată aduc un aport important în substanțe nutritive. O cantitate de 100 kg coceni conține 36,5 unități nutritive, față de 45,7 unități nutritive cît conține finul natural. Dacă sînt păstrați fără pierderi țional, cocenii înlocui de la jumătate din rația de fîn. zultă deci că cele circa 10 milioane tone coceni pot înlocui pînă la 7 milioane tone fîn pentru producerea căruia ar fi necesare 1,7 milioane hectare fînețe. Prin urmare, cocenii de porumb reprezintă o rezervă importantă de furaje pe care putem și trebuie să o valorificăm în condiții mai decît pînăacum.

și folosiți rade porumb pot o treime pînă la Re-

Recoltarea cocenilor de porumb 
trebuie să se facă cît mai timpuriu posibil, în același timp sau imediat după recoltarea știuleților, cunos- cînd că fiecare zi de întîrziere se soldează cu pierderi însemnate. A- ceste pierderi se produc prin uscarea și lignificarea cocenilor, ceea ce duce la scăderea gradului de consum și de digestibilitate al lor, prin pierderea frunzelor care conțin un procent ridicat de substanțe nutritive, ca și prin degradarea sub acțiunea ploilor, brumelor și uneori a zăpezilor. Cea mai ridicată valoare nutritivă se obține atunci cînd recoltarea cocenilor se face organizat, cu ajutorul combinelor de porumb, în care caz cocenii sînt to- cați. Cocenii recoltați și tocați cu combina se pot păstra timp mai îndelungat numai prin însilozare.De obicei cocenii se recoltează în cea mai mare parte întregi. Bunii gospodari recoltează și transportă cocenii în timpul nopții și dimineața. Ei știu că recoltarea cocenilor cu o întîrziere de săptămîni, pe călduri sau în zile cu vînt, duce la pierderea suculenței și a frunzelor, la scăderea cu peste 50 la sută a valorii lor hrănitoare. Este bine ca păstrarea cocenilor să se facă sub un acoperiș sau să fie așezați în glugi, evitîndu-se astfel mucegăirea lor.

Cum însilozăm coceniiCel mai rațional mod de păstrare cocenilor este însilozarea. Prin nu numai că se re- mod simțitor pierderile,aaceasta duc în dar se creează posibilitatea de a îmbunătăți calitățile nutritive ale cocenilor, ceea ce permite valorifica-
Prof. Dr. GH. BAIA 

Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice 

Fundulea

Aspect 
brlcll de 
șie" din 
București.

CU

dintr-o aecțlo a fa- 
conservo „Valea Ro- 

Oltenlja, regiunea

(Foto : Agerpie»)

cinematograful „Patria“ dinLaCapitală a avut loc vineri seara un spectacol de gală cu filmul artistic bulgar „Soare și umbră" prezentat cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Bulgariei de sub jugul fascist.La spectacol au asistat Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului a- facerilor externe, Dumitru Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Al. Buican, vicepreședinte al I.R.R.C.S., conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de cultură, ziariști, un numeros public.Au fost de față Ivan Kinov, ambasadorul R. P. Bulgaria, membri ai ambasadei, precum și alți membri ai corpului diplomatic.A luat cuvîntul Mihai Iacob, regizor la Studioul cinematografic „București", care a prezentat publicului spectator pe cineastul bulgar Ranghel Petrov Vîlceanov, regizorul filmului „Soare și umbră", sosit în țara noastră cu acest prilej.Oaspetele bulgar a mulțumit publicului spectator pentru primirea făcută.A rulat apoi filmul artistic „Soare și umbră“, care s-a bucurat de un frumos succes.
(Continuare în pag. a V-a)

fi

(Agerpres)
T

laș!. Construcții noi de locuințe pe malul Bahluiului. (Foto : Gh. Vințllă)

DELEGAȚIA ECONOMICĂ 
GUVERNAMENTALĂ ROMÎNĂ 

LA OSAKA; ■
La 6 septembrie delegația economică guvernamentală a R.P. Romine condusă de Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care face o vizită în Japonia, a sosit în orașul Osaka. Cu acest prilej delegația romînă a făcut o vizită la Șantierele navale Hitachi unde a avut convorbiri cu Y. Mat- zubara, președintele șantierelor navale și alți conducători ai întreprinderii.In după-amiaza aceleiași zile guvernatorul prefecturii a oferit o recepție în cinstea oaspeților romîni.
PRIMUL-MINISTRU AL LAOSULUI, prințul Suvanna Fumma, a adresat o telegramă prințului Sianuk, pri-

mul-ministru al guvernului Cambod- giei, în care aprobă propunerea de a se convoca o conferință similară conferinței de la Geneva pentru Laos, în vederea asigurării neutralității Cambodgien
DANILO DOLCI VA ÎNCEPE O 

GREVĂ A FOAMEI DE 9 ZILE. Cunoscutul scriitor italian, care locuiește în satul Partinico, lîngă Palermo, a declarat că a luat această hotărîre pentru a protesta împotriva amînării începerii lucrărilor unui baraj, care ar oferi de lucru aproape tuturor șomerilor regiunii.
AMENINȚĂRI. într-o notă adresată guvernului congolez, guvernul portughez amenință Republica Congo cu represalii militare în cazul în care patrioților angolezi li se va mai îngădui să se refugieze pe teritoriul congolez.
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SUSANA HADÏMBU.

și
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are

o înalta execută Constanta a 
„Ankara” sub

„parada a

„Magazinul

Elefant.
Dar de 
cu cel pe care 
la circi Uite, 
ca de căfel.

care auzise

simfonice în Ploiești, Bra- Cluj.(Agerpres)
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Premiul special A : 8 28 36, 

Premiul special B : 2 14 41, 
Premiul special C : 67 86 43. 

Premii suplimentare în 
biecte și bani.

LAȘII FABRICII Ce vom vedea în apropiata
I I I I I I I I 
I 
f f r r r r 

\

Cine vizitează acum Fabrica de produse refractare „9 Mai“ 
din Turda ramîne plăcut impre
sionat de aspectul întreprinderii, 
în locul cărămizilor rebutate a- 
runcate pe ici pe colo și al unor 
deșeuri ce ocupau pînă nu de 
mult curtea fabricii, va găsi or
dine, flori și verdeață.

In întreprindere sînt aproape 
100 de fruntași în producție care, 
lună de lună și trimestru de tri
mestru, își depășesc cu mult sar
cinile de producție, dau produse 
de bună calitate. Portretele mul
tora din ei pot fi văzute la pa
noul de onoare de la intrarea în 
fabrică. Ei, ca și întregul colec-

BAZSL SASU

tiv, îndeplinesc o muncă de mare 
răspundere. Cărămizile pe care 
le fabrică sînt folosite la înzidi- 
rea cuptoarelor Martin și elec
trice. De calitatea acestora de
pinde în mare măsură sporirea 
producției de oțel.

In primele 8 luni ale anului, 
colectivul de aici a dat peste plan 
aproape 1 200 tone de produse re
fractare și a realizat economii și 
beneficii suplimentare de peste 
un milion dé lei. Din cei peste 30 
de beneficiari principali ai fabri
cii, nici unul n-a avut în acest an 
obiecții cu privire la calitatea 
produselor.

Iată cîțiva fruntași în produc
ție ai fabricii.este foartechipel sale importantă. Cărămizile în stare crudă trebuie mînuite cu grijă, fiind foarte sensibile. Aici, dacă nu se lucrează atent, se pot produce multe rebuturi. Susana Hadîm- bu și echipa sa muncesc însă în așa fel încît reduc sistematic rebuturile sub procentul admis, aducînd astfel întreprinderii im. portante economii.

ALEXANDRU ANCA

VASILE SECAREA

stagiune teatrală Dialoguri despre jucării

în vreme ce continuă spectacolele 
prezentate pe scenele în aer liber, 
iubitorii de teatru din Capitală așteap
tă cu mult interes apropiata deschi- 

în
a-

fost primit în durile membrilor partid de mai bine de un an. Este de mult timp fruntaș în producție. Reparațiile pe care le execută la cuptoare sînt de bună calitate, ele cores- punzînd întru totul normelor stabilite. Zidar de înaltă calificare, este solicitat de multe ori să tină locul maistrului.

este arzător, șef de echipă, conduce camerele cuptoarelor cu multă pricepere, pentru a realiza o ardere uniformă și a a- sigura produse de calitate.
SIMION CÏORTEA

Echipa arderea sa în
! 
I

dere a stagiunii, noile spectacole 
premieră. Ce vom vedea nou în 
propiata stagiune ?

Teatrul National „I. L. Caragiale" 
va deschide stagiunea în curînd 
premiera piesei „Feb-e" de Horia Lo- 
vinescu. în prima parte a stagiunii va 
fi prezentată și premiera piesei „Maria 
Stuart" de Schiller, în traducerea lui 
AI. Phillipide. Direcjia teatrului, secre
tariatul literar și consiliul artistic au 
în studiu cîteva piese originale, prin
tre care „Adam și Eva” de Aurel Ba- 
ranga și „Doi prieteni” de Lucia De
metrius.

Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" in
tenționează să prezinte în prima parte 
a stagiunii cîteva premiere, dintre care 
amintim piesa originală „O singură 
viață" de Ionel Hristea și „Cezar și 
Cleopatra" de G. B. Shaw.

Teatrul „Constantin Noftara" își va 
deschide stagiunea la cele două săli, 
cu două premiere : „Steaua polară" 
de Sergiu Fărcășan și „Bucătăreasa" 
de A. Sofronov. Printre spectacolele în 
pregătire se numără și | 
de naștere a Terezei" < 
vani.

Teatrul pentru Tineret < 
va deschide stagiunea I 
lunii octombrie cu piesa 
de A. Stein.

Aflat într-un turneu prin (ară, 
Teatrul de Comedie își va deschi
de stagiunea mai tîrziu ca de obi
cei, datorită și faptului că sala de spec
tacole se află în reparații generale. 
Cu toate acestea, un colectiv al tea
trului a început repetițiile la piesa 
„Umbra” de E. Șvarf, iar direcfia tea
trului, secretariatul literar și consiliul 
artistic definitivează împreună cu Al. 
Mirodan ultima sa piesă, „Șeful secto-

rului Suflete” (titlu provizoriu), pre
cum și comedia lui Titus Popovici, 
„Sfînta Nemulțumire" (titlu provizoriu).

La Teatrul C.F.R. Giuleșli se află în 
repefifie două noi piese originale : 
comedia „Băiat bun, dar... cu lipsuri" 
de Nicufă Tănase și „Corabia cu un 
singur pasager” de Dan Tărchilă.

Pentru amatorii spectacolelor muzi
cale se află, de asemenea, în pregă
tire noi lucrări. Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romîne înscrie în re
pertoriul apropiatei stagiuni mai multe 
premiere : 
senei, 
godnă 
baletul 
Printre 
dea în
J. trlanu

Dintre premierele ce vor fi prezen
tate în această stagiune la Teatrul de 
Stat de Operetă, amintim „Paganini" 
de Lehar, „Mam'zelle Nitouche" de 
de Hervé și altele.

La Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase'', stagiunea se va deschide la 
mijlocul acestei luni cu un concerl 
intitulat „Muzica, bat-o vina!", sub con
ducerea muzicală a lui Edmond Deda.

operele „Manon" de Mas- 
„Bal Mascat" de Verdi, „Lo
la mînăstire“ de Prokofiev și 
„Giselle" de Adolphe Adam, 

noile lucrări romîneșfi vom ve- 
această stagiune baletul „lancu 

de Mircea Chiriac.

piesa „Ziua 
de G. Mdi-

și Copii își 
la începutul 
i „Oceanul"

•wl
• li

O mulțime de copil se 
perindă într-una prin faja 
tafturilor magazinului pen
tru cei mici, din Calea Vic
toriei. își plimbă cu nesaț 
privirile cînd la trenurile 
care trec cu viteză prin 
tunelurile liliputane, cînd la 
mașinile de foaie culorile. 
Cățelul „Patrocle" e pre
gătit parcă să însoțească 
fetifele prin dumbrăvile mi
nunate ale visurilor, iar ră- 
toiul marinar își dispută în. 
tîietatea in... menajeria din 
raft cu căprioare cu ochi 
de mărgea și cu iepurașii 
sperioși, gata parcă s-o ia 
la fugă. Să tot alegi.

Anul acesta 
în magazine 
frumoase, mai 
erate cu gust, 
colo, părinții i 
noile jucării prototipurile 
pe care le-au admirat 
toamna trecută la cel de-al 
lll-lea Pavilion de mostre.

Dar...
Dialog la 

Copiilor":
— Mămico,

au apărut
jucării mai

‘ variate, lu
Pe ici, pe

recunosc In

ăsfa?

mană 
văzut 
capul

Un bărbat
discuția, intervine:

— l-am cumpărat băia
tului, acum cîteva zile, un 
căjel, Cînd i l-am dat, 
l-a privit la început cu mi
rare, pe urmă l-a lăsat din 
mină, ca pe un lucru care 
nu-l interesa, Seara, s-a 
trezit din somn plîngind. 
Povestea că a visat un a- 
nimal care semăna cu că
țelul primit in dar.

Am văzut la LibrSrfa 
Noastră de pe bulevardul 
Magheru cîteva jucării de 
lemn. Erau lucrate groso- ; 
lan, vopsite țipător. ;

La magazinul „Doi iepu- < 
rași" păpușile dau exa- < 
men. Cele frumoase pără- ! 
sesc rafturile, spre dezola- S 
rea cîforva dintre cele cu i 
fața lățită, cu ochii șașil, < 
îmbrăcate de păreau ieșite < 
din etuvă. >

Întreprinderile din In- > 
dusfria ușoară au bunul ) 
obicei de a organiza „pa- < 
razi ale modei", făcînd ast- j 
fel un sondaj asupra gustu- £ 
Iul cetăfenilor. 
nu s-ar putea 
o 
pentru ca cei 
spună cuvîntul, 
singuri jucăriile 
sînt pe plac!

De ce oare 
organiza și 
jucăriilor", 

mici să-și 
să aleagă 

care le

este șefă de echipă la uscător. Munca e-I

lucrează la presa fricțiune. Munca cere o mare îndemî- nare. De felul cum mînuiește presa mecanică, depinde gradul de rezistentă al cărămizilor. El reușește nu numai să-și depășească cu regularitate sarcinile de producție, dar să și dea produse de calitate. De nenumărate ori a fost evidențiat pentru felul cum își îngrijește mașina, predînd-o totdeauna schimbului următor în perfectă stare de funcționare.

avind llficare, mai matrițe bune, cît’muncitorilor de la formare le e mai mare dragul să lucreze cu ele. Comunistul Sl- mion Ciortea n-a lipsit pînă acum niciodată din rîndurile fruntașilor în producție.
AL, MUREȘAN 

coresp. „Scînteii“ I
•s

An de an, școlile din cadrul Ministe
rului Industriei Petrolului și Chimiei sînt 
absolvite de un număr tot mai mare de 
muncitori calificafi, tehnicieni, maiștri, 
care sînt repartizați la fabricile și com
binatele chimice, pe șantierele de foraj- 
extracfie, In rafinăriile de petrol.

De la Grupul școlar petrol-chimie 
Onești au fost repartizați, anul acesta, 
la Uzina de lire și fibre sintetice de la 
Săvinești, la Combinatul chimic Sorzeșfi 
și la Combinatul de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice Onești 180 de ab
solvenți. Printre aceștia se află : 97 ab
solvenți ai școlii tehnice de chimie în 
meseriile de operatori-chimiști, mecanici 
pentru aparate și instalații, operatori 
pentru fabricarea cauciucului sintetic ; 61 
absolvenți ai școlii orofesionale-opera- 
tori pentru fabricarea clorului și produ
selor clorosodice ; 22 absolvenți ai șco
lii de maiștri pentru fabricarea cauciu
cului.

„Cînd îfi cunoști bine meseria

Instalațiile și materiile prime 
cît mai bine folosite!

(Urmare din pag. I-a)

lacestea întreprinderea se află Ciul.In discuții s-a subliniat, de asemenea, necesitatea ca întreprinderile furnizoare de utilaje să acorde o mai mare atenție îndeplinirii la termen a tuturor prevederilor contractuale.Unele colective de întreprinderi nu si-au realizat în întregime sarcinile de plan pe primele 8 luni ale anului, si din cauza nepunerii în funcțiune a unor obiective. Din discuții s-a desprins însă că există posibilitatea ca să fie lichidate, cină imediată administrativepartid de a mobiliza colectivele de muncitori si tehnicieni la îndeplinirea exemplară a planului la toți indicii, astfel încît la sfîrsitul anu-

rămînerile în urmă A reieșit ca o sar- pentru conducerile si organizațiile de

lui flecare întreprindere din ramura industriei chimice din regiune să poată raporta realizări cît mai importante.Tov. Aldeă Milltaru, prim-secre- tar al Comitetului regional de partid Brașov, luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, a subliniat necesitatea ca directorii și inginerii șefi să acorde o mai mare atenție stimulării inițiativei maselor, să fie mereu în miezul problemelor pentru a putea interveni operativ și eficace atunci cînd e nevoie. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la necesitatea de a se valorifica mai temeinic rezervele interne existente la fiecare loc de muncă, în așa fel încît prevederile de plan pe acest an să fie realizate cu succes, pregătindu-se astfel premisele pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor pe anul 1963.

