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în interiorul ziarului 250000 paturi de spital — 

aproape 93000 de cadre medicale
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In această perioadă una din Importantele sarcini 
care stau în fața lucrătorilor de pe ogoare este de a 
string e și Insiloza cantități cit mai mari de coceni 
de porumb, în amestec cu porumb verde din cultu
ra a doua, frunze și colete de sfeclă, resturi de Ia 
grădina de legume, melasă și alte resurse de furaje. 
In felul acesta se asigură animalelor cantități spo
rite de nutrefuri de calitate mai bună, ceea ce are o 
mare însemnătate in sporirea producției de lapte 
și carne.

Pentru a vedea cum se desfășoară însilozările, redacția 
ziarului nostru a organizat un raid-anchetă în regiunile 
Banat, Galați, Iași și Ploiești. Iată constatările făcute cu 
acest prilej.

Bună organizare, grijă pentru calitatea 
nutrețului însilozat

în multe din unitățile agricole so
cialiste vizitate se lucrează intens 
la însilozarea cocenilor de porumb. 
La G.A.C. „11 Iunie“ din Pechea, re
giunea Galați, imediat după recol
tarea porumbului, colectiviștii taie 
cocenii și-i transportă la locul 
însilozare. Datorită faptului 
munca a fost organizată în două 
schimburi, brigăzile conduse de Du
mitru Stelea și Paraschiv Mușat 
însilozează zilnic cîte 300—350 tone 
coceni. Dumitru Stelea coordonează 
transportul de pe cîmp al cocenilor, 
al porumbului masă verde și lucer- 
nei (pentru această trfeabă s-au re
partizat 40 de atelaje), iar Paraschiv 
Mușat îndrumă oamenii care lucrea
ză la tocători și la umplerea gropi
lor să respecte întocmai regulile de 
însilozare. Așa se face că Ia această ' lozați 
gospodărie au și fost însilozate pes
te 3 000 tone de coceni.

Rezultate bune obțin și colectiviș
tii din Boldești, raionul Mizil. Aici 
cocenii sînt tăiați în timpul nopții 
pentru ca să nu se piardă frunzele, 
iar spre ziuă începe căratul lor în 
apropierea gropilor de siloz. Pină a- 
cum această gospodărie a însilozat 
360 tone coceni de porumb și va mai 
insiloza încă 700 tone.

Și la gospodăria de stat 
regiunea Iași, însilozarea 
este în toi. După ce s-au 
știuleții, în lanurile de porumb de 
pe malurile Jijiei au intrat 3 com
bine care taie și toacă cocenii. 
Cîțiva tractoriști cară de zor cu 
remorcile la silozuri cocenii gata 
tocați. Experiența arată că pentru 
a se obține un nutreț de bună ca
litate trebuie să se asigure neapă-

de 
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Cristești, 
cocenilor 

recoltat

rat umiditatea necesară bunel con
servări a cocenilor. în această gos
podărie, sub supravegherea briga
dierului zootehnist Ion Constanti- 
nescu, cocenii sînt amestecați cu 
melasă, asigurîndu-se astfel atît 
umiditatea necesară cît și substan
țele care sporesc valoarea lor hră
nitoare. Un tractor pe șenile pre
sează bine fiecare strat de coceni 
ceea ce contribuie la buna păstrare 
a nutrețului. în total G.A.S. Cris
tești a însilozat pînă acum peste 
5 000 tone de furaje.

în multe gospodării se folosesc 
toate resursele de furaje verzi care 
contribuie la asigurarea umidității 
necesare bunei conservări a coce
nilor. La G. A. C. Bosia, regiu
nea Iași, de pildă, cocenii sînt însi- 

în amestec cu frunze și cole- 
sfeclă, dovleci tocați, resturi 
grădina de legume ; la gospo- 
colectivă din comuna Drăgă- 
raionul Ploiești, cu porumb 

din cultura a doua. Acolo unde

te de 
de la 
daria 
nești, 
verde 
furajele verzi nu sînt suficiente pen
tru însilozarea unor cantități mari 
de coceni, colectiviștii stropesc co
cenii tocați cu saramură. Așa proce
dează colectiviștii din comunele Pe- 
ciu, Jimbolia, Recaș și Ivanda, raio
nul Timișoara, care, pe lîngă mela
să, dovleci și pepeni furajeri, folo
sesc și saramura preparată potrivit 
indicațiilor date de specialiști. Pro- 
cedînd așa ei au numai de cîștigat. 
Se obține un furaj mai bun, care 
va fi consumat cu poftă de animale.

Fruntașe la însilozat sînt raioa
nele Mizil, regiunea Ploiești, Bîrlad, 
Huși și Iași, regiunea Iași, Lugoj și 
Arad, regiunea Banat, etc.

Cînd nu se iau din timp măsurile necesare
Cu prilejul raidului s-a constatat 

însă că alături de unități fruntașe 
la însilozarea cocenilor, sînt altele 
unde nu s-au luat măsurile cuveni
te pentru folosirea acestei metode 
care contribuie la asigurarea bunel 
hrăniri a animalelor. Nutreț de bună 
calitate se obține mai ales din co
cenii însilozați în prima parte a re
coltatului ; întîrzierea aduce pa
gube. Or, în gospodăriile co
lective din raionul Deta, regiunea 
Banat, pînă la 18 septembrie nici

nu începuse însilozarea cocenilor, 
deși pe unele suprafețe porumbul 
fusese cules. La G.A.C. Ghilad era 
recoltat porumbul de pe 340 hecta
re, la Jamu Mare — de pe 200 de 
hectare, la Gătaia — de pe 150 hec
tare. De însilozat însă nu se însilo- 
zase nimic.

O situație asemănătoare a fost 
întîlnită și în unele comune din ra
ioanele Galați (Piscu, Braniște și 
Sendreni), Ploiești, (Puchenii Mari, 
Balta Doamnei, Bărăitaru și Gher-

IE ra o scurtă vre-
__ _ me de odih

nă. Forjorii fabricii de 
rulmenți din Brașov, 
plecînd de la dogoarea 
cuptoarelor, se desfătau în aerul curat de-afară 
povestind cîte și mai cîte. Snoave de oameni cu 
poftă de viață.

Pe trotuarul larg dinaintea intrării în hala 
forjelor se opriră două autocamioane. Lăzi mari 
și grele aveau pe platforme ; cei cîțiva flăcăi 
de la transporturi se pregăteau să le coboare cu 
nîruhii improvizate. Unul spuse cu voce tare

La G.A.C. Voiteni, regiunea Banat, furajele tocate sînt presate puternic cu 
un tractor pe șenile.

ghița) etc. Care sînt cauzele acestei 
situații ?

Trebuie spus că, în multe gospo
dării, această situație se datorește 
slabei organizări 
G.A.C. 
și altele, 
Puchenii Moșneni, Ciumați, 
ta Doamnei, regiunea Ploiești, etc. 
toate forțele au fost concentra
te la recoltat. într-adevăr, este ne
cesar să se grăbească culesul știu- 
leților și eliberarea terenului pen- 

■ tru executarea arăturilor. Dar con
tinue de conducere ale acestor gos
podării aveau posibilitatea să re
partizeze forțe suficiente (oameni și 
atelaje) și pentru însilozarea coce
nilor.

în alte locuri se însilozează puțini 
coceni sau nici n-a început această 
acțiune din cauză că consiliile agri
cole raionale, specialiștii n-au lămu
rit pe colectiviști asupra avantajelor

Sacoșu 
din

a muncii. La 
Turcesc, Utvin 

regiunea Banat, 
Bal-

însilozăril cocenilor pentru sporirea 
posibilităților de asigurare a unei 
bune hrăniri a animalelor. „Noi 
obișnuim să legăm cocenii în 
snopi și să-i păstrăm sub aceas
tă formă pentru iarnă. Așa proce
dăm și în această toamnă“ — spun 
unii colectiviști din Gherghița. Se 
înțelege de la sine de ce în această 
gospodărie nu s-a organizat din vre
me însilozarea cocenilor.

O mai mare atenție trebuie acor
dată și folosirii tocătorilor mecani
ce. Dacă în unele, gospodării colçc- 
tiviștii au organizat lucrul în două 
schimburi pentru a putea toca și in
siloza într-un timp scurt cantități 
sporite de furaje, în altele aceste 
mașini nu sînt folosite din plin sau 
stau degeaba. Asemenea aspecte au 
fost întîlnite la G.A.C. Piscu, raio
nul Galați, G.A.C. Holboca — Iași, 
G.A.C. Romînești și Gropița, raio
nul Hîrlău, și altele.

CONCLUZII
După cum se vede, în fiecare 

din cele patru regiuni, alături de 
unități fruntașe care însilozează 
mari cantități de coceni, sînt al
tele unde această lucrare se des
fășoară în ritm necorespunzător.

Ținînd seama de însemnătatea 
pe care o are însilozarea coceni
lor de porumb în amestec cu 
alte resurse de furaje pentru 
sporirea producției animaliere 
este necesar ca organele și orga
nizațiile de partid, sfaturile și 
consiliile agricole să îndrume și 
să sprijine pe colectiviști și lu
crătorii din gospodăriile de stat

să-și organizeze mai bine munca 
încît, paralel cu celelalte lucrări 
agricole de toamnă, să grăbească 
recoltatul și însilozarea coceni
lor. Este important să se respec
te întocmai regulile de însilozare 
— mai ales în ce privește asigu
rarea umidității optime și pre
sarea puternică a cocenilor, pen
tru a se obține nutreț de bună 
calitate, In această privință, sar
cini de mare răspundere revin 
specialiștilor care au datoria să-i 
îndrume pe colectiviști și să ur
mărească îndeaproape cum se 
■face însilozarea.

Reutilarea industriei textile din țara noastră cu 
mașini moderne a marcat anul acesta cel mai înalt 
ritm din ultimul deceniu. întreprinderi ca „30 De- 
cembrie“-Arad, „Dacia“ și „Filatura romînească de 
bumbac“-București sînt acum în întregime dotate cu 
utilaje noi. Filaturile acestor fabrici dau în total cu 
2 200 tone mai multe fire anual, față de perioadele 
anterioare, cantitate care echivalează cu producția 
unei unități industriale avînd circa 25 000 de fuse. 
S-a Intensificat, de asemenea, ritmul montării în fa
bricile textile a războaielor de țesut automate. în 
momentul de față o pătrime din totalul războaielor 
de țesut din întreprinderi sînt automate. Față de ma
șinile obișnuite, cu asemenea utilaje se pot obține cu 
50 la sută mai multe țesături, la un preț de cost cu 
mult mai mic. Utilaje de mare productivitate au 
fost puse în funcțiune șl în fabricile de tricotaje și 
confecții, care — începînd cu anul acesta — pot fi 
considerate în mod practic total reutllate. Cea mai 
mare parte a acestor noi mașini, între care războaie 
automate pentru țesut bumbac, laminoare pentru fi
laturi, carde șl mașini de filat cu inele au fost li
vrate de către industria noastră constructoare de 
mașini. (Agerpres)

Deschiderea stagiunii 
Operei de stat din Iași

IAȘI (coresp. „Sctnteii“). — Dumi
nică seara a avut loc deschiderea celei 
de-a opta stagiuni a Operei de stat 
din Iași cu opereta „Liliacul“ de 
Johann Strauss. Conducerea muzicală a 
spectacolului aparține Corneliei Voina, 
regia lui Jean Rînzescu, artist emerit, 
iar scenografia este semnată de Ofelia 
Tutoveanu. Colectivul operei ieșene pre
gătește premiera spectacolului „Fata cu 
garoafe“ de Gh. Dumitrescu.

Premieră teatrală
Duminică, la Teatrul „C. I. Nott ar a’ 

a avut loc premiera piesei „Peer Gynt“ 
de Henrik Ibsen, în regia lui George 
Rafael. Scenografia spectacolului apar
ține lui Mircea Marosin.

ORELE
ÎN LOC DE BULETIN 

METEOROLOGIC. Cum a 
fost ieri vremea la Cluj o 
poate exprima nu numai 
obișnuitele grade la soa
rs și umbră din buletinul 
meleorologic. Ne-am ghi
dat după alte date, sem
nificative pentru duminica 
da vară întîrziată din o- 
rqsul de, sub Feleac : sute 
de oameni prezenți în ba
zinele ștrandurilor, peste 
1 000 alunecînd în bărci, 
caiace și hidrobiciclete 
pe oglinda lacului din 
parcul orășenesc. De-a 
lungul Someșului am în- 
tîlnit șirul tăcut și... opti
mist al atîtor pescari cu 
undița. Sus, pe dealul Fă
getului, vînătoril s-au ali
niat și ei la ștartul unui 
concurs de tir—talere, 
„repetiție generală“ puțin 
îmbucurătoare pentru fa
zani și rațe sălbatice, ju
decind după precizia 
gătorilor.