ÎN EDITURA POLITICAau apărut :
VASILE RAUSSER, ERVIN HU- 

TIRA : Baza tehnică-materială 
a comunismului și relațiile de 
producție comuniste,
Adresîndu-se propagandiștilor, 

celor ce studiază în învățămîntul 
de partid, studenților, lucrarea 
prezintă, pe baza documentelor 
celui de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S., direcțiile procesului de 
dezvoltare a bazei tehnice-mate- 
riale a comunismului și schimbă
rile care vor avea loc în cadrul 
relațiilor de producție în proce
sul construirii comunismului.C. ULMENI : întregul colectiv 

în luptă pentru calitate.44 pag. 0,60 lei
H. IONESCU : Cadrele agricole 

la sate.56 pag. 0,65
V. BÄR AN : Contemporani 

viitorul,188 pag. 3,95
lei
culei

într-unul din numerele recente ale „Scînteii” a apărut o informație a corespondentului no'stru pentru regiunea Cluj care relata despre fapta de curaj a șoferului Broscoi Gheorghe. Făcînd față unei situații dificile, acesta a evitat un accident iminent. în legătură cu a- ceasta, Direcția auto și circulație din cadrul Direcției Generale a Miliției ne-a trimis o completare în care se spune printre altele :„Ne-a bucurat actul de curaj și prezența de spirit a șoferului Broscoi Gh. Verificînd însă cauzele care l-au pus în această situație, rezultă că sus-numitul se face vinovat din mai multe puncte de vedere. El a încălcat prevederile autobuzul cu 37 mărul legal (în geri, avea 87) ; cît și șeful de răspundere al stării tehnice a autobuzului înainte de plecarea în cursă; șoferul Broscoi Gheorghe a neglijat o problemă elementară în materie de conducere auto, coborînd o pantă, și mai ales o pantă ca Feleacul, cu schimbătorul de viteză introdus în viteza a IlI-a, fapt ce nu i-a mai dat posibilitatea să poată folosi frî-

na de motor. Cînd a încercat totuși să o folosească,- cum era normal, a spart carcasa cutiei de viteză ; n-a mai putut fi folosită nici frîna de picior, care s-a defectat din cauză că autobuzul a luat mare, ca urmare a supraîncărcat.Faptul că n-au
o viteză foarte faptului că era

în fotografii : 
aspecte de la 
repetițiile pie
selor „Febre" 
la Teatrul Na
tional (sus) și 
„Oceanul" la 
Teatrul pentru 
Tineret și Co
pii (jos).fost urmări nu se datorește măiestriei șoferului sau 

.illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl  .curajului său, ci------------------------------------------------ unu] acț disperat din partea acestuia, favorizat de întâmplarea că pe partea stîngă a șo-
Pe urmele materialelor 

publicate

Turneul orchestrei simfonice 
a Palatului pionierilor din SofiaVineri dimineața a sosit în Capitală orchestra simfonică a Palatului pio- nierilpr din Sofia care va 'întreprinde un turneu în țara noastră.Pe peronul Gării de Nord, micii muzicieni bulgari au fost întîmpinați de reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ai Comitetului de Radiodifuziune Televiziune, de numeroși

Capitală, precum și de reprezentanți ai Ambasadei R. P. Bulgaria în R. P, Romînă.Orchestra simfonică a Palatului pionierilor din Sofia, dirijată de Vladimir Borisov Semionov, va da în țara noastră, începînd cu data de 8 septembrie, concerte București, șov, Sibiu
• în portul 

acostat vasul 
pavilionul turc, care face o 
croazieră avind la bord peste 
300 de turiști englezi. în tara 
noastră, oaspeții vor vizita 
Mamaia, principalele obiec
tive turistice din Capitală și 
vor asista la- un spectacol fol
cloric prezentat la Teatrul 
C.C.S.

® La tragerea specială Lo- 
to-central din 7 septembrie 
1962 au fost extrase din ur
nă următoarele numere :

Premii obișnuite in bani 
14 36 67 41 86 2 80 8 43 28

Fond de premii 1 675 335 lei.

Faza I 5 74 11, Faza a
Il-a : 6 36 771 38, Faza a
IlI-a : 5 79 34 68 42, Faza a
IV-a :: 30 32 11 38 68, Faza a
V-a : 24 78 49 82 36, Faza a
Vl-a :: 73 23 40 54 87, Faza a
Vll-a : 5 53 23 67 33.

Tragerea următoare va a- 
vea loc vineri 14 septembrie 
la Salonta.

OeO

'II|||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||II|||||||||||||||||||||||||||B'selei se găsea un mal. Ceea ce a făcut șoferul Broscoi Gh. nu putea să facă un om care-și cunoaște bine meseria. El a încălcat prevederile legale care asigură securitatea circulației pe drumurile publice și a ignorat cu o totală lipsă de răspundere unele reguli tehnice elementare, în ce privește conducerea auto. Ar fi fost mult mai instructiv și pentru Broscoi Gh. și pentru alți șoferi, dacă ar fi apărut o notă critică din care să fi rezultat ușurința cu care acest șofer își îndeplinește atribuțiunile sale profesionale”.Am socotit necesar să publicăm acest răspuns care cuprinde completări competente la informația cu titlul de mai sus.

legale supra încărcînd persoane peste nu- loc de 50 de pasa- a neglijat, atît el garaj, controlul cu

RADIO, sîmbătă 8 septembrie • Muzică 
din operete — ora 9,25 — 
pentru cel mici — ora 10,08 
zică din opere — ora 10.20 
zică ușoară — ora 10,45 — 
populară romînească — ora 
» Sonata în si minor de Chopin 
11,30 — I o Muzică ușoară de M. Blan- 
ter și T. Hrenikov — ora 12.00 — 1 
9 Cîntece pentru tineret — ora 12,15 — 
II • Muzică populară romînească — ora 
12,35 — II o Mv.zică din operete — ora 
13,00 — II e Muzioă ușoară din țările 
Americii Latine - ora 13,40 — II • „Săp- 
tămîna muzicii bulgare“ — ora 14 03 
II • Piese de estradă — ora 14,30 — 
„înfrățiți în muncă, in cîntcc șl joc"

I • Cîntece
- I » Mu-

— I o Mu- 
I e Muzică

11 03 - I 
ora

II
muzică populară romînească și a mino
rităților naționale — ora 15.00 — II 
o

naționale — ora 15.00 —
Mic concert simfonic — ora 15.30

II • Jocuri populare romlneștl din di
ferite regiuni ale țârii — ora 16,15 — 
II • Muzică instrumentală romînească — 
ora 16,30 - II • Concert de estradă — 
ora 17 oo — li e Fragmente din opera 
„Gioconda“ de Poncliielll — ora 17,15 — 
I o Program muzical pentru fruntași în 
producție — ora 18,30 — I • Scrisori din 
țară — ora 19 05 — I • Piese pentru 
vioară de Pablo Sarasate — ora 19.12 — 
I • Cîntece șl jocuri populare roml
neștl — ora 18.05 — II • Valsuri Inter
pretate de fanfară — ora 19,40 - II 
o Muzică de dans — ora 20 Q0 — II 
Opereta „Paganlni“ de Lehar — ora 20.00 
— I e Melodii nemuritoare — ora 21,25 — 
I • Din cele mal cunoscute melodii ale 
popoarelor — ora 20,40 — II • Album 
artistic — ora 21.45 — II « Muzică de 
dans — ora 22,00 — II.

Cinematografe)
NAȚIONAL DIN BUDA- 

de Operă și Balet al

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Pregătirile pentru deschideiea noului an de studiu în învățămîn- tul de partid au început, de fapt, în regiunea Cluj, îndată după închiderea anului trecut de învăță- mînt. Pe baza hotărîrii biroului comitetului regional de partid, colective formate din activiști ai comitetului regional și ai cabinetelor de partid au. ajutat pe teren la selecționarea și pregătirea propagandiștilor.O mare atenție a fost acordată îmbunătățirii compoziției corpului de propagandiști. Din cel peste 3 900 de propagandiști, aproape 900 sînt activiști de partid, peste 1 500 de propagandiști au studii superioare. Nu de mult s-au deschis cursurile de vară pentru pregătirea propagandiștilor; la aceste cursuri participă peste 750 de propagandiști. Instruirea acestora este asigurată de activiști de partid, de stat și din economie, cadre universitare de la catedrele de științe sociale etc.în timpul cursurilor au fost organizate vizite în uzine, unități a- gricole socialista fruntașe, întâlniri cu fruntași în producție.Un mare număr de propagandiști își vor perfecționa pregătirea în cadrul cursurilor fără scoatere din producție, orgranlzate pe lîngă comitetele raionale șl orășenești de partid. La cursul cu propagandiștii pentru învățămîntul politic U.T.M. participă peste 800 de tovarăși.

PREGĂTIRI PENTRU DESCHIDEREA NOULUI ANDE STUDIU IN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTIDÀ

tiviștil comitetului orășenesc de partid 
vor conduce diferite cercuri ale învă- 
lămîntului de partid.

Cei peste 100 de tovarăși care vor 
activa anul acesta pentru prima oară 
ca propagandiști au urmat un curs de 
pregătire cu durată de 15 zile.

ADJUD (coresp. „Scînteii"). — 
Zilele trecute, Comitetul de partid

al nodului de cale ferată Adjud a 
analizat stadiul pregătirilor în ve
derea deschiderii noului an școlar 
în învățămîntul de partid. Discu
țiile au scos în evidență faptul că, 
în acest an, organizațiile de bază 
au acordat o mai mare atenție pre
gătirii deschiderii anului șco
lar, Propagandiștii au fost selec
ționați din rîndurile tovarășilor cu 
temeinice cunoș
tințe politico- 
ideologice. Toți 
cei 15 propagan
diști au parti
cipat la cursurile 
de pregătire de 
pe lingă Comite
tul regional de partid.

încadrarea membrilor și can- 
didaților de partid și a celor din 
activul fără de partid în diferite 
forme ale învățămîntului s-a făcut 
cu mai mult discernămînt, ținînd 
seama de dorința și pregătirea 
fiecăruia. Numărul cursanților a 
crescut cu mai bine de 40.

construcției socialiste în țara noastră, pe contribuția propagandei de partid la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid în domeniul economic și la dezvoltarea continuă a conștiinței socialiste a oamenilor muncii.Cursurile au prilejuit un bogat schimb de experiență între propa-
cLU-v AetivttoteÀ de partid

ORADEA. Peste 400 de propagandiști au urmat timp de 15 zile cursurile primei serii de pregătire ce a avut loc pe lingă Comitetul regional de partid Crișana. în cadrul cursurilor s-a pus un deosebit accent pe sarcinile trasate de partid în lupta pentru desăvîrșirea

gandiștii din orașele șî raioanele regiunii ; propagandiștii au primit un ajutor eficace și în îmbunătățirea pregătirii lor metodice.La încheierea cursurilor, tov. Victor Bolojan, prim-secretar al Comitetului regional al P.M.R. Crișana, a vorbit propagandiștilor despre sarcinile actuale ale organizațiilor de partid din regiunea Crișana.

un deosebit accent pe sarcinile 
care stau în fafa organizațiilor U.T.M. 
în mobilizarea masei largi a tinere
tului la lupta pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor 
colective, în educarea patriotică a ti
nerilor, dezvoltarea conștiinței socia
liste a tineretului, însușirea principii
lor moralei comuniste.

Pe lîngă lecfil- 
le predate, au 
fost organizate 
schimburi de ex
periență în cadrul 
cărora propagan
diști care fac de 
mai mulfi ani a- 

împărfășit din me-ceasta muncă au
(odele lor în conducerea cercurilor 
de învătămînt.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— La Medgidia s-a încheia* cursul 
de pregătire a propagandiștilor pen
tru învățămîntul politic U.T.M. ; au 
participa) 473 de propagandiști din 
satele regiunii, în lecții s-a pus

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
Comitetul orășenesc de partid Craiova 
a luat din timp măsuri în vederea des
chiderii noului an în învăfămintul de 
partid. In această- direcție un loc de 
frunte îl ocupă selecționarea și pregă
tirea propagandiștilor. Astfel, au fost 
selecționați 418 propagandiști, din rîn
durile tovarășilor cu o bună pregătire 
politică și ideologică ; a crescut nu
mărul propagandiștilor care au absolvit 
școli de partid, școli medii și superioa
re de stat. Trebuie subliniat în mod 
deosebit faptul că anul acesta to|i ac-

SĂVINEȘTI. La Complexul Săvi
nești au fost încadrafi în diierite 
cercuri ale învățămîntului de par
tid, potrivit dorinței și pregătirii 
lor, 87 la sută din totalul membri
lor și candidafilor de partid, 
restul tovarășilor studiind în învă
țământul de stat. De asemenea, în 
cercurile și cursurile din sistemul 
învățămîntului de partid au iost în
cadrați 120 de tovarăși din activul 
fără partid.

Punctul de 
(ionează în 
este dotat
grafic ; hărți ; grafice care oglin
desc ritmul de dezvoltare a diferi
telor ramuri industriale din 
noastră ; fotografii ale noilor 
strucfii ; material documentar 
privire la dezvoltarea mișcării
citorești internationale. (Din ziarul 
„Placăra“-Piatra Neamț).

TEATRUL 
PESTA (Teatrul 
R. P. Romîne): VIAȚA LUI GALILEI — 
(orele 19,30).

ATENEUL R. P. ROMÎNE : CONCERT 
EXTRAORDINAR PREZENTAT DE OR
CHESTRA SIMFONICĂ A PIONIERI
LOR DIN SOFIA - (orele 20).

SALA PALATULUI “ “ -----------
(Teatrul Național „I. L. 
CILI ANA - (orele 20).

TEATRUL „LUCIA 
LANDRA“ (Parcul N. 
MOURET - (orele 20).

TEATRUL ,C. I. NOTTARA“ (Parcul 
Herăstrău) : ÀNTONIU ȘI CLEOPATRA 
— (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (GTă- 
dina din str. Mircea Vodă nr. 5) : 
SOACRA ȘI NORA — (orele 20,15).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Grădina Boema) ; VORBA 
REVISTEI — (orele 20).

R. P. ROMINE 
Caraglale“) : SI-
STURDZA BU- 
Bălcescu) ; MA-

consultații, care tune- 
cadrul complexului, 

cu : material biblio-

[ara 
con

çu 
mun-

BÎRLAD. La Fabrica de rulmenți 
Bîrlad pregătirile pentru organizarea 
noului an școlar în învățămîntul de 
partid se 
în acest 
cercuri și 
decît anul

Membrii
secretarii organizațiilor de bază, 
unii membri ai birourilo- 
în acest an în cercuri 
teoriei
„Flacăra lașului“).

desfășoară cu intensitate, 
an vor funcfiona 45 de 
cursuri, cu 14 mai mult 
trecut.

comitetului de partid, 
Și

voi studia 
de bazele 

marxisf-leniniste. (Din ziarul

CINEMATOGRAFE: SOARE ȘI UM
BRA : Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21). O
VIAȚA: București (9 15; 11; 12,45; 14,30; 
17; 19; 21). Miorița (10; 12; 14; 16,30;
18,45; 21), Grădina 13 Septembrie (20). 
ACORD FINAL : Republica (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), 1 Mal (10; 12; 15; 
17,05; 19; 21,15), Grădina Progresul (20,15). 
TINTIN ȘI MISTERUL ------------
AUR“ : Magheru (10; 12; ’
18,45; 21), I. C. Frlmu
14; 16,15; 18,30; 20,45;
21,45), 23 August (10; 12;
grădină 19,30), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Arenele Libertății (20). DESTĂI- 

clnematografele V. 
19; 21), Tlneretu-

14,30; 16,30; 18,30;
___ ,, __   (10; 12; 15; 17; 19; 
21). FOC IN LINIA DOUA: Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 15,15; după-amiază 17; 18.45; 
20,30). ULTIMA REPRIZĂ: Victoria (10; 
12; 15; 17; 19; 21). LĂSAREA NOPȚII: 
Central (10; 12,10; 14 20; 16,30; 18,45; 21). 
FRUMOASA AMERICANA : 13 Septem
brie (11,30; 14,30, 16,45; 19; 21,15), 8 Mal 
(15; 17; 19; 21). ÎNVIEREA: ambele serii 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(16; 19.45) 713 CERE ATERIZAREA: în
frățirea între popoare (16; 18; 20), Flo- 
reasca (16; 18 15: 20.30), Alex. Sahia (10,15; 
12; 15: ■-_____ -______________  .......
ȚIUL : Cultural (15;“ 17; 
CUL CINTÄ : ''
14.20; 16,25: 18.50; 21). COCOȘUL SPERIE 
MOARTEA: 8 Martie (15.30; 18; 20,30;
grădină 19.30) Volga (10; 12; 15; 17; 19; 
21). ACADEMICIANUL DIN ASKANIA: 
Grivlța (16: 18; 20). VÎRSTA DE AUR A 
COMEDIEI. V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 
grădină 20). SENTINȚA 
Unirea (16; 18: grădină 
FURTUNILOR: Flacăra 
Olga Banele (15.30: 18: 
POVESTE SENTIMENTALA: rujează la 
cinematograful T. Vladimirescu (16; 18;

NUIRI rulează la 
Alecsandri (15; 17; 
Iul (10,30; 12,30;
20,30), Gh Doja

.LINEI DE 
14,15; 16,30; 

(9,30; 11,45;
grădină 19,30; 
15; 17; 19; 21;

17: 19; 21; grădină 19,30). PUȘ- 
~ ‘ ■" 19;' 21). MEXI-

Alex. Popov (10; 12.10;

SE VA DA JOI: 
20). PLANETA 
(16; 18,15; 20 30), 
grădină 20,30).

20). MUZIC'ANTUL ORB: Munca ‘ (16; 
18,15; 20.30). 49 DE ZILE IN PACIFIC: 
Popular (16; 18,15; 20,30), , 16 Februarie 
(16; 18; 20) Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30; grădină 19.30). REVISTA DE 
LA MIEZUL NOPȚII - cinemascop: 
Arta (16; 18,15; 20,30). FRAȚII KOMOROV 
- LINGĂ PRĂPASTIA ABRUPTA (VI- 
NATOAREA DE LUPI): Moșilor (16; 18; 
grădină 20). DUELUL N-A AVUT LOC: 
rulează la cinematograful Donca Simo 
(16; 18; grădină 20). AGRAFA ALBA: 
M. Eminescu (16;18,15; 20,30). CAVALE
RII TEUTONI — ambele serii: rulează 
]a cinematograful Ilie Pintllie (15; 19;
grădină 19,30). VlRSTA DRAGOSTEI: 
Luceafărul (16; 18 30; 20,30; grădină 19,30). 
FANTOMELE DIN SPESSART F rulează 
la cinematografele G. Bacovia (15; 17; 
19; 21), C-tin David (15,30; 18; 20,30).' 
MIZERABILII — ambele serii — cinema
scop : Drumul Serii (15,30; 19.30). TE
ROARE IN MUNȚI : - cinema
scop: 30 Decembrie (16; 18,15; 20,30).
M-AM SATURAT DE CĂSNICIE: rulea
ză la cinematograful Aurel Vlaicu (15: 
.17; 19; 21). FOCURI IN MUNȚI: rulea
ză la cinematograful B. Delavrancea (16; 
18; 20). CARMELLA — cinemascop: Gră
dina T. Vladimirescu (19,30). UN OM 
TRECE PRIN ZID; Grădina Arta (19.30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,30 — Emisiune literară 
pentru pionieri șl școlari : „Cărți din 
biblioteca noastră“. 20 00 — Filmul artis
tic „ULTIMUL MEU TANGO1 
ducție 
Muzică 
știri.

I“ — o pro- 
a studiourilor spaniole. 21,40 — 
ușoară. In încheiere : Ultimele

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă cu cerul varia
bil. Vîntul a suflat potrivit, temporar 
cu Intensificări din sud-estul țării pre- 
dominînd în sud-vest. Temperatura ae
rului la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 24 de grade la Sulina și Mangalia 
și 35 de grade la Drencova, Băilești, 
Giurgiu șl Adjud.