Vremea frumoasă 
ieri a îmbiat la iarbă
de. încă de la primele ore 
ale dimineții, pe numeroși 
alți clujeni, poposiți cu 
mic cu mare la Băile So- 
meșeni, în Parcul Univer
sității, în pădurea Făge
tului. Unii, ureîndu-se în 
autobuzele O.N.T., au a- 
les itineraril mal îndepăr
tate : Blcaz, Lacul Roșu,

trâ-

da
ver

Bijutierii construcției de mușini

pîrghii improvizate. Unul spuse cu 
către oamenii cuptoarelor :

— Dați o mînă de ajutor, v-au 
șini noi.

Sub copaci se produse animație.

sosit ma-

Sub copaci se produse animație. Muncitorii 
se ridicară înviorați. Cel dintîi se repezi bătrî
nul maistru principal Conte. Apoi, Balaș, reglo
rul. Să-1 fi văzut pe maistrul principal !... era 
bucuros, roșu la față de plăcere. Crezuse tot 
timpul, cu o durere nemărturisităj că e] nu va 
mai fi în fabrică atunci cînd vor fi sosit mași
nile de forjat orizontal, nouă expresie a tehnicii 
moderne. Și ca un bătrîn meseriaș, dăruit mun
cii la cuptoare, rîvnea să mai apuce înnoirea, 
să-și poarte barba peste planurile noilor mașini 
și să spună cu toată autoritatea lui de maistru 
principal : bun. Atît spunea Conte în clipe dé 
mare mulțumire : bun.

Tehnica nouă nu-1 speria. Dimpotrivă, fi 
stîmea. Iar atunci cînd au început înscrierile 
muncitorilor pentru cursurile de specializare, el, 
Conte, se întrebă : învățăm ? Și tot el răspun
se : „învățăm I Ne înscriem la studiu] indivi
dual“. însemna că înaintea celorlalți, maistrul 
Conte și reglorul Balaș, deopotrivă de iscusiți 
în meserie și nu departe unul de altul ca vîrstă 
trebuiau să dea de firul noii tehnologii pentru 
a fi în stare să deprindă și pe ceilalți forjori.

Montorii erau grăbiți. Lucrau cu rivnă. Fixau 
piloane în beton, aduceau mașinile pe posta
mente. în vecinătatea unei prese vechi, care re
zistase încercărilor trei decenii în două fabrici, 
se înstăpînise o altă presă, nouă și masivă, aș- 
teptînd să arate bătrînei surate ritmu] vremii.

Balaș și Conte sileau cu învățătura. Și în- 
tr-o seară, cînd cea dintîi mașină de forjat o- 
rizontal era gata montată, Balaș nu-și mai află 
astîmpărul. Se duse la fabrică. Voia s-o por
nească, s-o încerce. Și-a luat halatul și s-a dus. 
în acele zile forja nu avea suficient aer com
primat pentru acționarea mașinilor, secția era 
în refacere, în reorganizare. Dar Balaș găsise 
de mult o soluție. Va meșteri o pedală acțio-

Electricianul Lucian Bob, în fața aparatului de control electronic și acustic pentru determi
narea zgomotului la rulmenții montați. (Foto : B. COSTIN)

natM manual înlocuind, pentru un moment, am- 
breiajul pneumatic. Numai cît să încerce ma
șina, să vadă ce poate.

Cînd ajunse în hală zări barba lui Conte 
clătinîndu-se dojenitor. „Cine lucrează dimi
neața, doarme la ora asta“ — spuse maistrul, 
uitîndu-se pe sine. El avea dreptul să încalce 
regula. Avea răspundere. Balaș se uită printre 
mașini și văzu cu ciudă, dar și cu oarecare 
plăcere, că mai erau și alții. Lîngă ciocanul 
mare, abia instalat și acesta, se învîrtea Bene
dect, destoinic și nepotolit. „He, he — rise el, 
apropiindu-se de Balaș — i-am dat de rost. 
M-am tot gîndit : do ce să forjăm cu mîna 
dornurile pentru perforarea inelelor de rul
menți ? Avem ciocan pneumatic. Să le facă el“. 
Și uite că le face — adăugă Benedect, arătînd 
cîteva dornuri care dogoreau lîngă ciocan.

Balaș, reglorul, făcu în mare grabă pedala 
lui și dădu drumul mașinii. O vreme rămase 
în deplină admirație. Să iau o bară, să forjez, 
îl fulgeră un gînd. Deschise ușa cuptorului...

Dimineața, cînd șeful secției veni în hală și 
văzu grămada de inele pentru rulmenți, for
jate la mașina nouă, spuse precum îi este obi
ceiul : „Ei, Balaș, Balaș !“... Erau în aceste cu
vinte și dojana, dar și mulțumire. Și în momen
tele acelea, privind fețele luminoase ale oame
nilor din jur — Conte, Balaș și Benedect — șe
ful secției avu certitudinea că oamenii forjelor 
vor intra pe făgașul tehnicii noi fără poticniri, 
ci normal și lin, calm și hotărît. De-am începe 
să lucrăm mai repede, se gîndea el. Dar în loc 
să rostească cu voce tare această dorință, se 
văzu ordonînd :

— Acum trebuie să vă duceți acasă. N-am 
voie și n-am dreptul să vă rețin, după noaptea 
asta.

Dar nu s-a mișcat nimeni. Au rămas și au 
dat drumul mașinilor.

/făurind sosiră și două laminoare de o con- 
"l_>strucție nouă, care au permis să treacă la o 

tehnologie modernă. Inelele se forjară la ma
șinile orizontale și apoi se laminară la di
mensiuni mai mari. 60 de forjori continuau să 
se specializeze la cursurile organizate în secție. 
Creșteau, cu fiecare zi, grămezile de inele rîn- 
duite în stive pe pavajul halei.

Lucrurile nu se așezaseră încă bine și firile 
nu se potoliseră cînd un alt eveniment făcu să

Construcții 
terminate 
în grafic

GALAȚI (coresp. 
„Scînteii“). — Or
ganized în mod ju
dicios locurile de 
muncă, constructo
rii gălățeni au ter
minat la vreme, 
conform graficului, 
blocurile V. 3 și 
V. 4 din centrul o- 
rașului, cu o supra
față îocuibilă de 
2 500 metri pătrați. 
în prezent con
structorii acestei în
treprinderi au în
ceput lucrările de 
amplasare și orga
nizare a șantierelor 
pentru alte 6 blocu
ri de locuit. Toto
dată sînt pe sfîrșite 
și lucrările de fini
saj la noua policli
nică a orașului, la 
cele două cămine 
studențești și la re
staurantul de 
grădina publică.