Ieri în București : Vremea s-a menți
nut călduroasă șl frumoasă cu cerul 
mal mult senin. Vîntul a suflat slab din 
sud-vest. Temperatura maximă în aer a 
înregistrat 35 de grade și pe sol 57 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele dc 9, 10 
și 11 septembrie. In țară : Vreme ușor 
Instabilă în jumătatea de nord a țării 
șl în general frumoasă în celelalte re
giuni. Cerul va prezenta înnourări mal 
accentuate în Ardeal, nordul Moldovei și 
regiunea muntoasă unde vor cădea ploi 
sub formă de averse. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
în general staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade iar maxi
mele între 20 șl 30 de grade șl local 
mai ridicate.

In București : Vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vînt slab. 
Temperatura staționară.
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apă și bea, și-o dul-

dormi pe ele, tottacimurile,

(Foto : Gh. Vintili)

pungă și pe urmă a 
să ne luăm și frigi-

Bine, 
lucru

spunea că 
o constru- 
bună. Nu
da la Pe- 
pretindea

în
că

cum

> gîsca 
și îndo-

vorbeai de-un necaz... că uitasem ! C-a fost ș'i-un

gurii 
dus-o 

vre- 
spu- 

el că

depinde secția con- 
de el, pentru a ve- 

cum se poate obține 
repede recompensa.

am petrecut, totul a fost 
n-am știut cind a venit

făcu Ni- 
să-fi dau 

mînă ? 
Ăsfa-i lucru mare, Răspun. 
dere I

Și, dintr-un excesiv slmf

Și
Merită laude fova-

Mocanu, 
numele 

mașinii :

inovatorul, 
lui se și 

„M1“.

Flori urzii

Dă-mi
să experimen-

era
că...

băiat bun, se mai ceartă
se poate, dar băiat bun,

ma
să întocmiți, mă rog, 

calcule economice, 
aia să alerțjați la 
și să cereți formarea 
comisii... O dandana

»
re| om din întreprindere. 
Cu Șerbănescu nu pierzi 
trenul — spun unii despre 
el. Și Șerbănescu, măgulii, 
zîmbeșie,

La Pecica, Șerbănescu a 
privit cît a privii mașina, 
apoi a spus și el cum spu
sese și Niculescu : 
bine, dar ăsia-i 
mare. Vă dați seama în ce 
încurcătură v-ați băgat ? 
Cine v-a pus l Acum tre
buie să faceți un dosar, să

MAȘINA
de răspundere, nu i-a dat 
gîșfe. Mașina nu putea fi 
experimentată fără ele, așa 
că a rămas într-un coif, 
uitată, în timp ce gîștele 
erau îndopate mai departe 
manual.

S-a mai rugat ce s-a 
mai rugat Mocanu de Ni
culescu, dar acesta 
neînduplecat. Pentru 
nu voia să riște.

— Că dacă risc, ce fo
los am ?...
,iill|i||llll!lll!IIIIIIIIIIIIIIlMllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhi.

Pe nenea Sofro
nie îl cunosc de 
mult, de cînd lu
cra la „Saturn”, 
deasupra 
gropii. A 
greu multă 
me, deși se 
nea despre 
e în stare să-l ju
dece și pe dracu și să-l scoată dator. Nu ne-am 
văzut de douăzeci de ani, de pe vremea cînd 
mă învăța să deosebesc pe maidan osul iepure
lui de sita zînelor și iarba datului de răsfug. Pe 
vremea aceea era un bărbat trupeș și bun de 
gură, care se lua în colți cu toți. De la dînsul 
am auzit o vorbă mare pe vremea foametei, 
cînd scînceam cu toți și ne umflam burta cu 
prune verzi : „Oala nu se umple cu vorbe”. Pe 
Aț.rmă viața ne-a luat pe apele ei, și prin 1954 
saù 58 i-am văzut fotografia în ziare.

Bătrînul lucrător bătuse nu știu ce record în 
producție și primise o medalie. M-am bucurat 
mult și am vrut să-l caut, dar treburile m-au 
furat și am uitat o bună vreme de el. Au mai 
trecut cîțiva ani, și într-o dimineață ne-am tre
zit cu nenea Sofronie bătînd vechile ulițe ale 
mahalalei noastre. Se uita peste garduri la ca
sele noi ale ceferiștilor, măsura din ochi flo
rile liliacului și trăgea pe nări aerul Cuțaridei.

— Uite-l pe Sofronie, șopteau vecinele noa
stre.

— A ajuns deputat...
— Ce spui. Soro ?
— Da, are acasă o ladă de decorații..,
— Stă cu Groza la masă...
Nenea Sofronie se mai împuținase, 

mai încărunțise, dar tot frumos și 
aprig. L-am poftit în curte, i-am dat 
un scaun și ne-am pus pe vorbă sub 
un nuc bătrîn, sub care ascultasem a- 
mîndoi pe vremuri domnișorul țipînd,

— Ce-am auzit, ești deputat...
— Sînt.
— Bravo dumitale ! De muncit mai 

muncești ?
Muncesc.

— Te-am văzut in ziar...
— Ei, n-au avut de lucru...
— Mai ții minte povestea Frumușe

lelor, pe care mi-ai spus-o pe-un lipăr 
de vară ?

— Mai țin.
!— Sănătos ?
— Sănătos, slavă Domnului !
— Pe unde mai stai, nene Sofronie ?
— Mai bine m-ai întreba pe unde 

n-am stat ! După ce-am plecat de-aici, 
de la „Saturn“, am găsit o casă amă- 
rîtă prin Văcărești. Acolo am petrecut 
războiul. După aia m-am mutat pe 
malul Dîmboviței, pentru că lucram la 
„Firul roșu“. Am mai schimbat ce-am 
schimbat, că omu sărac caută culcuș 
mai încăpător, pînă am căpătat casă. 
Ieri ne-am mutat, sîmbătă. Ce halima 
a fost, să stai s-asculți... *

Lui nenea Sofronie atît îi trebuia, 
să-i dai sfoară la gură, că nu se mai 
oprea. L-am lăsat să povestească și i-am 
privit ochii dulci de calindroi și capul 
albit. Bătrînul păstra peste ani~o bă- 
trînețe fermecătoare și mi s-a părut că 
nu trecuse nici o zi de cînd stăteam tot 
așa și-i ascultam vorbele.

— Acum, că nu ne-am mai văzut de 
atîta vreme, n-ai de unde să știi că 
ne-am înmulțit ; pe fata mea cea mare 
o cunoști ?

. Cum să nu ?! Mărioara...
— Ea. S-a măritat cu un meșter 'de 

„23 August“';
cînd și cînd, că nu .. ..
cum spusei. Au făcut doi copii, să le trăiască, 
s-a umplut casa ca iarba. Crește-i, fă-i mari. 
La noi, toată lumea la roboteală, au dus băieții >— că băieți sînt — la cămin. A stat Mărioara 
fără ei un timp, adică îi vedea numai seara, 
n-a mai răbdat. Tot pe lîngă casă i-a ținut. 
P-ormă s-a măritat și cea mică. Caută altă lo
cuință, mai încăpătoare ; am găsit, dar tot n-a
jungea. Am trăit cîțiva ani cam înghesuiți. Dar. 
eu nu te plictisesc ?

— Nu mă plictisești...
— Am cerut la partid casă. „îți, dăm, mi-au 

spus, numai să ai puțină răbdare". Am și am 
avut... Joia de-a trecut, numai ce. mă pomenesc 
cu unul de la sfatul popular : „Dumneata ești 
cutare și cutare?" „Eu sînt!" „Bine. Vino cu 
mine". „Unde mă duci, omule?" „Haide cu 
mine, c-o să-ți pară bine". Cam știam unde bate 
el, dar, curios ca muierea, nu l-am slăbit: „Că 
nu mi-oți fi dat casă ?!" „Ba chiar așa"... Mu
ream s-ajung mai repede. M-a urcat într-o, ma
șină, și ce crezi că mi-a arătat ; o. căsoaie cu 
balcoane, numai ferestre. „Pe mine să nu mă 
urcați sus, că am amețeli, și nici scara nu vreau 
s-o urc toată ziua, bună ziua"... „Nu te urcăm, 
ne-am gîndit la toate“... A deschis o ușă și 
mi-a arătat : „Uite, aici e holul, aici e baia, aici 
sufrageria, cu trei uși : o cameră pentru dum
neata, o cameră pentru copii, o cameră pentru 
fata dumitale cu ginerele" — c-am uitat să-ți 
spun : cea mică, Silvia, s-a mutat de-acum trei 
ani cu al ei, tocmai pe la Filaret...

Nenea Sofronie s-a oprit puțin, pentru că osț 
'tenise. S-a mai uitat în jur la grădină, la pomi 
și-a oftat ușurel.

— Ce-i nene Sofronie ?
— Ei, cînd 'ți-oi spune... Uite, cu baie,. cu lanț, 

cu apă'fiartă, m-am mai obișnuit cu gîndul, că 
doar nu mai trăiam pe vremea lui~ Cuza Vodă. 
E bine și cu caloriferul, că face căldură și nu 
mai cari lemnele, nu le mai spargi,^loc avem 
acum să întorci cu carul. Numai că unde să

!

mai cresc eu o găină, o pasăre, s-o aud cum 
trăiește lingă mine?! A, că nu-ți spusei, fiindcă 
veni vorba de găină... DaL ai timp de snoavele 
mele ?

■ — Am, ia un pahar cu 
ceață...

A luat nenea Sofronie.
— Bună, a zis cu gura 

sorbit paharul aburit. O 
der zilele astea. Mobilă am găsit în casă, o s-o 
achităm în douăsprezece rate, zău dacă mai știu 
cum am trăit cînd mi-aduc aminte de bordeie, 
de igrasie, de foame... dar să nu mai vorbim, 
mai bine să-ți spun despre necazul pe care 
l-am avut de sărbători...

— Ce necaz să ai într-o zi ca asta ?
— Uite că am avut. Toate bune, că mutarea 

n-a fost cine știe ce. De vreme ce dulapul și 
patul le-am lăsat la niște neamuri, mi-am strîns 
tacimurile, covoare aveam, să dormi pe ele, tot

jei, nu e — nu e ! 
Am lăsat vorbă 
că ne-am mutat, 
să nu bată dru
murile de poma
nă, și am luat-o 
popește. Niște car
ne se mai găsea, 
vin o să cumpere 
gineri-miu. pahare 

Uvem 'destule, ia să facem și o supă de găină 
înainte, și orez fiert pentru gura mea mai de
licată... Zis și făcut ! Am plecat la piață și m-am 
certat cu niște țărani care vindeau cam scump ; 
pînă la urmă am tîrguit o domnișoară de pui
cuță, tăcută și cu ochiul ca mărgică. Am adus-o 
acasă ; eu nu tai pasăre, am lăsat-o pe diminea
ță, să găsesc un om pentru treaba asta. Noaptea 
nu prea am dormit. Copiii au stat pînă la un
sprezece în baie, fii-mea tot așternea cearșafu
rile, eu am dat s-adorm; parcă puteam ?! „Mă 
tot gîndeam să nu-mi facă găina vreo boacănă, 
c-o legasem cu o sfoară de calorifer în bucătărie, 
după ce așezasem un coș sub ea, să nu murdă
rească pardoseala. Tot așteptam s-o aud cum cot- 
codăcește, speriată în loc strein, dar ea — mută, 
săraca, li pusesem apă, mălai ud, avea tot ce-i 
trebuia. Casa mirosea toată a var proaspăt și 
a ulei. „Ce bine o să fie la iarnă aici !" îmi 
spuneam, și m-am mai sculat de două ori, să 
privesc pe geam. Era lună, ca la sărbătoarea 
Teclelor, se vedea tot cartierul în jur. Numai 
case cu

. ..... .....

Desen de TIA PELTZ

de la Mobila, în rate, tablouri — să vezi ta
blouri pe pereți... Așa că cu trei cearșafuri ale 
mele, trei ale fetii, și cu fețele de pernă într-o 
boccea pusă în taxi, c-am luat Getax, că nu se 
cuvenea altfel, iată-ne la bloc. Acolo, cînd să 
intrăm, un galonat, portarul : „Bine-ați venit !" 
„Bine v-am găsit!“ „Aveți cheia?" „Avem, ce 
mai întrebi ?" „Poftiți"... Am deschis ușa, fata 
cu gineri-miu — să cadă pe jos 1“ „Uite ! avem și bucătărie cu faianță“... „Avem, haide, nu vă 
mai mirați atît, ochii pe copii, să nu spargă 
ceva“... Pînă seara am pus totul la locul lui, 
că mare treabă nu era. Ne-am mai dondănit ce 
ne-am mai dondănit cu lămpile. Nu, că veioza 
s-o așezăm colea, lingă studio, făcea Mărioara, 
Bărbatu-său : Nu, că e mai bine pe noptiera lui, 
că are de învățat seara — că face nu știu ce 
liceu. Pînă m-am așezat cu gura pe ei : unde 
vorbesc mulți, merge o moară ! „Ia mai astîm- 
părați-vă, că tot pe studio ați dormit și tot lu
mină electrică ați avut ! Cînd vă uitați la lampă 
ca la soare nu vă mai dondăneați atît. Las-o 
dracu’ de veioză, mai bine spuneți-mi ce să 
facem mîine — că e duminică și trebuie să săr
bătorim intrarea in 
casă nouă —, pe cine 
chemăm, pe cine aș
teptăm“... S-ău 'poto
lit. Am făcut socotea
la. 'Gineri-miu l-a a- 
dus pe secretarul de 
partid de la ei, cu care 
e prieten, și pe încă 
unul neînsurat, care 
lucrează cu el la ma
trițe ; fii-mea 
cin's-aducă ? S-o 
măm pe Silvia, 
mea, mi-a spus.
c-o uitasem !
cu telefonu la fabrică. 
Nu era în București. 
Plecată cu bărbatu- 
său, la Tușnad, la băi:

pe 
che- 
sor- 
Tii,

Caut-o
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grădini, numai balcoane, ce mai, cen
trul orașului ! „Uite unde-ai ajuns, 
Sofronie ! mă fericeam ; încă tu ca tu, 
dar bine că copiii tăi se bucură, că ei 
or să trăiască". M-am uitat la lămpi, 
m-am uitat la patul cu arcuri, la co
voare — nu mai semănau cu odăile în 
care am locuit eu... Am adormit. A 
venit duminica ; era soare, am deschis 
ferestrele, am tras aerul dimineții în 
piept. Toată casa era în picioare — cu 
mic, cu mare. Gineri-miu a alergat 
după gheață, după sifoane, radio aveam 
mai demult. A venit prînzul. Au sosit 
oaspeții, i-am poftit înăuntru. Ne-au 
adus flori, 
bine. Nici 
seara...

— Parcă
— Așa-i,

necaz...
— Spune...
— Mă dau jos din pat, cum îți spun, 

intru în bucătărie, găina — cuminte 
la locul ei, în coș. Băuse toată apa și 
mă privea cu un ochi limpede. O iau 
din coș; cînd mă uit mai bine, îmi făcu
se un ou. Acum să nu crezi că mai mă 

de fleacuri băbești, dar mi s-a pă- 
semn bun la casă nouă și odată 

s-a înmuiat inima. Ea mi-a făcut 
ou, și eu o dau gîdelui s-o taie ! 

Mai bine nu mai pun carne de pasăre 
pe limbă decît să ucid ființa asta. 
Carne aveam cîtă ne trebuia; să facă 
Mărioara mai bine o supă de zarzavat 
pînă la prînz. Zis și făcut ! Las găina 
la locul ei și îmi spun în mintea mea : 
„O s-o cresc pe balcon, deși nu prea 
e voie, că rîd vecinii de mine, sau îi 
fac un coteț în curte, mai încolo, mai 
cresc și altele. De tăiat nu mai tai 

Tocmai atunci pică la mine o tovarășă
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găini".
de la raion și-mi spune: „TU, ce v-am mai cău
tat, Tocmai astăzi v-ați ' găsit să vă mutați !" 
„Nu astăzi, ieri I“. „Nu-i nimic, uite despre ce 
este vorba, trebuie să instalăm un comitet de 
bloc, dumneata ca deputat trebuie să vii". Am 
dat să spun ceva, nu se putea, sărbătoarea casei 
— sărbătoare, dar nici pe oameni nu-i puteam 
lăsa așa, mă așteptau. Mi-am pus ceva pe mine 
și-am plecat, uitînd cu totul de găină. Pe la 
unu mă-ntorc, cu gîndul la altele, m-așez la 
masă și, pentru că veniseră oaspeții, beau un 
păhărel de țuică. Intră fii-mea, Mărioara, cu 
oala de supă, „și cînd am simțit mirosul plăcut 
de găină, odată m-am îngălbenit rău. „Ce-ai, 
tată ? m-a întrebat gineri-miu, ți-e rău ?" „Nu 
mi-este, dar de ce-ați tăiat găina ?, Ea ne-a fă
cut un ou, și voi ați tăiat-o“...

Și n-am mai mîncat. Asta a fost.

(Din volumul „Prînzul de Duminică”, apărut recent 
în Editura pentru Literatură).
ranranauaraaKasansiisisananssncEcsasKn»

Murphy Andrews din 
scoase o hîrtie de

Kentucky 
cinci do

lari, o puse pe pupitru și 1 se adresă 
lui Alec Chabot din Louisiana : „să 
vezi că zice 1" ; acesta scoase altă 
bancnotă, o puse pe pupitru șl răs
punse : „ba n-o să zică 1*Eroii acestui pariu nu se ailă la curse sau la box, ci în Senatul S.U.A. în momentul unei dezbateri importante, fiind ei înșiși senatori —• sau cel puțin așa ne asigură Allen Drury în romanul său „Aviz și aprobare'. In mijlocul unor strigăte senzaționale și unor scandaluri tragice se desfășoară acțiunea unei cărți pe care presa americană a salutat-o drept „cea mai excitantă carte care s-a scris'vreodată despre viața politică a Washingtonului", un roman de circa o mie de pagini care a inundat standurile drogheriilor a- mericane și a fost ținut vreo 100 de săptămîni pe lista de „best-sellers' (cărțile care se vînd cel mai bine).E vorba într-adevăr de o carte foarte interesantă, scrisă de un om talentat ; cum își folosește pînă la urmă talentul, asta-i altă poveste. Reporter la Washington, trecut vreme de 15 ani prin toate ciururile și sitele politicii burgheze, Drury a știut să creeze impresia că în romanul său critică falsa democrație, putregaiul, corupția și demagogia unui sistem social stăpînit de trusturi. El știe că romanele care fac fățiș apologia capitalismului nu se bucură de succes ; ba, mai mult, înarmat cu o profundă cunoaștere a vieții din țara lui, autorul folosește la adresa unor oameni politici niște formulări pe care chiar și unii adversari ai modului de viață american nu-și permit, din motive de politețe, să le rostească atît de brutal. Distinșii senatori reacționari din romanul lui Drury se adresează unul altuia cu epitete savante cum ar fi „mincinosule', „fiu de cățea", „ti- călosule*, ei își vînd voturile cu un cinism care te îngheață ; ei, înainte de a se bate pe burtă înaintea fotografilor, se șantajează reciproc cu o lipsă de scrupule care ne-ar părea de necrezut dacă n-am fi a- pucat și noi în trecut să cunoaștem

cîte ceva din binefacerile democrației burgheze.Singurii oameni ceva mai teferi par a fi ziariștii, dar asta numai pentru că sînt oarecum spectatori ; de altminteri autorul, ca pentru a sublinia că ei nu acționează în numele lor, nu le dă nici un nume în carte, desemnîndu-i sub titlul ziarului sau agenției lor :
„Cîteodată sper, îi șopti A. P. •) 

lui* U.P.I., că o sâ auzim pe cineva 
strigîndu-i vreunei înalte oficialități 
care tocmai face o declarație : „Ești 
o lichea și 
desigur că 
asta, deși 
așa".Sarcina la asupra spune că ministrul poștelor — unul imaginar, din cartea sa — e un negustor de canapele care și-a cumpărat postul sprijinind cu 150 000 de dolari campania pentru realegerea președintelui imaginar din carte ; el povestește cum ticăloșiile se mușa- malizeașă „mult mai des decît își închipuie țara' șl cum la Washington își zîmbesc și își strîng mîna oameni care știu grozăvii unii des
pre alții și „care umblă ca niște oa
meni vil, dar sînt de mult morțl pe 
dinăuntru" ; el înfățișează lucid convorbirea telefonică prin care reprezentantul trustului General Motors îl presează pe un senator să voteze într-un anumit fel și demonstrează că în „crudul business al politicii' de acolo „drumul cel mai scurt între două puncte nu e linia dreaptă".oarecum lesne să faci literatură captivantă din subiecte tradiționale ; Drury însă construiește aproape un întreg roman din ședințe ale Senatului și comisiilor senatoriale, șl te face să le urmărești pe nerăsuflate. E un tur de forță cu atît mai remarcabil cu cît orice vizită turistică la Senat te convinge că ședințele lui sînt în realitate mult mai puțin captivante ; se întîmplă adesea să nu vezi în sală decît cincl- șase oameni, dintre caie unul con-

discursul tău pute". Dar 
n-o să 
toată

auzim 
lumea

una ca 
gîndeștede asa romancierul.striga asta o El ne

*) Advise and 
probare) roman 
tura Doubleday,

consent" (Aviz țl a- 
de Allen Drury, edl-
Naw York.

•) A. P. — Associated Press. U.P.I. -, 
United Press International.

Principiul mașinii e sim
plu : după ce ai luat gîsca 
la subțioară, îi bagi pe 
gîtlej jeava de alimentare, 
apeși pe buton și gata ai 
îndopa'-o. Electric.

Mașina electrică a îndo. 
pat pînă acum cîteva sute 
de gîșfe. Și toate s-au în
grășat cu vreo două kile. 
Ba unele chiar cu trei 
patru, 
rășul 
După 
spune

...,,M1 “ își are povestea 
ei. Toată lumea 
mașina pe care 
ieșfe Mocanu e 
mai șeful secției 
cică, Niculescu, 
că nu e. la să se mai lase 
Mocanu de prostii, zicea 
el. Auzi, mașină de îndo
pat gîșfe !...

Mocanu nu s-a descura
jat însă și a terminat ma
șina.

— Tovarășe Niculescu, 
i-a zis inovatorul cînd to
tul a fost gata, 
niște gîșfe 
tez.

Niculescu i-a dat o gîscă. 
Mocanu a turnat porumb 
opărit în rezervor, a pus 
mașina la priză și... gîl-gîl. 
gîl... pîn-să apuce 
să protesteze, o 
pase.

— Bine, bine, 
culescu. Dar pot 
eu fie gîștele pe

F O I L E T O N
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Și ca să riște cu folos, 

Mocanu a fost nevoit să-l 
ia... coautor.

Mașina se chema acum 
„M+N1“. O sută șapte
zeci și cinci de gîște au 
fosf îndopate. Cu ajutorul 
ei întreprinderea a obți
nut la ele un spor de 166 
kg greutate. Lui Niculescu, 
„M1“ nu-i fusese pe plac, 
dar „M + N1“ de-a drep
tul îl îneînfa. în calitate 
de coautor, s-a dus la 
Arad, la întreprinderea de 
industrializare a cărnii, de 
care 
dusă 
dea 
mai

De la Arad s-a întors la 
Pecica însoțit. Nu de ingi
nerul șef, care răspunde 
de inovații, ci de Mircea 
Șerbănescu, de la muncă 
și salarii, cel mai descurcă.

M+N+S1“
F

feefionase. Șerbănescu, 
însă, s-a alarmat, femîn- 
du-se că recompensa va 
trebui să fie împărțită a- 
cum în patru.

Nu cumva vrei să-l lași 
pe cel de la Odorhei să-mi 
fure mașina ? — i-a strigat 
el, indignat, lui. Mocanu.

...Mașina construită de 
Mocanu și îmbunătățită de 
inginerul Petreș luliu în ca
drul unei sarcini de servi
ciu, fără pretenții de co
autor, a fost pusă în pro- 
duefie de serie. La minis
ter se studiază definitiva
rea calculelor avantajelor 
ei economice. Mocanu se 
gîndește la o nouă mașină
— una de îndopat curcani.

Cît despre Niculescu șl 
Șerbănescu, în așteptarea 
ei, au și cumpărat un do
sar, 20 de coli de hîrtie și 
4 indigouri — prejioasa 
lor confribujie la viitoarea 
mașină.

Pentru „M+N + Ș1“, în
treprinderea de industriali
zare a cărnii din Arad nu 
s-a pronunțat încă asupra 
dreptului de inovator. 
Fără îndoială că va lua în 
considerație pe Mocanu, 
adevăratul autor al inova
ției. Cît despre ceilalți doi
— „coautorii” care așteap. 
fă ceva — să li se spună 
cîfe ceva despre morală și 
cinsfe, așa fel îneît noua 
mașină pe care o pregă
tește Mocanu să nu devină 
„M+N+Ș-2“.

PETRE DINESCU

bateți niște hîrfii la 
șină, 
niște 
după 
Arad 
unei 
întreagă I

Pe scurt, vizita lui Șer- 
bănescu a schimbat din 
nou numele mașinii, care se 
chema acum „M + N+Ș1“.

— Unde-s trei, puterea 
crește — l-a asigurat Șer- 
bănescu pe Mocanu, 
trucît avea impresia 
acesta nu înțelege 
stau lucrurile și că nu-i de
loc încîntat de „ajutor“.

Dar ce să vezi I Tocmai 
atunci la Odorhei apare 
o altă mașină de îndopat 
gîșfe. Un nou coautor? 
Nu. Inginerul Petreș luliu 
primise sarcina de la mi
nister să perfecționeze ma
șina de la Pecica. Și o per

tainele „bele place a- „îndărătul un deosebit

duce ședinfa, altul vorbește și ceilalți moțăie sau citesc ziarele. Autorul însuși, reproducînd cuvintele unui ghid care îi plimbă pe turiștii naivi prin Senat, explică malițios că sala 
e goală pentru că „domnii senatori au treburi prin alte părți'. In sîn- gele romancierului-reporter circulă virușii senzaționalului, obiectivul se mută repede de la descrierea recepțiilor oficiale pînă la lista amănunțită a băuturilor consumate, de la tribuna oficială pînă la hind the scenes", cum mericanilor să spună, scenei' ; scriitorul are simț al dramaticului.Realismul său e însă un realism ciudat; autorul stăpînește de minune 'tehnica marilor ziare americane, care se pricep să construiască o minciună cu ajutorul frînturilor de adevăr. Subiectul romanului înfățișează un moment cînd Senatul izbu- ■ tește să-și impună voința chiar împotriva președintelui S.U.A. ; romanul vrea să demonstreze că — prin jocul vînzărilor și cumpărărilor, ai combinațiilor necurate—se realizează totuși un sol de voință colectivă. Și, în- tr-o privință, are dreptate : parcă Grecia antică nu era în unele faze o democrație colectivă în ce privește raporturile proprietarilor de sclavi 
între ei î La fel, marile trusturi se folosesc de mașina de- stat și de bugetul de stat ca de un fel de comitet șl uger comun, pe care și-l dispută prin aprige lupte'dé culise, excluzînd restul populației de la putere. Pînă aici deci, domnul Drury e un realist destul de corect : faptele sînt fapte, iar în privința interpretării lor pot exista păreri diferite. De aci încolo însă... — dar să vedem despre ce e vorba.„Aviz și aprobare" își desfășoară acțiunea într-un viitor neprecizat, cînd primii oameni sovietici debarcă în Lună. Președintele de atunci al Statelor Unite — un personaj imaginar — e un politician viclean și dur, pe care senatorii îl desemnează în secret cu epitete mai tari decît cele înșirate ceva mal sub, un om care a străbătut dru

mul tipia Hal ambițiilor devorante,

al nemiloasei urmăriri de țeluri care 
lăsau în urma lui o grămadă de ri
vali anihilați și de cariere sfărima- 
te". Autorul se ferește să schematizeze : președintele e un „dublu- mincinos" și un om fără scrupule nu pentru că i-ar place să fie astfel, ci pentru că așa arată viața politică, meseria : iată, de pildă, momentul cînd șeful majorității din senat, un ins deprins cu toate combinațiile de culise, se îngrozește totuși, pînă și el, cînd vede că președintele pregătește o manevră murdară. „Liderul Majorității 
simți într-o secundă sălbatică ne
voia de a fugi imediat de acolo, 
simți că era atît de aproape do e- 
sența cea mai profundă a Președin
ției Americane, atît de aproape de 
esența unei misiuni osîndîte la atîta 
asprime, atîta singurătate, atît de 
îngrozitoare, atît de îndepărtată, 
pînă la extrem, de moralitatea nor
mală caro permite societății să 
existe, Incit ar trebui să zboare de 
acolo înainte ca revelația să se do
vedească prea îngrozitoare...". Cu alte cuvinte, funcția însăși i-ar cere imaginarului „președinte" o atît de îngrozitoare abatere de la moralitatea omenească, îneît pînă și politicianul îmbătrînit în rele de lîngă el se sperie. Dar ce l-a făcut oare pe un autor politic burghez să a- tribuie atîtea trăsături urîte funcției de președinte ?fȘț? -a întîmplat ceva. Ori ctpropie- <3Vrea unor tratative de nivel înalt care se pregăteau atunci cînd era ori cu cel deguvernanților americani caz ceva a început să-i neliniștească pe reacționarii extremiști. Ca un ecou al acestor temeri, Drury și-a construit romanul pornind de la o ipoteză originală : președintele său imaginar, calculînd raportul de forțe pe plan mondial, ajunge la concluzia că politica „de forță' față de Uniunea Sovietică nu folosește la nimic, că, măcar de ochii lumii, în locul încăpățînaților de felul răposatului Dulles ar trebui promovat la conducerea politicii externe a- mericane un om inteligent și capabil 

de a negocia. Bătrînul anticomunist

sub tipar prima ediție a cărții, temerile unora în legătură alegerea lui Kennedy, ori, mai probabil, presiunile crescîn- pe care masele le fac asupra în orice

nu vrea asta din simpatie pentru comunism, ci doar din cauză că „jilțul său" de președinte îl obligă să se gîndească serios la soarta țării sale — dar imediat Drury pune în cîrca acestui președinte toate trăsăturile urîte pe care le-a observat la cîțiva alți președinți, de felul tristului personaj săltat la putere de gangsterul Tom Pendergast și intrat în istorie sub numele de Harry Truman.Omul propus pentru a deveni noul secretar de stat al S.U.A. e zugrăvit drept un intelectual foarte cult, inteligent dar antipatic. Ultrareacțio- narii îi spun președintelui că favoritul său e un mincinos, dar a- cesta răspunde că tocmai această „calitate" îl face „omul cel mai po
trivit pentru tratativele cu rușii". Pentru numirea propusă de președinte, Senatul trebuie să-și dea avizul — de aci titlul cărții — dar cîțiva reacționari luptă din răsputeri pentru a bloca numirea. Ei descoperă că Bob Leffingwell a fost... comunist. Un autor mai de duzină l-ar fi prezentat pe Leffingwell drept un soi de „agent al Moscovei". Scriitorul nostru se vrea însă mai rafinat : personajul său n-a făcut decît să participe în tinerețe la cîteva seminarii marxiste în care-și propunea să studieze un „nou comunism" foarte nebulos, la care a renunțat de mult.Dar și asta e deajuns : asistăm de-a lungul cărții la o turbată „vî- nătoare de vrăjitoare* de cel mai odios tip maccarthist. Domnul Drury vrea să ne convingă că un om care preferă forței tratativele pașnice nu poate fi decît un sol de comunist care trebuie tîrît în fața inchiziției americane. Prezentînd mitinguri în care americanii cer o politică de pace — observați cît de realistă este premisa de la care pornește — scriitorul afirmă că masele ar izbucni în uralg atunci cînd un orator declară : „Mai curînd m-aș tîrî în genunchi pînă la Moscova, decît să pier sub o bombă". Așadar, renunțarea la provocări și înarmări ar însemna o „îngenunchiere" : condeierul adună în cartea lui toate ideile care ar putea jigni poporul ame-

SERGIU FARCAȘAN

(Continuare în pag. IV-a)
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oceanului

Convorbire cu P. L. Bezrukov, conducă
torul științific al expediției de pe nava 

„Viteaz"

\s

După plecarea din Vladivostok, în a două- 
>$ sprezecea zi, „Viteaz" — nava de cercetări a 
>> Institutului océanologie al Academiei de Șfiin- 
x je a U.R.S.S. — a ancorat la Singapore. Timp 
X de patru zile, cît am rămas în port, au fost 
ț eompleiate rezervele de apă, de fructe și 

zarzavaturi ale navei. Trei zile mai tîrziu, o , 
nouă «prire la Tandjimgpriok, nu departe de' 
Djakarta, unde expediției noastre i s-a alăturat 
o echipă de cercetători din sud-estul Asiei. 
De aci, „Viteaz", prin strîmtoarea Sunda, fre- 
cînd pe lîngă vulcanul activ Krakafoa, s-a în
dreptat spre Oceanul Indian. Primele lucrări de 
cercetare au fost efectuate deasupra marii 
depresiuni jawaneze, cea mai adîncă din Ocea
nul Indian, situată la 200 km sud de insula Ja
wa. Aici s-au luat probe de sol de la 6 500 m 
adîncime. Ne-am îndreptat apoi spre coasta de 

nord-vest a Australiei, trecînd pe lîngă insula 
Christmas. Cu două zile înainte de a arunca 
ancora în portul australian Fremantle, ne-a sur
prins o furtună de gradul 8—9, care a scuturat 
nava, ne-a deranjat lucrurile din dulapuri și 
cărțile din bibliotecă, dar nu a putut stînjeni 
decît în mică parte lucrările științifice.

într-una din zile nava a întretăiat ecuatorul, 
iar pe punte a avut loc tradiționalul botez al 
lui Neptun. După această originală sărbătoare 
stăteam pe punte cu profesorul Bezru
kov, Admiram împreună frumusețea apusului 
de soare. Profesorul Pantelimon Leonidovici 
Bezrukov — un om de falie mică, cu ochii vii 
și păr bogat — director științific adjunct al 
Institutului océanologie al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., este în același timp și conducă
torul științific al expediției, El a participat la 
numeroase alte expediții oceanologice, Ja con
grese internaționale, fiind unul din fondatorii 
geologiei oceanice. Lucrările sale se bucură 
de multă apreciere în cercurile internaționale 
de specialitate. în mod firesc, a venit vorba 
despre munca noastră. Prin această scrisoare, 
m-am gîndit să relatez „Scînteii“, cititorilor ei, 
conținutul acestei convorbiri referitoare 
sarcinile științifice ale expediției.

Călătoria actuală a navei „Viteaz” — 
spunea profesorul Bezrukov — se încadrează 
într-un mare program de cercetări al institutu
lui nostru, program ce cuprinde mai toate 
mările lumii. Totodată, sînt îndeplinite și sar
cinile prevăzute în programul alcătuit de Co
mitetul internațional pentru cercetări oceano- 
grafice pe o durată de trei ani (1960—1962). 
La aceste cercetări, după cum știți, alături de 
U.R.S.S. participă și alte țări printre care 
Australia, Anglia, S.U.A., Franța, Japonia, In
dia, Ceylonul.

în expedițiile anterioare, noi am cercetat 
mai ales partea de vest și nord-vest a Ocea
nului Indian. Actuala expediție — cea de-a 
35-a a navei — are drept scop să cerceteze 
îndeosebi partea de est, sud-esf și cea centra
lă a Oceanului Indian. Pentru a putea înde
plini această misiune vasul a fost înzestrat cu 
tot ce trebuie.

Viteaz

meu — este, de altfel, eel mai bun vas de 
cercetări oceanologice de care dispunem. La 
cele 5 700 tone ale sale are o stabilitate destul 
de bună, ceea ce permite să efectuăm cerce
tări chiar pe o mare agitată, de gradul 6. Pe 
navă, oamenii de știință pot lucra în 14 labo
ratoare — de hidrologie, hidrochimie, hidro- 
optică, meteorologie, geologie, seismologie, 
fizica mării, tehnica 
marină, radiochi
mie, bioluminiscen- 
ță, plancton, ben- 
ton, ihtiologie și în 
atelierul foto. Apa- 
ratajul din laboratoare este din cel mai 
modern și construit în întregime în U.R.S.S. 
Unele aparate de cercetare pot fi coborîte 
pînă la cele mai mari adîncimi, cu ajutorul a 
12 vinciuri electrice montate pe puntea navei. 
Unul din aceste vinciuri este atît de puternic 
îneît poate frage un frai pe fundul 
la 10 000 m.

Ecolofurile *) noastre înregistrează 
mile de pe tot parcursul, înlesnind 
rea reliefului submarin al zonei prin 
cern. Curentomefrele automate 
la orice adîncime, direcția și viteza curenților 
submarini. Alte aparate — batofotomefrele și 
un mare batomeiru — ne permit să studiem 
luminiscenfa și radioactivitatea apei la dife-

rite adîncimi. Avem plase speciale pentru co
lectări cantitative, tuburi de oțel de pînă la 
12 m lungime și 30 cm grosime pentru luarea 
coloanelor de fund. Cu utilajul seismic special 
măsurăm grosimea straturilor de la fund, cer
cetăm structura lor geologică pînă la adîn
cimi de cîțiva kilometri, 
frare lansate cu ancoră
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Aparatele de înregls- 
proprie sînt redesco

perite, după un 
timp, cu ajuto
rul radiolocatoare
lor navei.