Față da anul 1948, numărul spita
lelor din țară este mai mare cu a- 
proape 200; la dispoziția celor care 
își îngrijesc sănătatea stau aproa
pe 250 000 de paturi. Numărul ca
selor de naștere — inexistente în 
trecut — se ridică astăzi la 2032. A 
crescut de aproape patru ori nu
mărul circumscripțiilor sanitare. în 
timp ce acum 15 ani, unei circum
scripții îi reveneau 13 000 de locui
tori, în prezent îl revin mai puțin 
de 5 000.

Paralel cu dezvoltarea bazei ma
teriale necesare îngrijirii sănătății, 
se pregătesc numeroase cadre me
dicale de înaltă calificare. în acest 
an numărul medicilor șl al cadrelor 
sanitare medii a ajuns la 92 894.

Circumscripțlile sanitara pentru 
copii nr. 171 și 173 și-an început 
de curînd activitatea în nona clădi
re de pe bd-ul Schitu Măgureanu. 
în fotografie i Micii bucureșteni la 
consult.

DUMINICII CLUJEN F
Borsec. Cu temeritatea u- 
nor alpiniști încercați, un 
grup de opt de la Uzinele 
metalurgice „Unirea'" 
printre 
Ștefan 
trolor de calitate, Zam
fira Jurcă și economistul 
Gheorghe Mercea —■ s-au 
avîntat spre înălțimile 
munților Rodnel, încercînd 
traversarea Integrală 
coastei 
Ineu și 
schimb, 
roși, au 
zească la tropice pe sub 
palmierii, bananii și 
curmalii... vestitei grădini 
botanice clujene.

PESTE 2 000 
LARI, îndelung 
de cei vreo 
spectatori (vă 
cîți dintre ei părinți !) au 
evoluat în cadrul festiva
lului sportiv desfășurat pe 
gazonul stadionului. Ser
bare prilejuită de deschi
derea noului an școlar. 
Vasta scenă In aer liber 
a găzduit, începînd de la 
orele 10 dimineața, un 
spectacol plin de grație 
și armonie întregit de 
feeria coloristică a costu
melor, ianloanelor și 
cercurilor. Cîntec șl geo
metri» în mișcare.

O ORA PRINTRE CON- 
STRUCTORI. Ieșind d» la 

stadion, către ora 
zut p» mulți îndreptîndu-se 
parcul orașului. Nu-i atrage 
plimbarea pe sub castani 
soarele de septembrie 
cheltuia generos galbenii pe a- 
lei... aici se putea face, într-un ceas 
doar, o instructivă călătorie de-a 
lungul și de-a latul regiunii, de la 
Cluj la Cîmpia Turzii, de la Gherla 
la Huedin, de la Năsăud la Baia de 
Arleș. Ocazia oferită de porțile larg 
deschise (au trecut prin ele ieri, 
vreo 5 000 de vizitatori), ale expozi
ției „Reconstrucția socialistă a o- 
rașelor regiunii Cluj“. Imagini foto
grafice, grafice, machete. „Numai 
în ultimii trei ani s-au construit 
peste 5 000 de apartamente în regiu
nea Cluj“ — citim 
panouri.

EMOȚII... Pentru 
duminicii n-au fost 
ții. Pentru sutele de tineri pe care 
i-am întîlnit, către prînz, pe cori
doarele universității. „Bobocii" își 
susțin examenul de admitere în în- 
vătămîntul superior. Pășim în sala 
nr. 1, unde se răspunde la „Istoria 
universală". N-avem mult de aș
teptat pînă să putem nota cîțiva de 
zece, obținuți de Dumitru Florescu, 
Mariana Maxa, Dumitru Hidișan.

care lăcătușul 
Kelemen, con-

a.-
dintre vîriurile 

Pietrosul. Alții, în 
poate mai frigu- 
vrut să se încăl-

DE ȘCO- 
aplaudajl 

10 000 de 
închipuiți

Numeroși cetățeni au vizitat expozifia „Reconstrucția >ocia- 
listă a orașelor regiunii Cluj“.

amiezii, i-am vă- 
spre 
doar 

și 
caie-și

mașină 
forjat 

Șaizeci

crească din nou ani
mația : cei de la trans
porturi descărnau în 
fața halei o 
automată de

prin curenți de înaltă frecvență, 
de mii de inele pe zi ! Cine va lucra la ea ? 
Bătrînul maistru Conte a ieșit la pensie. Reglo
rul Balaș... da, tot el trebuie să învețe, ca unul 
care va regla și va porni cel dintîi mașina.

Din utilajele de forjare vechi n-a mai rămas 
nici urmă. In cîțiva ani producția de rulmenți 
a fabricii a crescut cu cîteva milioane.

entru tînărul Gavrilă SicsOi istoria meca
nicii, a construcției de mașini nu are 

trepte de evoluție. La numai 23 de ani el a fă
cut un uriaș salt în tehnică, începîndu-și dru
mul în meserie direct de la mașina electronică. 
Un lucru însă nu putuse să înțeleagă : cărui 
fapt, cărei rațiuni datora el această favoare ?

Rectificarea a devenit, cu timpul, o secție a 
mașinilor electronice. Multe și de tot felul. Hala 
a căpătat un aspect de laborator sau de sculărie 
fină. Mașini electronice de rectificat, de fini
sat și superfinisat, așezate în linie dreaptă sau 
grupate, după trebuințe. Pe măsură ce intrau în 
producție, mereu alți muncitori din cei vîrstnici 
și cu experiență erau repartizați să lucreze „la 
electronice". Pînă veni și rîndul tinerilor. Atunci 
la conducerea secției începură discuții aprinse. 
Ce fel de tineri să repartizăm la noile mașini ? 
După ce criterii să-i selecționăm ? Majoritatea 
opta pentru tinerii înscriși la cursurile serale ale 
școlii medii. Tehnica nouă cere oameni bine 
pregătiți : 40 de muncitori tineri din secție de
vin, o dată cu lăsarea serii, elevi sîrguincioși ai 
școlii medii. Printre ei — Gavrilă Sicsoi. Așa a 
nimerit el la una din cele 8 mașini electronice.