Pentru cercetă
rile noastre — re. 

acest utilaj constituie
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latează interlocutorul — 
un ajutor prețios. El ne permite să determinăm 
regimul schimburilor dintre apele oceanice și 
atmosferă, deplasarea maselor de apă și 
a curenților submarini, compoziția chimică a 
apei, radioactivitatea ei, relieful, structura geo
logică a fundului Oceanului Indian și multe 
altele. Sînt deosebit de interesante și datele 
pe care le obținem cu privire la hidrooptica 
apelor oceanului, la răspîndirea calitativă și 
cantitativă a organismelor.

Datele culese contribuie la lămurirea struc
turii generale — fizice, geologice și biologice 
— a Oceanului Indian, la aprofundarea cunoș
tințelor științifice asupra Pămîntului, a trecutu
lui său geologic. în același timp, aflăm și 
cît sînt de mari rezervele de materii prime și 
de pește ale Oceanului Indian. Un exemplu :

în călătoria spre Fremantle, în decurs de două
sprezece zile, am făcut 22 de opriri. La una 
din acestea, s-a scos de la o adîncime de 
peste 5 500 metri o plasă plină cu peste 300 
de concreții*) feromanganice avînd diametrul 
mediu de 12 cm. Niciodată nu au mai fost 
scoase la suprafață, de la o asemenea adîn
cime, concreții atît de mari și de multe. S-a 
stabilit că ele conțin circa 15 la sută metale 
— fier, mangan, nichel, cobalt etc. Se evalu
ează că pe fundurile tuturor oceanelor canti
tatea acestora se ridică la circa 200 milioane 
tone ; ele reprezintă deci o extrem de bogată 
sursă de materii prime mefalifere.

Oceanele lumii prezintă probleme foarte 
complexe, spune interlocutorul meu ; de 
aceea este necesar ca la studierea lor să 
participe cît mai multe țări, cît mai mulți oa
meni de știință. Noi dorim să împărtășim ex
periența acumulată și altor țări pentru ca prin 
eforturi comune să se obțină cît mai repede 
rezultate utile omenirii. Astfel, la Djakarta am 
luat la bord 13 cercetători din indonezia, In
dia, Ceylon și R.A.U. Printre ei sé află patru 
bursieri ai U.N.E.S.C.O. care studiază metodele 
noastre științifice pentru a le aplica apoi în fă. 
rile lor. în portul Fremantle, timp de cinci zile 
ne-au vizitat 10 cercetători australieni, ameri
cani și japonezi pentru a compara metodele 
lor de lucru cu ale noastre în ce privește ana
liza apelor și a producției primare de sub
stanță organică a fifoplancfonului. Schimbul de 
experiență care a avut loc a fost util pentru 
toți. De altfel, și în orașele în care ne-am oprit 
am luat contact și am făcut schimb de expe
riență cu universitățile respective, am stabilit 
relații de prietenie cu mulți oameni de știință, 

interesantă 
în Indone- 
de la Bo-

Azi în Capitală
Lupte

Echipa selecțio
nată de lupte clasice 
a Japoniei își în
cepe astăzi turneul 
în țara noastră, în- 
tîlnind reprezenta
tiva R. P. Romine. 
Meciul începe la ora 
19 în incinta velo
dromului Dinamo.

Rugbi
Pe terenul Gloria, 

cu începere de la 
ora 16,30 va avea 
loc meciul de rugbi 
dintre echipele bucu- 
reștene Steaua 
Metalul.

Haltere
Și

Tenis

Șahiștii romîni la OlimpiadăInterviul nostru

o Olimpiadă

t N

de navigație care 
sonore, adîncimea

electric 
undelor

Continuă să sè desfășoare 
mondiale de aeromodelism.

cu ajutorul 
oceanelor.

(Interviu luat de M.
Popescu).

și de ve

atletism a U.R.S.S., cuprin-
a

„Viteaz“ a

*) Ecolot — aparat 
stabilește, 
mărilor

terenurile clu- 
sportlv Pro-

continuă interlocutorul

adînci- 
cunoaște- 
care tre- 

înregisfrează,

Fotbal

Nava „Viteaz’ !n dreptul insulei Christmas.

(Urmare din pag. III-a)’

ca al du

e numai.

(Desen apărut Ih ziarul raional „Sohîeșitl"},

lar al dat lapte puțin ? 1 
— După hrană șl îngrijire.

se- de so- se

acolo o pui ?
— Dă. în casă am electrică.

xlunllor" în Cosmos. Oara

(Dèsén dé : V. Vasiflu din ziarul 
„Stoagül roșu”-București).

fa Studioul „Alexandru Să 
realizat noi filme documenta

Noi tilme documentare

W,-

La Singapore ei ne-au prezentat o 
insulă de corali :— Raffles Island, 
zia — grădina botanică tropicală 
gor, în Australia — orașul Perth.

Peste tot, ați văzut și dvs., nava 
fost primită cu multă simpatie și prietenie, în
cheie profesorul Bezrukov...

Soarele s-a ascuns de mult în apele ocea
nului. Pe navă însă viața pulsează din plin. 
Cei ce nu înfîrzie prin laboratoare, își petrec 
timpul în camera de lectură, joacă tenis de 
masă, șah, participă la concursuri. Aproape în 
fiecare seară sînt prezentate filme. Postul cen
tral de radio al navei, dotat cu o bogată co
lecție de benzi de magnetofon, cu muzică 
clasică și muzică ușoară, funcționează aproape 
în permanență. Iar eu, ocupîndu-mă de cerce
tări în domeniul fiziologiei animale, mă 
simt între oamenii de știință sovietici ca între 
vechi și apropiafi prieteni.Fremantle, august 1962.

Prof. EUGEN A. PORA 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne
*) Concreții — corpuri de forme și dimensiuni 

diferite din rocile sedimentare, provenind din' 
concentrarea unor substanțe minerale, dizolvate în 
apa mării.

Ciudatul realism
al domnului Drury

Etapa a 4- 
campionatului cate
goriei A de fotbal 
programează pe sta
dionul Republicii jo
cul dintre • Progresul 
București și C.S.M.S. 
Iași. Meciul începe 
la ora 17.

Sala sporturilor de 
la Giuleștl va găz
dui astăzi de la ora 
16 finalele campio
natelor republicane 
de haltere de juni
ori.

Pe 
Jiului 
greșul din Capitală 
se vor desfășura 
astăzi, de la ora 
14,30, semifinalele 
probei de simplu din 
cadrul campionatelor 
republicane de tenis.

Tăind cel de-al treilea defileu 
aJ său, Oltul a fierăstruit adine 
Carpații Meridionali și a creat 
una din cele mai frumoase văi din 
munții noștri. De la Turnul Roșu 
— unde Oltul pătrunde între 
munți, și pînă la Călîmănești — 
unde îi părăsește, de-a lungul a 
50 de kilometri, călătorul este în
aintat de măreția peisajului. Apele 
învolburate sînt însoțite perma
nent de șoseaua a cărei moderni- 

terminat anul trecut și 
ferată.
aceste căi de comunica- 
unesc regiunile aflate la

zare s-a 
de calea

Astăzi 
ție, care 
nord și la sud de impozantul zid 
al Carpaților Meridionali, cunosc 
și o deosebii de vie activitate tu
ristică. Autocarele O.N.T. Carpați, 
cu excursioniști din (ară sau de 
peste hotare, trec zilnic dinspre 
Sibiu spre Rîmnicu-Vîlcea sau în 
sens invers. Turiștii poposesc la 
Turnul Roșu, la Cîineni, la Gura 
Lotrului, la Cârligul Mare al Ol
tului și la Fîntîna lui Cuza ; ad
miră culmile muntelui Cozia sau 
cercetează curioși stînca pe care 
localnicii au numit-o „masa lui 
Traian”. Oamenii muncii aflați la 
odihnă și cură în stațiunile bal
neare care au sporit faima Văii 
Oltului — la Călimănești, Căciu- 
lata, Olănești și Govora ~ și care 
rămîn mai multe zile aici, în 
preajma defileului, au răgazul să 
urce pe muntele Cozia și să po
posească la „masa lui Traian", 
să cerceteze ruinele austrului ro
man de la Bivolari sau alte mo
numente de arhitectură din re
giune. Și în aceste zile de începui 
de toamnă timpul este favorabil 
unor astfel de excursii, după 
cum este favorabil și curei în 
stațiunile balneare de pe vestita 
Vale a Oltului.

în fotografia alăturată 1 Olă- 
nești la cascadă.

(Foto i R. Costin)

Recent, 
hia" s-au 
re, de știință popularizată și didadico- 
științifice, Dintre acestea, menționăm do
cumentarul consacrat Colocviului interna
țional de civilizații balcanice care a 
avut loc vara aceasta la Sinaia. Filmul 
de scurt metraj „Prezențe Invizibile" 
descrie cîteva aplicații ale radiațiilor 
nucleare în industria petrolieră. „Tran
dafirul cu petale de aur" este titlul 
noului Ulm consacrat obținerii de că
tre acad. Rudolf Palocsay a trandafiru
lui care a fost premiat cu medalia de 
aur la Expoziția floricolS de la Triest. 
Pentru elevii din școlile de cultură ge
nerală s-au realizat filmele i.Coloranțl 
organici de sinteză" șl „O|elul”4

rican și legitimele sale sentimente de demnitate națională, atribuind a- ceste idei celor ce vor pacea. El ascunde în mînecă toate posibilitățile pe care le oferă Viața pentru o demnă coexistență pașnică : ori drumul spre un război pustiitor, ori „îngenunchiere".Captivant chiar în unele pasaje unde se abate direct de la adevăr, romanul lui Allen Drury rămîne însă definitiv pe geantă în pasajele unde autorul vrea să a- tace frontal poziția țărilor socialiste ; și-a închipuit poate că îl va salva scurtimea acestor pasaje, dar ele sînt trase de păr cu o lipsă de rușine care o întrece chiar pe a- ceea a ziarelor unde a învățat Drury meseria. Astfel, „ambasadorul sovietic' născocit de scriitor, atunci cînd președintele S.U.A. îi propune : „să găsim un teren comun", strigă plin de furie : „teren comun o să căpătați voi cînd o să muriți cu toții 1” Acesta e limbajul cîtorva generali isterici pe care i-a studiat domnul Drury la Pentagon și nu limbajul pașnic al oamenilor din lagărul socialist, pe care nu se putea ca Drury să nu-1 cunoască. Cînd „Sovieticii" lui Drury ating Luna, ei declară țipător că și-au instalat a- colo... o bază militară pe care o vor apăra împotriva „invaziei imperialiștilor". Ce mincinos 1 Cînd Drury și-a scos cartea, oamenii sovietici — cei reali — atinseseră într-ade- văr Luna, și tocmai declarau că nu se consideră proprietari ai ei, că, spre deosebire de unele personalități americane, sînt împotriva „ane-

acest ziarist, atît de informat în toate cretele politice, n-a aflat încă declarațiile publice ale țărilor cialiste, n-a auzit niciodată cevorbește la O.N.U. î Dacă scriitorul va voi cîndva să studieze procedeele unui dezinformator și om care ațîță la război, îl sfătuiesc să recitească atent unele pasaje din cartea sa.0ET}ă omanul ne prezintă și cîțiva BOI oameni care nu vor să se lase cumpărați și șantajați, dar aceștia sînt tocmai reacționarii care vor o politică „de forță" și care luptă ca niște martiri, neînțeleși de „gloatele" propriului lor popor dornic de pace. Senatorul Brigham Anderson este un astfel de incoruptibil : autorul ne povestește cu tandreță idila homosexuală pe care a avut-o eroul său în timpul războiului și a- iată cu revoltă cum Anderson este șantajat pentru a vota în favoarea progresistului Leffingwell. El însă, decît să voteze în favoarea politicii de coexistență, preferă să se împuște. Te înduioșează, zău așa : în vreme ce comuniștii americani și luptătorii pentru pace sînt azvîrliți în închisoare și persecutați în toate felurile, romanul vrea să-i arate tocmai pe dușmanii păcii drept niște martiri, cînd toată lumea știe ce cariere fabuloase fac oamenii care sprijină interesele trusturilor de armament. Dar, cine știe, poate se va dovedi cîndva că Drury a prevăzut bine : îi urăm sincer ca romanul său să fie cît mai grabnic confirmat de redlitate și ca reacționarii războinici să devină cît mai repede niște oropsiți ai vieții americane.
Uneori sortimentele care vin la 

magazine în cantități mici 
mai ajung la consumatori, 
cumpărate 
personal.

din depozit

nu 
fiind 
către

— Aș vrea Un model 
mitale...

— Imposibil 1 Acesta 
pentru uz intern 1

(Desen de : M. Capătă din ziarul 
„Diurn nou”-Hrașov)

Un mare eveniment 
șahistic internațional 
bate la ușă. Este vorba 
de cea de-a 15-a Olim
piadă de șah. care va 
începe peste o săptă- 
mină, la 15 septembrie, 
la Varna.

Echipa R.P. Romîne 
fiind una din protago
nistele apropiatei Olim
piade, ne-am adresat 
ieri dimineață, tovară
șului Tiberiu Radule
scu, din Biroul Fede
rației Romîne de Șah, 
cu rugămintea de a ne 
prezenta pe scurt marea 
competiție, precum 
pregătirile făcute 
echipa noastră în 
derea ei.

„La ora aceasta, la 
Varna, pe lista echipe
lor participante, se află 
numele a nu mai puțin 
de 45 țări. Este un re
cord. Nici

de șah n-a cunoscut 
pînă acum o asemenea 
participare. (Pînă la 
data începerii competi
ției mai sînt posibile și 
alte înscrieri).

Tara noastră va pre
zenta în concurs cea 
mai puternică echipă 
pe care am avut-o vreo
dată : Ciocîltea, Ghițe- 
scu, Gheorghiu, Soos, 
iar ca rezerve Radovici 
și Gunsberger. Antre
norul echipei este mai
strul Constantin Ur- 
seanu.

La alcătuirea echipei 
s-a procedat în felul ur
mător : Ciocîltea, Ghi- 
țescu și Gheorghiu, au 
fost desemnați de drept 
în echipă, avîndu-se în 
vedere rezultatele obți
nute de ei în ultimele 
concursuri interne și 
de peste hotare. Pentru 
următoarele trei locuri

a avut loc Un turneu 
de selecție, la care au 
participat Soos, Rado- 
vici, Gunsberger, Dri- 
mer, Troianescu, Szabo. 
Obținînd un punctaj su
perior, primii trei au 
fost selecționați.

Actualmente jucătorii 
fac ultimele pregătiri 
— se joacă partide de. 
studiu, se fac analize 
colective etc.

Deși la Varna lupta 
va fi foarte grea, cali
ficarea în finală, unde 
vor intra doar 12 din 
cele 45 de echipe, fiind 
o adevărată performan
ță, jucătorii noștri au 
încredere în posibilită
țile lor. împărtășim optimismul lor și aștep
tăm de la ei o compor
tare frumoasă”.

Echipa de 
zînd peste 70 de sportivi și sportive, 
sosit la Belgrad în vederea participării 
la campionatele europene, care vor în
cepe miercuri în capitala iugoslavă.

La sosire, campionul olimpic Piotr Bo
lotnikov a făcut ziariștilor următoarea 
declarație : „Dorința mea este ca la a- 
ceste campionate să stabilesc un nou re
cord mondial în proba de 10 000 m”.

La rîndul său, recordmanul mondial la 
săritura în înălțime, Brumei, a declarat 
ziariștilor că va încerca să obțină o per
formantă de valoare în ciuda faptului că 
în ultimele zile nu s-a pregătit, fiind su
ferind. Recordmanul lumii la săritura in 
lungime, 
vrea să 
formanță

Ter Ovanesian, a spus că ar 
cîștige titlul european cu o per
de peste 8 m.

★
Atleții polonezi și-au încheiat pregă

tirile în vederea campionatelor europene 
de la Belgrad. Federația poloneză a se
lecționat un lot de 45 atleți și 18 atlete, 
care vor pleca duminică la Belgrad.

★
într-un meci internațional de fotbal, 

desfășurat la Milano, echipa italiană In- 
ternazionale a învins cu scorul de 3—2 
echipa Benfica Lisabona.

★
Echipa de fotbal Steaua va debuta în 

competiția „Cupa cupelor” la 13 septem
brie. Fotbaliștii rOmîtii vôr Întîlni la 
București echipa Botev Plovdiv (R.P. Bul
garia). Returul va avea loc la 19 sep
tembrie la Plovdiv.

Côftsilihl dé conducere al G. A.C. IléAridà, raio
nul Dej, nu Acordă atenția cuvenită hrănim și 
îngrijirii vacilor.

La Kiev 
campionatele 
Un triplu succes a repurtat constructorul 
sovietic Iuri Sirotkin. El a primit „Cupa 
V. Cikalov” pentru cel mai reușit aero- 
model.

Tot cu ocazia campionatelor mondiale, 
Anatoli Kuznețov din Leningrad, a sta
bilit un nou record mondial de viteză. 
Aparatul construit de el a dezvoltat pe 
distanta de 1 km o viteză de 288 km pe 
oră. Vechiul record al lumii deținut de 
americanul Lowderdale era de 277 km.

★
„Rothsee” de la Lucerna (El- 
continuat vineri întrecerile 
ale campionatelor mondiale 
de canotaj academic. La 
plus 1, cele mai bune rezul- 

de echipajele

re lacul 
veția) au 
preliminarii 
masculine 
proba de 8 
täte au fost înregistrate 
U.R.S.S. și Canadei, învingătoare in se
riile respective. Echipajul R. P. Romîne 
s-a clasat pe locul 5, urmînd să parti
cipe astăzi la recalificări. De asemeneâ, 
la recalificări va participa și echipajul 
nostru în proba de 2 plus 1. Duminică 
au loc finalele. Pînă în prezent, în finale 
s-au calificat echipajele țării noastre în 
probele de 4 plus 1 și 4 fără cîrmaci.

★
'Aseară s-a disputat la Sofia întîlnireș 

internațională feminină de baschet diri- 
tre echipele selecționate ale R. P. Bul
garia și R. P. Romîne. Gazdele au termi
nat învingătoare cu scorul de 54-45 
(28-18). Astăzi, cele două echipe susțin 
meciul revanșă în orașul Botevgrad.