într-una din zile Gavrilă a fost văzut învîr- 
tindu-se supărat pe lîngă mașină. Harnica, sen
sibila mașină electronică se oprise. S-a trimis 
în grabă după electricianul de întreținere.

— Nu știu ce are, se blochează din cînd în 
cînd — îl întîmpină Gavrilă.

Electricianul, Lucian Bob, cunoscut în fabrică 
pentru spiritul său inventiv, împărțindu-și tim
pul liber între laboratorul de electronică și 
sala de conferințe tehnice, căută să-1 liniștească.

— Nu-î nimic, să vezi o punem noi la punct.
Gavrilă nu-1 crezu. Ce putea face un electri

cian

pe unul dintre

unii însă orele 
lipsite de emo-

Altă «ală, alți candidați, alte emo
ții.

CU ȘI FĂRĂ BILET : Ca și la Mu
zeul etnografic al Transilvaniei, șl 
in sălile muzeului de artă am întîl- 
nit numeroși pasionați de Istorie. 
Este adăpostită aici interesanta ex
poziție : „Miniatura și ornamentul 
cărțil-manuscris din Țările Romî- 
nești în secolele XIV-XVIII“.

Dacă pînă spre înserat am mers 
„ou șl fără bilet“, mai tîrziu lucru
rile au început eă se complice... 
„N-aveți un bilet în plus ?“ — am 
auzit frecvent atît în fața cinemato
grafului „Republica“, unde rula cu 
casa închisă filmul „Codin“, cît șl 
la operă unde se dădea „Tosca“.

...Aproape de miezul nopții. Ulti
mul cea3 al unet bogate duminici. 
De la spectacol mulfi sînt atrași de 
firmele luminoase ale cofetăriilor, 
ale magazinelor de cafea, ale „ex- 
presurilor“. O cafelută, o prăjitură 
stă în obiceiul clujanului, chiar la o 
oră tîrzie. Un specialist în... proble
mă și mare amator de statistic! 
no-a informat cu litiu de curiozita
te : în această duminică s-au con
sumat în Cluj circa 20 000 de cafele 
și tot atîtea prăjituri.

V. VÎNTU
AL. MUREȘAN

de întreținere la o mașină electro-
ST. ZIDARIȚA

(Continuare in pag. Il-a) Aspect de la festivalul cultural-sportiv cu prilejul deschiderii noului an școlar. 
(Foto : M. ANDREESCU)
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In poiana Padiș din munții Apuseni

Și-a făcut din plin

Răsfoind scrisorile 
sosite la redacție în 
cursul săptămînii 
afli realizările dife
ritelor colective de 
muncă, relatări des
pre înnoiri în orașe 
și sate, propuneri, 
sesizări. Ai impre
sia că mii de citi

tori participă la un vast schimb de experiență.
Cu cîtva timp în urmă — ne scrie tehnicianul Nicolae 

Iuteș de la Uzinele „23 August“ din Capitală — un grup 
de tehnologi, conduși de ing. Aurel Munteanu și-a pro
pus să pornească o acțiune sistematică de economisire a 
metalului prin reducerea adaosurilor de prelucrare. Mă
surile au început de la secția de forjă. Astfel, la o 
comandă de axe, acestea au venit la strungărie forjate 
în trepte, economisindu-se la prelucrare peste 6 tone me
tal, care altădată deveneau grămezi de șpan. In cadrul 
altei comenzi, la 4 repere din metal rotund s-a redus 
raza adaosului de prelucrare și s-au economisit aproape 
12 tone oțel. In prezent toate comenzile sînt analizate 
cu atenție...“

Corespondentul nostru Aristică Băghină din Turnu 
Severin scrie despre alte posibilități de economisire 
a metalului : „Reperele de metal de la construcțiile na
vale care au fost înlocuite cu altele, din mase plastice, 
sînt mai ieftine, mai ușoare, mai elegante și aspectuoase, 
fără a fi mai puțin rezistente. Ele înlocuieso cu succes 
și alte materiale, lemn scump decorativ pentru interioare, 
materiale de izolație, textile. Numai prin înlocuirea me
talelor cu mase plastice, la Uzinele mecanice din 
Turnu Severin s-au economisit în acest an 216 000 lei“. 
Despre economii însemnate de metal ne-a scris și Con
stantin Hușanu de la Fabrica de rulmenți-Bîrlad, Din 
cantitatea de metal necesară pentru producția a patru 
rulmenți in 1959 se produc azi cinci și de calitate mult 
mai bună.

Nu puțini sînt aceia care ne scriu despre realizările 
obținute in campania agricolă de toamnă. „Un număr 
de 16 gospodării colective din raionul Segarcea au termi
nat recoltatul porumbului — ne informează corespon
dentul nostru voluntar Constantin Stamin, și se grăbesc 
să elibereze terenul de coceni. Pe 8 600 de ha s-au făcut 
arături și s-a pregătit terenul pentru însămînțări. S-a 
pregătit, tratat și condiționat aproape întreaga cantitate 
necesară de semințe“.

Colectivistul Bădiță Mihai din Ceacu, raionul Călă
rași, ne informează cu mîndrie despre fanfara tinerilor 
din gospodăria colectivă. Fanfara care are un repertoriu 
cu peste 50 bucăți muzicale s-a clasat pe locul I la faza 
regională a concursului artiștilor amatori. Acum se pre
gătește pentru faza pe țară.

Teancurile de scrisori conțin și sesizări prin care citi
torii noștri vor să contribuie la înlăturarea unor lipsuri, 
la îmbunătățirea muncii diferitelor colective.

La 19 iunie a.c. Dan Demetrescu din Capitală a înain
tat la S.G.L. raionul N. Bălcescu din Capitală cererea 
pentru eliberarea unei copii de pe un act de repartizare. 
„După mai bine de o lună am revenit la inspectorul 
Jujcă, deoarece cererea tot nu fusese rezolvată. Am aș
teptat cîteva ore și m-am ales cu promisiunea că în cî
teva zile se rezolvă. Au mai trecut două luni. M-am 
îmbolnăvit intre timp și la începutul acestei luni, în- 
voindu-mă de la spital, m-am dus din nou la S.G.L. 
Nicolae Bălcescu, la același inspector, dar degeaba. Ac
tul cerut nici pînă în prezent nu mi-a fost eliberat“. Sd 
sperăm că Comitetul executiv al Sfatului popular al ra
ionului Nicolae Bălcescu va analiza activitatea și atitu
dinea salariaților S.G.L.-ului.

Preocupările celor ce ne scriu sînt diferite. Dar toți 
sînt dornici să împărtășească experiența bună, să promo
veze noul, să contribuie la înlăturarea lipsurilor care mai 
există.

AL. PLAIEȘU

datoria

din 
Va-

Ca da obicei, într-una 
diminețile trecute, acarul 
sile F. Stancu, de la postul nr. 
2 din stația C.F.R. Ploiești-Sud, 
după primirea comenzii de 
circulație a trenului nr. 8 543, 
a verificat daca este lăsată 
bariera șl apoi s-a postat la 
locul său pentru a suprave
ghea trecerea trenului. în cli
pa cînd vagoanele alergau 
prin fața lui, un zgomot sus
pect f-a reținut atenția. Ceva 
nu era în regulă. într-adevăr 
se întîmplase ceva pe linie. 
După trecerea trenului a aler
gat spre punctul de unde au
zise zgomotul neobișnuit. Nu 
se înșelase. Un cupon de cir
ca 40 de cm din linie plesnise 
și, fiind mișcat, se desprinse
se. Pericolul era evident. Din 
clipă în clipă urma să soseas
că personalul 7 016. Trebuia 
acționat cu cea mal mare gra
bă. Prima măsură luată a fost 
să acopere prin semnalizare 
punctul periculos. Apoi a a- 
nunțat telefonic organele în 
drept. în cîteva minute, o e- 
chipă de întreținere, condusă 
de Gheorghe Nițu, cu maxi
mum de operativitate a înlă
turat avaria.

Trenul de persoane din di
recția Urziceni a intrat ca de 
obicei în stația C.F.R. Ploiești 
la ora fixată, fără nici un mi
nut întirziere. Pericolul a fost 
înlăturat la vreme. Comunistul

Vasile F. Stancu și-a făcut din trecute în cartea de aur a •- 
plin datoria.

(Din ziarul „Flamura Pra
hovei“).

Angela va continuu
să zimbească... •

Era cu puțin înaintea orei 
11. Pe șoseaua care duce 
spre Deleni. două mașini de 
salvare ale spitalului din Bă- 
neasa coborau vertiginos. Așa 
a început, într-una din zilele 
trecute, lupta medicilor din 
Băneasa pentru salvarea vieții 
micuței Angela Diaconu, 
care suferise,. în urma unui 
accident, o fractură de cra
niu. Diagnosticul mai arăta 
stare de șoc și plăgi multi
ple. Era necesară o interven
ție imediată. Transportată ur
gent la spital, micuței 1 s-a fă
cut, timp de cîteva ore, rea
nimare susținută. Medicii Ro
meo Dumitrescu, Mariana Teo- 
dorescu, Gabriel Deji, asisten
ta medicală Marta Bîrsan, 
sora medicală Ioana Moqo- 
șanu, infirmiera Teodora Do- 
briță vegheau la căpătiiul ei.

Apoi, medicul primar, chi
rurgul Constantin Milculescu, 
a hotărît : „Putem opera“.

Operația a durat multe ore. 
Noaptea, care se lăsase între 
timp, urma să confirme dacă 
eforturile întregului 
medical nu 
ce. într-o 
Milculescu 
gheze.

...Trecuse
nopții într-un tirziu, chipul pa
lid al Angelel prinse a se îm
bujora. Fața îi fu luminată de 
zimbetul mult așteptat. „Va 
trăi", șopti ca o mîngîiere me
dicul.
(Din ziarul „Dobrogea nouă“)

Cu prețul vieții

Recent, au fost decorațf și 
avansați post-mortem doi 
pompieri din formațiile milita
re de pază contra incendiilor. 
Numele lor — locotenent ma
jor loan Martac și sergent 
major Victor Ivașcu — sini

fuseseră 
rezervă, 
continua

personal 
zadarni- 
doctorul 
să ve--

de mult miezul

Unul din nu
meroasele punc
te de atracție 
ale grădinii zo
ologice de la 
Băneasa. Ursu
leții bruni dau 
zilnic „repre
zentații“ mult 
apreciate de cei

rM.'țfer <*/•

SISkS WpS

H-fl

roilor.
...Era într-o după-amiază. Te

lefonistul companiei de pom
pieri din Bîrlad a primit un 
apel. Alarmă ! Doar după pa
tru minute mașinile roșii au 
ajuns la locul incendiului. In 
cîteva clipe ostașii pompieri 
au început „atacul“. Focul 
înainta cu repeziciune. Un ga
raj și depozitul său de com
bustibil erau !n flăcări. Focul 
a izbucnit dintr-o neglijentă 
condamnabilă — o țigară a- 
prinsă aruncată de cineva lip
sit de cea mai elementară a- 
tenție. Și tocmai atunci a iz
bucnit
Vîntul bătea cu 36 km pe oră, 
întețind furia flăcărilor. în- 
fruntind dogoarea, pompierii 
au început să acționeze din 
două părți, cu un curaj deo
sebit. Erau amenințate clădi
rile învecinate. O explozie pu
ternică a unor butoaie cu 
benzină a făcut să sară pină 
la mare distanță jerbe de foc.

—• într-o 
turi, sînt 
raportat 
tac, aflat 
de luptă 
lui.

— Evacuați imediat copiii — 
a ordonat ofițerul. în aceeași 
clipă clădirea în care se gă
seau copiii s-a aprins. Nume
roși ostași s-au repezit înăun
tru și au inceput să transporte 
la adăpost pe micuți. Grupa 
locotenentului Martac lupta pe 
două fronturi : pentru salva
rea copiilor șl împotriva focu
lui dezlănțuit. După puțin 
timp ofițerul și soldatii săi e- 
vacuaseră pe toți cei 43 copii. 
Și tocmai spre sfîrșitul acestei 
încordări pentru salvarea co
piilor s-a întîmplat nenoroci
rea : niște fire electrice au 
luat foc, s-au topit și au că
zut. Au atins în cădere, elec- 
trocutîndu-i, doi pompieri pe 
locotenentul Martac și pe ca
poralul Ivașcu. Doi pompieri 
au căzut la datorie pentru 
salvarea unor vieți omenești 
și a avutului obștesc.

o furtuna puternică.

clădire, aici ala- 
mulți copii — i 8-a 
locotenentului Mar
in primele posturi 
împotriva incendiu-

Bijutierii construcției de mușini
(Urmare din pag. I-a)

nică ? El n-avea de unde să știe 
că acest electrician poseda de-acum cu
noștințe de tehnician, că învăța cu o 
mare încăpătînare „totul“, punînd ingi
nerilor electroniști întrebări peste între
bări.