(AgérprëS)

Biù neglijentă, pê ulițele comunei Ö- 
grézéni-Vidêlé nu ard becurile.
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al în aila unsi

la deschiderea Tirplui international de la BrnoVineri la amiază a plecat în R.S. Cehoslovacă o delegație guvernamentală a R. P. Romîne, condusă de tov. Constantin Tuzu. ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini, pentru a asista la deschiderea Tîrgului internațional de la Brno, care are loc între 9 și 23 septembrie.La plecare, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost conduși de Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare, Tiberiu A- brihan, Nicolae Ghiță, Ștefan Cons- tantinescu și Mircea Popescu, adjunct! ai ministrului metalurgiei si

construcțiilor de mașini, Mihai Cio- banu, președintele Camerei de Comerț, și de alți reprezentanți ai conducerii unor ministere și organizații economice.Au fost de față Vladislav Plesek, însărcinat cu afaceri ad-interim Ambasadei R. S. Cehoslovace R, P. Romînă, și alți membri ambasadei.La Tîrgul internațional de Brno, tara noastră participă cu oficiu pentru informații tehnice comerciale.

Dizclvarea padamentaîiii argentinian Congresul mondial 
de istorie economica

Fabrica de sticlă „Vitrometan" din Mediaș. Gravorii examinează un 
nou tip do vas decorativ.

-O® o

Adunare consacrate „Zilei solidarității 
a ziariștilor“»internationaleVineri a avut loc o adunare a ziariștilor din Capitală, consacrată zilei de 8 septembrie, „Ziua solidarității internaționale a ziariștilor”. A- dunarea a fost deschisă de tov. Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă.Despre semnificația „Zilei solidarității internaționale a ziariștilor” a vorbit tov. Ion Găleteanu, director general adjunct al Agenției Romîne de Presă „Agerpres” .Subliniind că sărbătorirea acestei zile a intrat în tradiția presei comuniste și progresiste din întreaga lume, vorbitorul a arătat că ea a fost fixată în mod semnificativ la 8 septembrie, cînd în urmă cu 19 ani a fost asasinat de hitleriști ziaristul cehoslovac Julius Fucik.După ce a arătat că în țările socialiste presa are o importanță deosebită, că ziariștii se bucură de stima și aprecierea opiniei publice pentru că slujesc cu entuziasm cauza poporului, construirea socialismului și comunismului, cauza păcii în lume, vorbitorul a spus : în unele țări capitaliste și în țările unde a- suprirea colonială n-a luat încă sfîr- șit, unde imperialismul își continuă dominația, presa progresistă și slujitorii ei sînt supuși unei crunte prigoane, ziariștii sînt arestați, torturați, condamnați la ani grei de închisoare, iar gazetele cönfiscate. interzise.în ajutorul celor închiși, în apărarea dreptului ziaristului de a-și spune părerea deschis, conform convingerilor sale, se ridică toți ziariștii cinstiți.

Cu prilejul „Zilei solidarității internaționale a ziariștilor", a spus în continuare vorbitorul, ziariștii romînî își unesc glasul cu toți aceia cărora le sînt scumpe drepturile omului, inclusiv libertatea presei, cerînd să înceteze persecutarea ziariștilor progresiști. Confrații noștri, care sînt victime ale încălcării celor mai elementare drepturi umane, trebuie să se bucure de libertate, de viață, de posibilitatea de a-și continua nestin- gheriți activitatea lor ziaristică.Ziariștii romîni — a arătat în încheiere vorbitorul — trimit salutul ior fierbinte tuturor ziariștilor progresiști, care și-au pus condeiul în slujba măreței cauze a păcii și înțelegerii între popoare.Participanții la adunare au adoptat textul unei telegrame adresate Organizației Internaționale a Ziariștilor. (Agerpres)

Pictarea la Moscova a unei 
delegații care va participa 
la Simpozionul „Pregătirea 

cadrelor științifice și tehnice'Vineri dimineața a plecat la Moscova delegația romînă care va participa la lucrările Simpozionului internațional cu tema : „Pregătirea cadrelor științifice și tehnice", care va avea loc în capitala Uniunii Sovietice între 9 și 13 septembrie.Din delegație fac parte : Ștefan Bălan, adjunct al ministrului învă- țămîntului, conducătorul delegației, prof. Ion Nistor, președintele C.C. al Uniunii sindicatelor din instituțiile de învățămînt și cultură, acad. Andrei Oțetea, directorul Institutului de istorie al Academiei R. P. Romîne, prof Cornel Penescu, prorector al Institutului politehnic din București, și lectorul universitar Virgil Soptereanu.
Cu prilejul

(Agerpres)

Impresii din vizita făcută 
în U. R. S. S.Vineri seara, în grădina Casei prieteniei romîno-sovietice a avut loc o adunare, în cadrul căreia membrii delegației Consiliului General A.R.L.U.S., care au vizitat recent Uniunea Sovietică la invitația Asociației de prietenie sovieto-ro- mînă, au împărtășit impresii din vizita făcută.Au luat cuvîntul Marin Florea Ionescu, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., Cornel Ră- ducanu, secretar general al Agenției Romîne de Presă „Agerpres", prof. univ. Călin Popovici, șeful secției de astrofizică-sateliți a Observatorului Astronomic R. P. Romîne.Au asistat membriUniunii Sovietice.în încheierea întîlnirii zentat. un program artistic, la care și-a dat concursul orchestra de muzică populară a Radioteleviziunii.(Agerpres)

oeo

sarbătoriila București, Barros, a ofe-Ministrul Braziliei Carlos Jacyntho de rit vineri seara o recepție în saloanele hotelului Athenée Palace, cu prilejul sărbătorii naționale a Braziliei — aniversarea proclamării independenței.La recepție au luat parte Vasile Dumitrescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Valentin Sterio- pol, adjunct al ministrului comerțului exterior, acad. St, S. Nicolau,
o©o-

Vizitele delegației comerciale olandezeîn timpul vizitei în țara noastră, conducători ai delegației comerciale olandeze au fost primiți de tovarășii Mihail Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior, și Eduard Me- zincescu, adjunct al ministrului a- facerilor externe. La aceste întrevederi a participat ministrul Olandei în R. P. Romînă, dr. Johan H, Zee- man,
Oamenii de afaceri olandezi au fă

cut, de asemenea, o vizită la condu-

cerea Camerei de Comerț a R. P. Romîne.In ultimele zile reprezentanții firmelor olandeze au dus tratative comerciale la întreprinderile de stat pentru comerțul exterior.
★Cu prilejul încheierii vizitei în țara noastră, delegația comercială olandeză a oferit vineri seara o recepție la restaurantul Băneasa.(Agerpres)

Cocenii de porumb — rezervă importantă 
de hrană pentru animale

(Urmare din pag. I-a)rea lor mai completă. De aceea metodele de însilozare a cocenilor trebuie să fie generalizate în toate gospodăriile agricole de stat și gospodăriile colective.însilozarea cocenilor se poate face cu unul din următoarele adausuri : saramură în concentrație de 1 la sută, apă melasată în concentrație de 2 la sută, borhoturi lichide de lș fabricile de spirt etc. Cantitățile în care se adaugă substanțele amintite se stabilesc în funcție de gradul de uscăciune al cocenilor, calculîndu-se astfel îneît să se aducă umiditatea cocenilor de la 25—30 la sută la 65—70 la sută cît se cere pentru a putea fi însilozați. în general se recomandă următoarele entități de saramură, melasă di- ludtă cu multă apă sau borhoturi lichide socotite în litri pentru 100 kg coceni uscați :70 litri cînd recoltarea se face în luna septembrie, 80 litri cînd recoltarea se face în luna octombrie, 90 litri cînd recoltarea se face în luna noiembrie.Bune rezultate se obțin și prin însilozarea cocenilor de porumb în amestec cu nutrețuri suculente : porumb verde din cultura a II-a, bos- tănoase, sfeclă împreună cu frunzele, colete de sfeclă cu frunze, diferite resturi diri culturile legumicole sau cu tăieței . de sfeclă în stare proaspătă. Cantitățile în care se a- daugă aceste furaje se stabilesc ca și în cazul precedent, urmărindu-se ca umiditatea amestecului rezultat să fie de 65—70 la sută. în general nutrețurile suculente se adaugă în proporție de circa 150 kg la 100 kg coceni.Pentru îmbunătățirea calității cocenilor însilozați se recomandă ca în toate variantele de însilozare să se adauge bacterii lactice împreună cu drojdii lichide..Cocenii de porumb pot fi digerați și valorificați bine de către a- nimale numai dacă se administrează în rații cu un conținut satisfăcător de proteine, aceste substanțe avînd un rol hotărîtor în creșterea animalelor. Una din aceste posibilități constă în însilozarea cocenilor de porumb cu un adaus de 0,3—0,5 la sută uree — o substanță sintetică cu un conținut de 46 la sută azot, care poate fi folosită de către animalele rumegătoare prin intermediul faunei și florei din prestomace. Prin folosirea ureei se poate asigura pînă la 35 la sută din necesarul zilnic de proteină al animalelor. Experiențele făcute în anii precedenți la Institutul de la Fundulea și la Institutul de cercetări zootehnice au

demonstrat că prin însilozarea porumbului verde și a cocenilor de porumb cu un adaus de 0,3—0,5 la sută uree se obțin rezultate bune în hrana vacilor de lapte și a tineretului taurin pus la îngrășat.
Reguli ce Trebuie respectate 

cu stricteleIn ceea ce privește tehnica însi- lozării cocenilor de porumb nu trebuie să șe uite că această lucrare reușește numai dacă se aplică cu strictețe o serie de reguli. Din a- ceste motive campania de însilozare a cocenilor de porumb trebuie să se facă sub îndrumarea și controlul direct al specialiștilor. Lucrul esen
țial în reușita însilozării cocenilor 
de porumb constă în scărmănarea 
sau tocarea lor pînă la dimensiunile 
de 3—5 cm, realizarea umidității de 
65—70 la sută și scoaterea cît mai 
completă a aerului din siloz printr-o 
presare puternică. In acest scop cocenii tocați de combina de recoltat porumb se transportă și se așează în straturi pe toată suprafața silozului. Peste fiecare strat se adaugă proporția corespunzătoare de substanțe ajutătoare sau de nutrețuri suculente repartizate cît mai uniform peste cantitatea de coceni, după care se amestecă și numai apoi se presează.în cazul cînd cocenii se recoltează întregi, aceștia se toacă la marginea silozului cu tocători mecanice, batoze reformate și adaptate pentru tocare. Pentru ca aceste lucrări să se desfășoare în bune condiții, este necesar să se prevadă din timp și să se transporte la siloz cantitățile necesare de : apă, sare, melasă, bacterii lactice, drojdii, substanțe azotate sintetice, precum și utilajul necesar. în cazul folosirii nutrețurilor suculente acestea se transportă la siloz numai în cantitățile ce pot fi însilozate într-un timp scurt spre a se evita încingerea lor în grămezi. Nutrețurile suculente se toacă, se amestecă cu cocenii în proporțiile stabilite și apoi se presează.Subliniem că presarea trebuie să se facă începînd cu primul strat de coceni. Cea mai bună presare se realizează cu ajutorul tractoarelor pe șenile. Este important de cunoscut că în cazul cocenilor cu o umiditate mai scăzută de 50—60 la sută, aerul nu poate fi scos nici la o presare foarte puternică și ca urmare nutrețurile mucegăesc.încărcarea gropii cu furaj tocat trebuie să se facă vîrfuit, pînă la înălțimea de 1,5 m deasupra marginii superioare a silozului.Cele mai indicate silozuri pentru coceni sînt : tranșeele de dimensiuni mari cu lățimea de 5 m la bază

și 6,5 m la partea de aus, înălțimea de 2,5-3 m și lungimea de circa 30 m. La fel de indicate sînt și silozurile de suprafață cu pereții laterali confecționați din seîndură groasă, zidărie, beton armat, etc cu lățimea de 8-10 m, înălțimea de 2 m și lungimea după necesități — 30—50 m.Pentru acoperirea silozurilor se pot folosi tăieței proaspeți de sfeclă așezați într-un strat gros de 35—40 cm sau carton asfaltat și peste el un strat de baloți de paie. Se mai poate folosi un strat de pleavă gros de 40 cm umezit, presărat cu boabe de ovăz și ușor bătătorit, sau cu mai multe rînduri de baloți de paie așezați în formă de stivă. în felul acesta se înlătură folosirea pămîntului cum se practică încă, aceasta necesitînd un volum mare de muncă.Prin însilozarea cocenilor în a- mestec cu furaje suculente se obține un nutreț cu un conținut de peste 3 ori mai mic de celuloză, față de cocenii uscați. La aceasta se mai adaugă însușirile gustative mult îmbunătățite la cocenii însilozați în amestec, îneît aceștia sînt consumați cu mai puține pierderi și cu o eficacitate mai mare în producția animalelor.Prin urmare, însilozarea cu adausuri de saramură, melasă, uree sau în amestec cu nutrețuri suculente constituie un mijloc practic și eficace de a transforma cocenii din- tr-un nutreț uscat, aspru și consumat cu resturi de pînă la 50 la sută, într-un nutreț suculent și cu un grad mai mare de valorificare.
La îndemîna fiecărei 

gospodăriiCantitățile de coceni ce nu vor putea fi însilozate trebuie să fie folosite numai în stare preparată prin tocare, înmuiere și dospire. în acest scop este necesar să se facă tocarea lor pînă la dimensiunile de 1.5-2 cm. înmuierea cocenilor tocați se poate face în lăzi sau bazine cu saramură 1 la sută, cu apă melasată 1,5 la sută sau cu borhoturi lichide în cantități de 20-25 litri la 100 kg coceni. Durata de înmuiere este de circa 24 ore, timp în care se realizează și o ușoară dospire (fermentație lactică) ceea ce imprimă cocenilor un gust plăcut.
Avînd în vedere îmbunătățirile 

ce se pot aduce cocenilor prin 
însilozare este necesar ca gos
podăriile agricole de stat și gospo
dăriile colective să folosească toate 
posibilitățile pentru a însilor.a can
tități cît mai mari din acest nu
treț.

alai AcademieiAmbasadeia fost pre-

naționale a BrazilieiMarii Adunări Na- Ionescu, șeful Ce- Stat, alte persoane de cultură, ziariști, șefi ai misiunilor
vicepreședinte al ționale, Dionisie remonialului de oficiale, oameniAu participat diplomatice acreditați în R. P. Romînă. (Agerpres)

BUENOS AIRES 7 (Agerpres). - Agenția Reuter relatează că la 6 septembrie guvernul argentinean a hotărît dizolvarea Congresului și fixarea noilor alegeri pentru posturile de președinte și vicepreședinte, guvernatori federali și a membrilor noului Congres, la data de 27 octombrie 1963.Această măsură- anticonstituțională, efectuată de cabinetul președintelui Guido, a fost anunțată încă cu. cîteva luni în urmă, la puțin timp după lovitura de stat împotriva președintelui Frondizi, cînd Congresul se opusese oricărei lovituri de forță din partea militarilor.Se știe că. după ultimele alegeri parlamentare, care s-au soldat cu înfrîngerea forțelor reacționare, a- cestea au încercat să paralizeze activitatea Congresului, au exercitat puternice presiuni împotriva guvernului, și așa slab și dezbinat, și au urzit necontenit comploturi militare, în prezent, observatorii politici consideră că situația politică din Argentina continuă să se agraveze.
——OoO------

FOSTELE CĂPETENII SS ISTE
CER ARP1A ATOMICĂBERLIN 7 (Agerpres). - După cum anunță agenția A;D.N., recent în sudul Germaniei occidentale a avut loc o întîlnire secretă între fostele căpetenii SS-iste care au sosit acolo din toate părțile Germaniei federale. Printre participanți se numără și generalul nazist — criminal de război — Sepp Dietrich.Participanții la această adunare secretă au dezbătut în special problema întăririi continue a influenței organizațiilor fasciste asupra politicii Germaniei federale și Bundes- wehrului. Cei prezenți au cerut cu insolență ca Republica Federală Germană să obțină „dreptul” de a poseda arma atomică și, de asemenea, s-au pronunțat împotriva normalizării situației în Berlinul occidental.

Potrivit ziarului „Le Monde”, ultimele încercări de reconciliere între grupurile dizidente din sînul militarilor „nu au rezolvat fondul problemei. Dimpotrivă — scrie Henry Janieres, corespondentul la Buenos Aires al ziarului — se pare că politica de reconciliere la care a recurs statul major al armatei a trezit violente opoziții, care pot declanșa o nouă criză ale cărei efecte vor fi imprevizibile”. Potrivit agenției Reuter, în capitala țării circulau zvonuri în legătură cu „o iminentă lovitură de stat militară, care ar urma să instituie o dictatură personală în țară”.

PARIS 7. — Corespondentul Ager
pres transmité : La Aix-en-Provence a 
luat sfîrșit Congresul mondial de isto
rie economică, la care au luat parte 
peste 400 de oameni de șfiinfă din 30 
de fări.

Din R. P. Romînă la congres au 
participat acad. Vasile Malinschi, 
membru al Prezidiului Academiei R. P. 
Romîne, și conf. univ. Costin Murges- 
cu, director adjunct al Institutului de 
cercetări economice al Academiei 
R. P. Romîne.

Delegajia R. P. Romîne a prezentat 
un raport despre experienja de după 
război a Romîniei în dezvoltarea con
tinuu ascendentă a industriei și agri
culturii și influenta ei asupra ridicării 
nivelului de trai material și cultural al 
poporului romîn.

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

Zsmæ® fcMEdmșîsSoff sovieticiMOSCOVA 7 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat unui corespondent al agenției TASS cu prilejul Zălei tradiționale a tanchiștilor, care se sărbătorește anul acesta în U.R.S.S. la 9 septembrie, generalul- locotenent Nikolai Konstantinov, comandantul adjunct al trupelor de tancuri ale Armatei Sovietice, a declarat că în Uniunea Sovietică au 
fost create tancuri care corespund 
condițiilor războiului în care s-ar 
folosi arma racheto-nucieară.Trupele de tancuri sovietice au suferit schimbări radicale după Marele Război pentru Apărarea Patriei, Forțele armate ale U.R.S.S. posedă acum tancuri noi care, îmbinate armonios cu arma racheto- nucieară, au o uriașă putere de luptă.Caracterizînd calitățile de luptă ale tancurilor sovietice, generalul- locotenent Konstantinov a subliniat: S-a stabilit că, în comparație cu toate celelalte tipuri de arme cu care este dotată armata, carele de luptă sovietice sînt cele mai rezistente împotriva acțiunii armei nucleare și armei atomice. Ele sînt primele care pot consolida rezulta

tele contraloviturilor atomice sovietice date dușmanului, putînd străbate regiuni puternic infectate de radiații.
Nici una din armatele țărilor ca

pitaliste, a spus generalul-locotenent Konstantinov, nu dispune dé ase
menea tancuri.