Electricianul a lucrat la bancul Ini 
cîteva zile. Apoi a venit la mașina lui 
Gavrilă și a montat ceva. — „știi, rec- 
tificatorule, ăsta este un circuit electric 
de siguranță. Cînd vine un inel mai mic, 
el dă semnal, oprește dispozitivul de 
rectificare și tu îl iei binișor și-l dai la 
o parte“. Vorbea și lucra. Celălalt își 
spunea că n-o să iasă nimic. Greșea. 
Circuitul electric de siguranță se dovedi 
extraordinar. Au venit tehnicienii la 
fata locului. Pentru ei. Bob încetase de 
a mai fi un om ciudat, devenind „un 
tinăr foarte capabil, cu vaste cunoștin
țe tehnice“. Sistemul conceput de el a 
fost adaptat apoi la toate celelalte ma
șini electronice de același profil.

Lucian Bob este un pasionat pentru 
care tehnica nu-i un simplu cuvînt de 
dicționar, ci are un sens adine, repre- 
zentînd o chemare la perfecțiune. Cu 
numai cîtiva ani în urmă era electri
cian de întreținere la mașini obișnuite, 
mecanice. Iar acum, datorită în primul 
rind lui însuși, silințelor sale, avînd sim
țul meseriei, i s-au dat în grijă mașini 
electronice.

Frate geamăn în pasiunea pentru 
nou este și Mihai Păscălău, e- 
lectrician și acesta. Iar dacă i-ar trece 
cuiva prin minte să facă o statistică pri
vind vîrsta medie a muncitorilor care 
nu numai că se descurcă bine în elec
tronică (asta încă n-ar fi de-ajuns) dar 
și o stăpinesc, în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, ar putea ajunge la concluzia 
că în fabrica brașoveană de rulmenți 
crește, puternic și viguros, un contin
gent de tineri electroniști cu largi cu
noștințe de specialitate.

Nu de mult, o informație publi
cată în ziare consemna faptul că fa
brica a realizat peste plan mai mult 
de 10 000 de rulmenți. Toți indicatorii 
de plan sînt realizați în ritm statornic.

Cresc, de asemenea, economiile de me
tal, datorită în primul rind tehnologiei 
noi, mașinilor modeme (numai la forjă 
s-au economisit 120 de tone de oțel).

Fiecare secție își are „aerul" ei spe
cific. Rectificarea, cum am văzut, redă 
imaginea tehnicii timpului. Montajul... 
ei bine, montajul confirmă și dă temei 
expresiei plastice potrivit căreia rulmen
ții sînt bijuteriile construcției de ma
șini

în spații nu prea mari, însă multe, 
împrejmuite cu sticlă, se văd mese 
lungi acoperite cu plăci multicolore de 
plastic. Femei cu halate și mănuși albe 
asamblează aceste bijuterii, — rulmen
ții. Unii sînt mici, cit ceasul de mină, 
alții ating proporțiile unei farfurii. Sînt 
așezați în stive, controlați cu aparate 
electronice de zgomot, apoi ambalați cu 
o grijă de care nu se bucură metalul 
în prea multe locuri.

Specialiștii fabricii fac cercetări am
ple pentru prelungirea vîrstei rulmen
ților, folosind soluții și aparataje inge
nioase. între acestea, camera de clima
tizare pare să fie o veritabilă camei ă 
a minunilor. Este vorba de un aparat 
de dimensiuni mari cu comenzi elec
tronice. Prin ecranele sale se văd, rîn- 
duiți pe rafturi, rulmenți de tipuri di- 
ierite, în pungi de polietilenă. Aparatul 
creează artificial diferite medii climatice 
specifice țărilor în care se exportă rul
menții, Ceață, vînt cu nisip, aer uscat 
sau un ger să crape piatra. Inginera Flo
rina Grigorescu, șefa laboratorului cen
tral, se uită pe ecrane, cercetează dia
gramele, își face însemnări. Ca și cei 
doi electricieni de la rectificare, șefa 
laboratorului are numai 28 de ani, ceea 
ce dovedește că nu întotdeauna vîrsta 
este și un criteriu de apreciere a expe
rienței. Florina Grigorescu a devenit un 
competent referent la sesiunile tehnico- 
științifice din fabrică.

...Oameni de azi ai fabricii. Mîndri 
de întreprinderea în care lucrează, pa
sionați de meserie, neobosiți cercetă
tori pe terenul tehnicii noi. Au început 
prin a lucra Ia mașini obișnuite și au 
ajuns să stăpînească bine mașini elec
tronice. Și asta în numai cîțiva ani...

Mai

Victoriei 
expoziție 
Demetri- 

pre-

din agri-

Conferințe 
experimentale

poate desfășura în voie. Ea se epuizează mai ales în des- Ä na*>ovna _______ ■ • _- « ? w
-, > .... — aies in uva*
crierea aparatajului unei asemenea nave cosmice, întîmplarea I 
in sine încheindu-se în clipa în care cosmonauții viitorului se | 

pregătesc să calce pe suprafața planetei nou descoperită. i 
Pe bordul navei „Icarie X-B 1“, din filmul cehoslovac cu 
același titlu, călătoresc cîfiva interpret dintre care, alături de 
Irena Kacirkova, mai cităm numele lui Zdenek Stcpanek, 
Frantisek Smolik, Otto Lackovic, Dana Mcdricka.

I-Äi__________________

Spectacol în cinstea 
fruntașilor

Teatrul de Operetă 
București și-a deschis stagiu
nea printr-un spectacol dat în 
cinstea evidențiaților în pro
ducție de la Uzinele „Republi
ca“ și „23 August“. Artiștii au 
prezentat la clubul 
„Republica" opereta 
ta“ ' 
ducerea 
Dendrino, 
artei ; 
cușor 
merit, 
cian, 
Maria ____ .___, ___
riți, Lucia Roic, Cella Tănăses- 
cu, George Groner, Bimbo 
Mărculescu, Nae Roman ș.a.