Opozi|âa cerc demisia 
iui Salazar

LISABONA 7 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează ca la 6 septem
brie 50 de personalități politice, repre
zentanți ai opoziției portugheze, au dat 
publicității la Lisabona mesajul trimis la 
1 septembrie pe adresa președintelui 
Portugaliei, Amerigo Tomaz, prin care 
cer ca Salazar să demisioneze pentru ca 
în țară să se instaureze un nou guvern 
care să modifice actuala politică colo
nială și să recunoască țărilor aflate Încă 
sub jugul colonialismului portughez drep
tul Ia autodeterminare. Mesajul mențio
nează, de asemenea, că sarcina princi
pală a noului guvern va fi restabilirea 
drepturilor și libertăților democratice și 
amnistierea deținuților politici.

Mesajul denunță politica fascistă a Iul 
Salazar, care se străduiește să-și mențină 
dictatura prin forță.

Excavează 20 milioane m c de rocă pe an !

IGOR STRAVINSKI 
LA MOSCOVA

ÎNTR-UN „PROTECTORAT..."

Răspunzînd invitației Uniunii 
Compozitorilor din U.R.S.S., la 
21 septembrie va sosi în Uniunea 
Sovietică, într-o vizită de trei 
săptămîni, Igor Stravinski, care 
nu și-a mai văzut patria de a- 
proape 50 de ani. în timpul vi
zitei sale la Moscova și Lenin
grad vor avea loc concerte ale 
căror programe vor fi alcătuite 
din creații ale renumitului com
pozitor.

în ziua sosirii lui Stravinski în 
U.R.S.S., pe scena Palatului Con
greselor din Kremlin vor fi re
prezentate baletele compozitoru
lui — „Orfeu”, „Petrușka” și „Pa
sărea de foc”.

După cum anunță coresponden
tul din Nairobi al agenției Reu
ter, toți profesorii de la școlile 
din regiunea Teita-Tabeta (pro
vincia de litoral a Kenyei) au 
primit înștiințări de concediere 
peste trei luni, în legătură, cu 
faptul că autoritățile locale nu 
sînt în stare să le asigure sala
riile.

într-o declarație dată publici
tății se arată că toate cele 96 de 
școli aflate în administrarea Con
siliului districtual al învățămân
tului vor fi închise la sfîrșitul 
lunii noiembrie.

RĂZBOI GLOBAL

ÎN ANATOLIA — UN NOU
CUTREMURDupă cum. relatează corespondentul din Ankara al agenției France Presse, în ultimele 36 de ore în Anatolia (Turcia) s-a înregistrat un nou și puternic cutremur de pămînt.Pînă în prezent nu se cunosc pagubele cauzate de acest cutremur.

Trupele omericano-diemiste au 
inijiaf recent o serie de atacuri de 
mari proporjil în regiunile muntoase 
ale Vietnamului de sud, urmărind 
să împingă pe locuitori în lagărele 
de concentrare — denumite pentru 
a induce în eroare populafia — 
„sate strategice". Trupele ameri- 
cano-diemiste întrebuinfează în a- 
ceste „operafii“ substanțe toxice 
pentru a distruge culturile și vege
tația. Urmarea : numai înir-o singură 
regiune din provincia Kuang-Ngai 
au pierit 33 de oameni și au fost 
distruse culturile pe o suprafață de 
aproximativ 400 de hectare.

La una din minele 
ba Inului de mangan 
Nikopole din sudul 
Ucrainei a fost montat 
un excavator cu roată 
portcupe de tip „ERG- 
1 600”, cu un înalt 
grad de automatizare. 
El poate excava în- 
tr-un an circa 20 mi
lioane mc de rocă.

Excavatorul are o 
înălțime egală, cu cea 
a unei case cu 20 de 
eta.je și se deplasează 
ușor pe șenilele grele.

Pentru transportarea 
minereului extras de 
acest tip de excava
tor, în decursul unui 
singur schimb sînt ne
cesare circa 500 de 
autocamioane bascu
lante de 7 tone.

întregul complex de 
excavare este pus în 
funcțiune de un număr 
de peste 700 de mo
toare electrice cu o 
putere totală de 15 000 
kW. Ele consumă tot 
atîta energie electrică

cît un oraș cu o <<
populație de 80 000 >)
de locuitori. <?

La pupitrele de co- 
mandă ale excavatoa- >)
relor sînt instalate ca- <<
mere de televiziune cu \\
ajutorul cărora meca- 
nicii pot urmări des- <<
fășurarea procesului 
de producție și func- /<■
ționarea diferitelor <<mecanisme complexe de excavare și de <7
transportare a mine- <<
reului. y>

Eva Forest, una 
din femeile arestate 
de politia franchistă 
pentru participarea 
la demonstrațiile din 
piața Porta del Sol 
din Madrid. Fotogra
fia o înfățișează cu 
una din cele două 
fetite ale ei. Ultimul 
copil, care s-a năs
cut cu puțin înain
tea procesului, a ră
mas în închisoare 
alături de mama sa.

formula néocolonialiste a „federalizării“In zilele noastre cînd, sub loviturile mișcării de eliberare națională, are loc prăbușirea sistemului colonial al imperialismului, fostele puteri coloniale recurg la tot felul de manevre pentru menținerea vechii dominații sub o altă formă. Este semnificativă în această privință politica de „federalizare“, cu ajutorul căreia Anglia urmărește să stăvilească mișcarea de eliberare și să-și păstreze pozițiile militaro-economice pe care le deține în Asia și Orientul Apropiat.
„MALAYA MARE1"Schițat mai de mult, proiectul „Malaya Mare“ prevede „reorganizarea" posesiunilor rămase Angliei în Asia de sud-est. Pentru înfăptuirea acestui proiect, în ultimul an au avut loc la Londra, în repetate rînduri, tratative între primul ministru al Malayei, Abdul Rahman, și guvernul englez. Ultimele tratative, încheiate recent stabilesc data de 31 august 1963 pentru proclamarea unui nou stat : Federația Malaeză sau, pe scurt, Malaezia. In componența sa vor intra : Malaya, Singapore și două colonii engleze de pe insula Kalimantan (Borneo)-Saia-

cei 84 000 locuitori ai săi, situată între Borneo și Sarawak ; pentru a salva aparențele, sultanului din Brunei i s-a cerut „să adere“ la federație.Nucleul federației va fi Malaya. în 1957, cînd această țară a devenit independentă. Anglia i-a impus un acord de „apărare și asistență mutuală“ în baza căruia trupele engleze staționează pe teritoriul ma- laez. Recent, Anglia și Malaya au convenit ca acest acord să fie extins și asupra celorlalte teritorii ale federației, ceea ce înseamnă de fapt menținerea bazelor militare britanice în această regiune.„Federalizarea" are și rolul de a apăra interesele economice britanice în Asia de sud-est. Malaya este cea mai mare producătoare de cositor a lumii capitaliste și are întinse plantații de arbori de cauciuc. Aceste bogății sînt controlate de capitalul englez, ca și marile rezerve de petrol, aur și bauxită din coloniile de pe insula Kalimantan. în ultimii ani au început să pătrundă aci și monopolurile americane.Formula neocolonialistă a federalizării stîrnește o puternică împotrivire. în coloniile engleze de pe insula Kalimantan se dezvoltă o largă mișcare de eliberare. în Sarawak

sînt semnalate mari manifestații împotriva dominației britanice și a măsurilor represive ale autorităților. Scînteile luptei anticolonialiste au a- juns și în Borneo, în Brunei, pe întreg întinsul „federației“. Elocvent este și rezultatul „referendumului“ organizat la 1 septembrie la Singapore. Din peste 560 000 de alegători, care nu puteau respinge crearea în sine a federației, ci erau chemați să se pronunțe numai asupra statutului pe care-1 va avea marele port asiatic în cadrul federației — aproape 400 000 au votat pentru păstrarea autonomiei ; numai vreo 9000 și ceva s-au pronunțat pentru intrarea necondiționată în federație, iar ceilalți au prezentat buletine albe. Toate acestea reflectă caracterul artificial al Federației Malaeze.
UN COLAC DE SALVARE
ÎN PENINSULA ARABICĂTabloul este similar în Peninsula Arabică, unde Anglia a înglobat Adenul, colonie a sa, în așa-numita Federație a Arabiei de sud, care se află sub control britanic.Creată în 1959, federația cuprinde 10 din cele 18 emirate, șeicate și sultanate din sud-vestul Peninsulei Arabice. De fapt, dominația engleză

Tocmai pentru a reprima mai ușor această mișcare, Anglia a făcut din Aden un fragment neînsemnat al „federației". Aceasta a stîrnit o puternică mînie în rîndurile populației. Fruntașii partidelor de opozi-

wak și Borneo de nord. Noua uniune teritorială se va întinde din Tailanda pînă în Filipine și Indonezia, cuprinzînd un teritoriu de peste 330 000 km p și o populație de aproape 10 milioane de locuitori. Este aproape sigur că va fi înglobată șl colonia engleză Brunei, cu

nu sé rezumă numai la acest teritoriu ci se extinde asupra tuturor principatelor aflate de-a lungul Golfului Aden, Mării Arabiei și Golfului Oman. Ea are la bază o serie de „acorduri bilaterale" încheiate cu emirii, șeicir și sultanii. ..Suveranii" au „dreptul“ doar de a reprima desele răscoale ale populației, însă ei se află sub supravegherea atentă a rezidenților și consilierilor englezi.In colonia Aden, un teritoriu cu 150 000 de lo.cuitori și o suprafață de numai 194 km p, există o puternică mișcare de eliberare, care dă mult de furcă stăpînilor colonialiști.

fășurate cu succes la 23 iulie. Chiar zilele trecute, cînd cinci membri ai parlamentului britanic au sosit în vizită la Aden, acolo se desfășura o puternică demonstrație de protest sub lozincile : „Vrem unitatea poporului, nu- alianța sultanilor“, „Trăiască națiunea, moarte trădătorilor“.Intenția de a camufla dominația colonială sub haina „federalizării" reprezintă o încercare de a menține ultimele rămășițe ale unui sistem de înrobire a popoarelor definitiv condamnat de istorie. in prezent se încearcă, după cum se știe, să se extindă rețeta „federalizării“ și asupra Congoului. Dar asemenea creațiuni néocolonialiste nu sînt viabile, ele nu pot stăvili procesul lichidării inevitabile a colonialismului. O dovedește, printre altele, exemplu! Federației In- diilor occidentale care s-a destrămat anul trecut dînd naștere unor state independente ca Jamaica și Trinidadul și al Federației Rhodesiei și Nyassalandului, zguduită de profunde frămîntări. Probabil că nici noile federații confecționate la Londra nu vor avea o soartă mai bună.
A. BUMBAC
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ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMEŒ ȘTIRI Manifestări culturale în memoria
lui George Enescu in ItaliaComitetul celor 18 state și-a întrerupt lucrările pînă la 12 noiembrie

BILANȚUL UNEI JUMĂTĂȚI DE AN: Statele socialiste au promovat consec
vent cauza dezarmării generale • Țări le neutre s-au pronunțat pentru acțiuni în
drăznețe în vederea înlăturării primejdiei războiului nuclear • Linia occidentală 

— obținerea de avantaje militare unilaterale.

Manevre provocatoare 
în Marea Caraibilor

GENEVA 7 (Agerpres). — In ședința din 7 septembrie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare — ultima ședință înainte de întrerupere, șeful delegației U.R.S.S., 
V. V. Kuznețov, a arătat că după jumătate an de activitate, din păcate s-a realizat prea puțin. A fost elaborat un preambul al tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală, s-a căzut de acora' asupra unor prevederi cu caracter cu totul general, care nu stabilesc încă felul în care trebuie înfăptuită în mod practic dezarmarea generală și totală. Principalele probleme funda
mentale ale dezarmării rămîn însă 
nerezolvate, iar pozițiile părților în aceste probleme nu s-au apropiat.Proiectul sovietic de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală sub un strict control internațional cuprinde prevederi clare și precise.în cursul tratativelor, reprezen
tanții țărilor neutre care participă 
la lucrările comitetului au sprijinit 
necesitatea lichidării totale a armei 
nucleare, s-au pronunțat pentru în
făptuirea chiar de la începutul pro
cesului dezarmării a unor acțiuni 
îndrăznețe îndreptate spre lichida
rea primejdiei războiului nuclear.Trebuie să constatăm, însă, că reprezentanții puterilor occidentale, și în primul rînd ai S.U.A., au adoptat la tratative o altă poziție. Linia puterilor occidentale pentru obținerea unor avantaje militare unilaterale față de U.R.S.S. și-a găsit expresia și în propunerile privitoare la control.La tratative, în ciuda tuturor e- forturilor statelor iubitoare de pace, n-a putut fi urnită din loc nici rezolvarea problemei interzicerii experiențelor cu arma nucleară. Aceste eforturi continuă să se spulbere lo- vindu-se de poziția rigidă a S.U.A. și Marii Britanii.în prezent, există toate condițiile necesare de a rezolva o dată pentru totdeauna problema încetării experiențelor nucleare cu instituirea unui control riguros asupra respectării de către state a obligațiilor a- sumate prin folosirea mijloacelor naționale de detectare a exploziilor nucleare. Uniunea Sovietică este 
gata să încheie pe această bază fără 
nici o amînare un acord cu privire 
la interzicerea tuturor experiențe
lor cu arma nucleară.

De puterile occidentale, și numai 
de ele, depinde și posibilitatea reali
zării unui acord parțial cu privire 
la încetarea experiențelor, care să 
prevadă interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
Cosmos și sub apă, urmînd ca tra
tativele cu privire la încetarea ex
periențelor subterane să fie conti
nuate și ca statele să-și asume obli

gația de a nu efectua experiențe subterane în perioada tratativelor.Amintind că în curînd problema dezarmării generale și totale și problema încetării experiențelor cu arma nucleară vor fi examinate la cea de-a 17-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., șeful delegației sovietice și-a exprimat speranța că discutarea problemelor dezarmării de către cel mai înalt și reprezentativ for internațional va aduce un folos concret.A luat apoi cuvmtul reprezentantul R. P. Romîne, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe.
Cuvîntarea reprezentantului 

R. P. RomîneReprezentantul R. P. Romîne a subliniat că datoria membrilor Comitetului pentru dezarmare este ca, după jumătate an de activitate, să a- nalizeze dacă au fost folosite toate mijloacele pentru a face să progreseze elaborarea tratatului d'e dezarmare generală și totală. „Delegația romînă, împreună cu celelalte delegații ale țărilor socialiste — a subliniat vorbitorul — a sprijinit măsurile realiste și eficace întruchipate în proiectul sovietic de tratat, neprecupețindu-și eforturile pentru a promova cauza dezarmării generale și totale. Sîntem bucuroși — a adăugat el — să subliniem contribuția pozitivă a celor opt țări neutre reprezentate aici".Referindu-se la poziția obstrue- ■ ționistă a puterilor occidentale, M. Malița a declarat : „Nu există dovadă mai bună pentru aceasta de- cît poziția delegațiilor occidentale cu privire la ceea ce constituie esențialul problemei : necesitatea de a elimina pericolul războiului nuclear încă în prima etapă a dezarmării. în timp ce delegațiile țărilor socialiste au răspuns prin propunerile lor acestei aspirații vitale a tuturor popoarelor, delegațiile occidentale refuză să accepte asemenea măsuri, tinzînd astfel la permanentizarea pericolului nuclear în tot cursul procesului de dezarmare și chiar după desăvîrșirea lui.Datorită pretențiilor nejustificate ale puterilor occidentale nu s-a putut realiza un acord nici în problema încetării experiențelor cu arme nucleare, deși ©• 
xistă posibilitatea obiectivă de a se 
ajunge la un asemenea acord, posi
bilitate refleotată în propunerile so
vietice din 28 noiembrie 1961 și în 
memorandumul celor opt state neu
tre înaintat conferinței la 16 aprilie 
1962. „Delegația romînă — a spus .vorbitorul — acționînd pe baza in
strucțiunilor guvernului său, a cărui 
politică reflectă cele mai profunde 
aspirații de pace ale poporului ro-

mîn, dorește să declare că este gata 
să sprijine orice propuneri construc
tive ducînd la un acord eficient. Noi continuăm să credem în posibilitatea ajungerii la un acord în problemele importante pe care le avem în față. în acest scop este de dorit ca guvernele occidentale să asculte de glasul rațiunii, să-și schimbe poziția și să abordeze tratativele într-un spirit nou, în spiritul corespunzător sarcinii de a crea o lume eliberată de războaie”.în continuare, delegatul cehoslovac 
J. Hajek și delegatul Bulgariei M. 
Tarabanov au constatat cu regret lipsa aproape totală a unui progres în lucrările comitetului.Reprezentanții țărilor neutre A. 
Lall (India), A. Alemayehou (Etiopia) și R. Edberg (Suedia), referindu-se la perspectivele de viitor ale lucrărilor comitetului, au subliniat în mod deosebit necesitatea ca ele să se desfășoare sub semnul năzuinței celor două părți de a căuta soluții reciproc acceptabile.Dar în cuvîntarea reprezentantului S.U.A., A. Dean, a ieșit la iveală din nou în mod clar aceeași deosebire dintre declarațiile delegației S.U.A. și poziția ei concretă față de problemele dezarmării, deosebire care a fost observată în tot cursul lucrărilor comitetului.închizînd ședința, președintele R. Edberg a declarat că următoarea ședință a Comitetului celor 18 va avea loc, după întrerupere, la 12 noiembrie, dacă nu vor surveni schimbări.

CIUDAD DE MEXICO 7 (Agerpres).Ambasada Cubei din Mexic a dat publicității o declarație în care se spune că mercenarii Pentagonului se pregătesc să declanșeze o nouă a- gresiune împotriva Republicii Cuba de la bazele lor din Guatemala, Nicaragua, Panama, Haiti și Republica Dominicană. în declarație se subliniază că de la baza militară a- mericană din Guantanamo, situată pe teritoriul Cubei, au fost evacuate familiile militarilor. Manevrele mixte ale forțelor armate ale S.U.A. și ale unor țări latino-americane care au loc în Honduras, sînt apreciate în această declarație drept „un preludiu al unei noi tentative de intervenție împotriva Cubei“.După cum relatează ziarele care apar la New York în limba spaniolă — „Prensa“ și „Diario de Nueva- York“, la mijlocul lunii septembrie în Porto Rico va avea loc o consfătuire a căpeteniilor contrarevoluționarilor cubani din diferite orașe ale S.U.A. și ale țărilor din America Latină.
„Vom apăra 

poporul - frate“
O Acțiunile in apărarea revoluției 

cubane, împotriva provocărilor im
perialiștilor americani capătă în 
prezent, o amploare din ce în ce mai 
mare în Brazilia. Peste 10 000 de 
persoane au participat la mitingul 
de solidaritate cu Cuba, care a avut 
loc la Campina-Grande. Deputatul 
Francisco Juliao, președintele Ligii 
țăranilor, a declarat : „Yankeii vor 
să atace Cuba. Noi însă vom apăra 
prin toate mijloacele poporul frate”.

La Sape (statul Paraiba) a avut 
loc un miting de solidaritate cu 
Cuba, la care au participat 4 000 de 
țărani.

® în Salvador se desfășoară o 
campanie de protest împotriva pro
vocărilor imperialiste față de Repu
blica Cuba. La această campanie 
participă organizațiile democratice 
din țară, printre care „Avangarda 
tineretului din Salvador”, care face 
parte din „Frontul unit al acțiunii 
revoluționare".

ooo

In ajunul conferinței Commonwealthului

Greutăți de

înir-un comentariu al agenjiei Asso
ciated Press despre pozifia conducători
lor politici din Commonwealth față de 
aderarea Angliei la Piața comună se 
arată : Primul ministru Macmillan în- 
tîmpină iot mai multă opozifie din 
partea Commonwealthului în legălură 
cu intenția sa de a objine intrarea 
Marii Britanii în Piaja comună euro
peană. Membri ai guvernelor și con
ducători politici din Commonwealth și 
teritoriile coloniale britanice au expri
mat, oficial și neoficial, îndoieli și 
temeri în legătură cu eventualele con. 
secinje ale Intrării Marii Britanii în 
Piaja comună.

Cea mai serioasă opozifie a fost 
poate cea exprimată lui Macmillan de 
primul ministru al Nigeriei, care a su
bliniat că asocierea la Piața comună 
pe care Macmillan a propus-o unor 
țări ale Commonwealthului ar fi con
trară politicii de neangajare a Nige
riei. ••

Prim-minișfrll Aujsfrallel șl Noii 
Zeelande, Robert’ Menzies și Keith

semnare...(Desen de EUGEN TARU)

Holyoake, au exprimat de asemenea 
îngrijorare în legătură cu tratativele 
pentru intrarea Marii Britanii în Piața 
comună.

Premierul Lee Kua Yow din Singa
pore a declarat că el nu este nici 
pentru și nici împotriva intrării Marii 
Britanii. Dr. Cheddi Jagan din Guiana 
britanică a declarat însă că el este îm
potrivă și a citat unele din problemele 
comerciale care se vor ridica în fafa 
țării sale.

Pe plan neoficial, Hugh Gaitskell, 
liderul partidului laburist de opozifie, 
a avut convorbiri cu unii conducători 
ai opozifiei din Australia, Noua Zee- 
landă și teritoriile din regiunea Carai
bilor. Convorbirile s-au referit la im
plicațiile pe care le-ar avea pentru 
Commonwealth așteptata asociere a 
Marii Britanii cu Europa și ei au ajuns 
la concluzia că unele din garanfiile 
obfinufe pînă în prezent pentru co- 
merful fărilor Commonwealthului nu 
sînf suficiente.

Pe culoarele 
Capiioüiului

Un senator ame
rican discutînd cu 
un lobbyst pe cu
loarele Capitoliului 
(clădirea Congresu
lui S. U. A.). în 
articolul care înso
țește această foto
grafie, „New York 
Times Magazine” 
scrie : „lobbystul
aste o persoană care 
se folosește de bani 
sau de altă favoare 
de preț pentru a ob
ține votarea sau res
pingerea unei legi 
de către Congresul 
S.U.A.”.

După cum s-a a- 
nunțat, o subcomisie 
a senatului urmează 
să cerceteze jungla 
lobbyștilor.
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Au uitat lecția 
de la Playa Giron...

Declarațiile făcute zilele trecute 
de trei senatori americani în spriji
nul unei intervenții militare împo
triva Cubei au făcut să crească și 
mai mult zarva belicoasă stîrnită de 
capetele înfierbîntate de la Penta
gon și de transfugii cubani aciuați 
pe teritoriul S.U.A.

După cum scrie la 7 septembrie 
ziarul „New York Herald Tribune“, 
„soldații infanteriei marine ameri
cane efectuează manevre de debar
care într-o regiune din Marea Ca
raibilor, situată la cîteva sute de 
mile sud-est de Cuba". Potrivit zia
rului, „aceasta trebuie să demonstre
ze starea de pregătire a forțelor ar
mate de avangardă americane care 
pot fi puse în acțiune dacă relațiile 
încordate cu Cuba vor duce pe neaș
teptate la lupte adevărate".

în cadrul acelorași pregătiri, De
partamentul de Stat al S.U.A. plă- 
nuiește convocarea unei conferințe 
la nivelul miniștrilor de externe a ță
rilor membre ale O.S.A., care să 
discute despre atitudinea ce trebuie 
adoptată față de Cuba.

Corespondentul din Washington al 
agenției Associated Press pentru 
chestiunile militare consacră un am
plu comentariu unei eventuale in
tervenții militare americane împo
triva Cubei. Deși declară cu emfază, 
uitînd de învățămintele de la Playa 
Giron, că „Statele Unite ar putea 
face ordine...“, comentatorul recu
noaște că „dacă S.U.A. ar întreprin
de o acțiune militară pentru a-și 
scoate ghimpele cuban din coastă... 
prețul ar fi cu mult mai mare decît 
îl bănuiesc mulți“. Tocmai de a- 
ceea corespondentul este nevoit să 
constate că „soluția militară a pro
blemei cubane nu este deloc sim
plă". La rîndul lui ziarul „New York 
Times" a publicat un editorial în 
care subliniază: „A invada Cuba în 
actualele condiții ar fi o greșeală 
.ireparabilă. Guvernul Kennedy tre
buie să se conducă după realități șl 
nu după patimi sau isterie".

Luciditatea, spiritul realist ar tre
bui să găsească mai multă căutare 
in cercurile dominante din S.U.A.

B. A.

Nu este prima oară cină mi se 
oferă ocazia de a asista la mani
festări în diferite orașe italiene 
în memoria marelui muzician ro
mîn George Enescu.

Dar manifestările culturale în 
amintirea lui Enescu care au 
avut loc în zilele de 5 și 6 sep
tembrie în orașul Siena capătă 
o semnificație cu totul deosebită. 
Siena este un vechi oraș al artei 
italiene. Se poate spune că pe
rioada Renașterii în pictura ita
liană a început cu faimoasa 
școală din Siena. Și astăzi o se
rie de manifestări culturale, fol
cloristice atrag aici admiratori 
din lumea întreagă. In fiecare 
an la 16 august încep la Siena 
serbări populare, a căror tradiție 
datează din secolele XIV și XV 
și care se desfășoară în costume 
de epocă cu tot ceremonialul de 
odinioară.

în acest oraș cu bogată tradi
ție culturală George Enescu a 
trăit o parte din ultimii săi ani 
de viață. El a funcționat aici ca 
profesor la Academia chigiană

„Pictori romîni“
O casetă cu diapozitive editată 

la ParisPARIS 7 (Agerpres). — Casa de editură „Publications Filmées d'Art et d'Histoire" din Paris a editat, de curînd, în acord cu Comisia națională a R. P. Romine pentru U.N.E.S.C.O., o casetă cu 22 diapozitive în culori, intitulată „Pictori romîni". Diapozitivele, îngrijit realizate, cuprind reproduceri după cele mai valoroase lucrări ale pictorilor N. Grigorescu, I. Andreescu, Ștefan Luchian, Octav Băncilă, G. Petrașcu, Jean Al. Steriadi, Iosif Iser, Th. Pallady, N. Tonitza și Ștefan Dimi- trescu. Pentru explicarea diapozitivelor a fost editată o broșură, în care criticul de artă Dan Hăulică semnează o prezentare a celor mai de seamă pictori romîni și scurte ^comentarii privind fiecare reproducere.

de muzică fondată în 1932 de 
contele Guido Chigi Saracini.

De Enescu își amintesc cu emo
ție și stimă foștii săi elevi, as
tăzi muzicieni consacrați și cu- 
noscuți în lumea întreagă. Iată 
de ce la ceremonia care a avut 
loc în seara zilei de 5 septembrie 
în sala de concerte a Academiei, 
cu care prilej a fost dezvelit un 
bust al lui George Enescu, op^ă^ 
a sculptorului romîn Dumitri tighel. au fost prezente personali
tățile marcante ale culturii din 
acest oraș, precum și un public 
numeros. Această prezență a în
semnat un omagiu adus aceluia 
pe care prof. Cesare Valabrega 
l-a numit „un maestru al gîndi- 
rii muzicale, un maestru al con
strucției lumii sunetelor, un apă
rător al muzicii în ceea ce are 
ea mai bun, mai adevărat și 
etern“.

D-na Yvone Astruc, fostă 
elevă și colaboratoare a lui 
George Enescu, a ținut să 
dirijeze concertul executat de 
elevii Academiei cu concursul 
lui Salvatore Accardo și Ligia 
Proetti în interpretarea cărora 
sonata a 2-a opus nr. 6 de Enescu 
a captivat întregul auditoriu.

Un public numeros a fost pri- 
zent și d doua zi, la 6 septem
brie, în fața hotelului „Excelsior" 
(unde Enescu a locuit între an/ii 
1950—1954) la dezvelirea, plicii 
comemorative consacrate mare
lui muzician romîn.

Asemenea manifestări, așa cum 
au subliniat în cuvîntările lor, 
Pompiliu Macovei, ministrul 
R.P. Romîne la Roma, și dr. Ugo 
Bartolini, primarul orașului Sie
na, contribuie nu numai la dez
voltarea tradiționalelor legături 
de prietenie italo-romîne ci și la 
întărirea păcii între popoare.

GIORGIO PASTORE
Siena, 7 septembrie, prin tele

fon.
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Fotografii unice - realizate în Cosmos
MOSCOVA 7 (A-

gerpres). — Ziarul 
„Izvestia" din 6 sep
tembrie a publicat 
fotografii unice în 
felul lor, realizate în 
Cosmos de A. Niko
laev și P. Popovici.

Prin ochiul de bord 
al navei sale „Vos- 
tok-3”, Andrian Niko
laev a realizat o fo
tografie panoramică 
în care se vede o par
te de litoral, insule, 
bancuri de nisip.

Ziarul scrie : „Fie
care detaliu văzut și 
trăit de Columbii o- 
ceanului cosmic ne

este deosebit de 
scump nouă, locuito
rilor Pămîntului. Toc
mai de aceea, la bor
dul navelor cosmice 
au funcționat conti
nuu stenografii elec
tronici, magnetofoa
nele și aparatele de 
luat vederi „Konvas”.

In afară de fotogra
fiile din seria repor
tajelor cinematografice 
realizate de Nikolaev și Popovici în timpul 
zborului lor în grup, 
ziarul a publicat, de 
asemenea, o fotografie 
infățișînd pe Andrian 
Nikolaev echipat pen

tru zbor lingă instala
ția de lansare și o altă 
fotografie a acestuia 
făcută imediat după 
aterizare, înfățișîn- 
du-l pe Nikolaev ne
bărbierit, după ce-și 
scosese abia costumul 
de scafandru.

Ziarele din Moscova 
au publicat de ase
menea la 7 septembrie 
fotografiile făcute în 
momentul startului 
navelor cosmice „Vos- 
tok-3" și „Vostok-4”, în 
regiunea aterizării și 
fotografiile cosmonau- 
ților Nikolaev și Po
povici direct din Cos
mos.

SCURTE știri

După întrevederile de la Bonn
BONN 7 (Agerpres). «— La Bonn 

a fost dat publicității comunicatul 
comun cu privire la tratativele din
tre cancelarul Adenauer și președintele de Gaulle. Se anunță că interlocutorii au ajuns la un acord în ce privește „adoptarea unor măsuri efective" în vederea întăririi colaborării dintre guvernele lor — fără a se preciza aceste măsuri. Comunicatul se limitează la a exprima numai „speranțe" că tratativele interoccidentale în vederea așa-numitei „integrări europene" se vor încheia cît mai curînd posibil, fără a se face aluzie directă la contradicțiile interoccidentale în chestiunea aderării Angliei la Piața comună. în ce privește problema Berlinului, în

comunicat se adaugă că ea st fost 
discutată în mod special, lăsîndu-se să se înțeleagă că atît Bonnul cît și Parisul rămîn mal departe pe pozițiile rigide de pînă acum.într-o conferință de presă care a avut loc la Bonn vineri după-amia- ză, secretarul de stat vest-german al Informațiilor, Hase, a recunoscut că nu au fost adoptate „hotărîri practice".Luînd cuvîntul la Hamburg, în fața ofițerilor superiori ai Bundes- wehrului, generalul de Gaulle a chemat la o „colaborare organică" între armata franceză și Bundeswehr. în cuvîntare, observatorii politici întrevăd o propunere adresată Bonnului de a crea un potențial nuclear franco—vest-german comun. 
~~ ........ .

GAGRÄ. Ea 7 septembrie, N. S. 
Hrușclov, care se află la Gagra la odihnă, s-a întîlnit cu cunoscutul poet american Robert Frost, care vizitează Uniunea Sovietică, și a avut cu acesta o călduroasă convorbire.

VIENA. A luat sfîrșit cel de-al ll-lea 
Congres internațional al economiștilor, la 
care au participat aproximativ 500 de 
oameni de știință. La congres a luat 
parte prof. univ. I. Rachmuth, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, director adjunct al Institutului 
de cercetări economice. Delegații au 
discutat factorii dezvoltării econo
mice a diferitelor țări, probleme pri
vind sporirea productivității muncii, pla
nificarea economică, probleme referi
toare la comerțul exterior și la dezvol
tarea economică a tinerelor state na
ționale.

BERLIN. La ședința comună a Co
mitetului pentru Afacerile Externe al 
Camerei Populare și Consiliului știin
țific al Ministerului Afacerilor Externe
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ale R. D. Germana, consacrată discută
rii problemelor legate de aejiunile a- 
gresive săvîrșite din Berlinul occidental 
și din R.F.G. la frontiera cu R.D.G. s-a 
adoptat o declarajie comună : cererile 
cu privire la revizuirea frontierelor, for
mulate de miiifarișfii vest-germani, și 
provocările directe la frontiera R. D. 
Germane atestă din nou necesitatea 
imperioasă de a se încheia tratatul de 
pace german și de a se reglementa 
problema Berlinului occidental.
„POLARIS" A CĂZUT ÎN OCEAN
CAPE CANAVERAL. După cum informează agenția France Presse, la 6 septembrie, pe poligonul experimental de la Cape Canaveral, S.U.A. au înregistrat un nou eșec în încercarea de a lansa o rachetă de tipul „Polaris 3”. Imediat după lansare, în treapta a doua a rachetei s-a produs o defecțiune. Racheta a căzut în Oceanul Atlantic.
WASHINGTON. Cercurile guvernante din Statele Unite încearcă să respingă acuzațiile aduse puterilor occidentale în nota guvernului U.R.S.S. adresată guvernelor S.U.A., Angliei și Franței în legătură cu situația încordată din Berlinul occidental. în declarația S.U.A., citită

la o conferință de presă de purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, guvernul american încearcă să scape de orice răspundere pentru recentele evenimente din Berlinul occidental care pot avea urmări grave pentru pacea și securitatea internațională.
BERLIN. La 6 septembrie a înce

tat din viață în vîrstă de 64 de ani 
remarcabilul compozitor german 
Hanns Eisler, laureat al „Premiului 
Național". Compozitorul a lăsat o 
bogată moștenire muzicală.
------  -----o® o-----

Pilotei V. Iliușin a stabilit
un record mondial

MOSCOVA. Recent, pilotul V. S. 
Iliușin, la bordul unui avion „T-431“, 
a stabilit un record mondial de înăl
țime — 21 300 m, atir.gînd o viteză de 
2 100 km pe oră. El și-a 
luat activitatea de pilot de încertu~,‘i 
după o îndelungată întrerupere 
cauzată de un accident. (La 8 iunie 
1960, într-un accident de automo
bil el și-a fracturat piciorul și a fost 
grav rănit. Timp de jumătate de an 
Iliușin a fost imobilizat la paf, totuși 
nu a renunjat la ideea de a zbura).

O® O------------

Succese ale aripii de stingă 
la Congresul sindicatelor britanice

La începutul acestei săptâmînl Ia Frankfurt, Duisburg, Bremen, München șl în alte orașe din 
Germania occidentală s-au desfășurat mari demonstrații antirăzboinice. Mii șl mii de oameni ai muncii au 
cerut dezarmare generală și totală, destinderea încordării internaționale, încheierea unul tratat de 
pace cu Germania, distrugerea armelor atomice. Demonstranții au protestat cu energie împotriva unelti
rilor cercurilor revanșarde din Berlinul occidental. în fotografie : un aspect de la demonstrația din Essen.

BLACKPOOL 7 (Agerpres). — La șe- 
dinfa de închidere din 7 septembrie, 
Congresul sindicalelor britanice a a- 
doptat cu majoritate covîrșiloare de 
voturi o rezoluție care cere lichidarea 
de pe teritoriul Angliei a bazelor de 
submarine americane înzestrate cu ra
chete nucleare „Polaris". Adoptarea 
acestei rezoluții, în pofida obiecțiilor 
hofărîte ale Consiliului general, con
stituie o victorie a aripii de stingă a 
Congresului sindicatelor britanice.

Prinfr-o victorie a aripii de sfînga 
s-a încheiat șl discutarea rezoluției în 
care se subliniază că staționarea tru
pelor engleze pe teritoriul Germaniei 
occidentale ca și prezența unităților 
vesf-germane pe teritoriul Angliei nu 
contribuie la cauza păcii în întreaga 
lume.

Congresul a adoptat în unanimitate 
o rezoluție care îndeamnă la dezar
marea generală și la interzicerea tu
turor experiențelor nucleare, precum 
Și la coexistența pașnică. Cei care au

sprijinit această rezolufie au subliniat 
că dezarmarea generală și totală esl 
singura garantie a unei păci trainic- 
în întreaga lume. /

în același timp, sub presiunea aripii 
de dreapta a Consiliului general, Con» 
greșul a respins rezoluția care cere re
nunțarea unilaterală de către Anglia 
la arma nucleară și lichidarea tuturor 
bazelor nucleare străine de pe teri
toriul Angliei.

Delegații la congres au adoptat, de 
asemenea, o rezoluție de solidaritate 
cu poporul spaniol care luptă eroic 
împotriva dictaturii fasciste a lui Fran
co. Congresul a condamnat teroarea 
autorităților franchisfe și a cerut elibe
rarea imediată a deținuților politici 
spanioli.

La ședința Consiliului general, Fred 
Highday, reprezentant al sindicatului 
muncitorilor necalificați și lucrătorilor 
comunali, a fost ales președintele Con
gresului sindicatelor britanice pentru 
anul următor.
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