Uzinelor 
„Lysistra- 

de Gherase Dendrino. Con- 
muzicală : Gherase 

maestru emerit al 
direcția de scenă : Ni- 

Constantinescu, artist e- 
In distribuție : ion Da- 
Virginica Romanovski, 
Wauvrina, artiști eme-

Expoziții de gravură 
și pictură

In sala de expoziții a Fondu
lui plastic din Bd. Bălcescu s-a 
deschis o expoziție cu lucrări 
de gravură realizate de Eva 
Cerbu. Cele 37 lucrări expuse 
sînt împărțite în mai multe ci
cluri. Ciclul „Săvinești“ cu
prinde compoziții și portrete 
de muncitori. O serie de gra
vuri realizate la Uzinele „Gri
vița Roșie“ au fost incluse în 
ciclul cu același nume. Un alt 
ciclu prezintă aspecte 
cultura colectivizată.

In sala din Calea 
nr. 132 s-a deschis o 
de pictură a Luciei 
ade-Bălăcescu. Lucrările 
zintă aspecte de pe litoral, 
portrete, peisaje etc.

Teatrul Național „Vasile 
lecsandri" din Iași inițiază 
cepînd cu această stagiune 
ciclu de conferințe experimen
tale despre istoria teatrului u- 
niversal. Conferințele vor fi 
însoțite de fragmente ilustra
tive. Prima manifestare de a- 
cest fel va fi consacrată tea
trului antic.

Culegeri literare pentru 
formațiile de amatori

In scopul îmbogățirii repertoriu
lui formațiilor artistice ale cămine
lor culturale, casa regională a crea
ției populare din Cluj a editat în 
ultimul timp cinci noi culegeri li
terare, numeroase piese de teatru, 
scenete etc. La redactarea lucrări
lor destinate brigăzilor artistice de 
agitație — cum sînt programele 
„Colectiva noastră-i floare“, „Vine, 
vine primăvara“ etc. --- colectivul 
casei de creație a avut în vedere 
ca ele să poată fi ușor adaptate 
condițiilor și specificului localită
ților unde sînt puse în scenă. Co
lectivul casei de creație pregătește 
acum noi lucrări, printre care o 
culegere de cintece de masă, dia
loguri și scenete pentru brigăzile 
artistice de agitație etc.

multă răspundere
ntru calitatea lucrărilor

In aceste zile, pe ogoare se lucrea
ză intens la strînsul recoltelor tîr- 
zii. Alături de colectiviști, mecani
zatorii din S.M.T. au adus un aport 
serios la sporirea producției la hec
tar. Sînt mulți mecanizatori stimați 
de colectiviști pentru răspunderea 
cu care lucrează pămîntul.

Și la S.M.T. Chitila din preajma 
Capitalei numeroși tractoriști mun
cesc cu răspundere și fac lucrări de 
bună calitate în gospodăriile colec
tive pe care le deservesc. La cele 
două gospodării colective din comu
na Afumați lucrează două brigăzi 
de tractoare din acest S.M.T. Colec
tiviștii au numai cuvinte de laudă 
pentru munca harnică a mecaniza
torilor. Lucrările de bună calitate, 
executate la timp de mecanizatorii 
din brigada condusă de Constantin 
Niță, au ajutat gospodăria colectivă 
„Congresul al III-lea“, din Afumați, 
să obțină în acest an cu peste 100 
kg mai mult grîu la hectar decît a- 
nul trecut, iar recolta de porumb 
este cu 800—1 000 kg mai mare. Re
colte bune au fost obținute și la ce
lelalte culturi. Brigadierul ia parte 
cu regularitate la întocmirea 
planurilor de lucru lunare și săptă- 
mînale. în fiecare seară, împreună 
cu consiliul de conducere și cu in
ginerul agronom, stabilește pentru a 
doua zi ce are de făcut fiecare me
canizator. în felul acesta tractoriștii 
cunosc din vreme ce lucrări au de 
efectuat. Constantin Niță controlea
ză, împreună cu brigadierii de cîmp, 
dacă lucrările sînt efectuate conform 
indicațiilor primite de la inginerul 
agronom al gospodăriei și ia pe loc 
măsuri pentru îndreptarea greșeli
lor. în primăvară, brigadierul a a- 
vut mai mult de lucru cu tractoris
tul Dobre Preda care nu prea ținea 
seama de indicațiile inginerului 
agronom. Șeful de brigadă, tracto
riștii cu mai multă experiență în 
muncă l-au ajutat cum să lucreze 
mai bine. Acum tractoristul Dobre 
Preda se numără printre fruntașii 
brigăzii.

Brigada de mecanizatori condusă 
de Ilie Straton deservește gospodă
ria colectivă „Congresul al II-lea", 
tot din Afumați. Și aici, datorită 
muncii depuse de tractoriști, colec
tiviștii au obținut realizări însemna-

te în sporirea producției la hectar. 
Arăturile de vară au fost terminate 
din vreme, a fost pregătit 60 la sută 
din terenul destinat însămînțărilor 
din toamnă și continuă arăturile în 
porumbiște. Toate lucrările, executa
te după îndrumările date de ingine
rul agronom al gospodăriei, sînt de 
bună calitate.

Unele realizări au și mecanizato
rii din brigada a X-a, care deser
vește gospodăria colectivă din Oto- 
peni. Dacă s-ar ține seama numai 
de numărul de hantri executați, bri
gada ar putea fi socotită printre 
brigăzile fruntașe din stațiune. Dar

LA S.M.T. CHITILA
calitatea lucrărilor executate 
unii tractoriști lasă mult 
dorit. împreună cu tov. Grigore Col- 
țescu, inginerul șef de la S.M.T. Chi
tila, am vizitat această gospodărie. 
Tov. Constantin Alexa, președintele 
gospodăriei, ne-a condus la cîteva 
tarlale arate de curînd pentru însă- 
mînțările de toamnă. Pe o tarla de 
40 ha, unde a lucrat tractoristul Ion 
Glăvan, arătura era bine făcută, cu 
brazdele așezate frumos. „Dacă dăm 
odată cu grapa stelată, terenul va 
fi tocmai bun ca să primească să- 
mînța“ — a precizat președintele, 
într-adevăr, se vede că cel care a 
arat acolo cunoaște bine meseria și 
se achită cu cinste de sarcina 
dințată.

Alături, la o depărtare de 
300—400 metri, pe o tarla de 
hectare, unde a lucrat tractoristul 
Ilie Soare, după recoltarea porum
bului pentru siloz, calitatea arăturii 
lăsa de dorit. Lucrarea nu a fost re
cepționată și, cum este și firesc, i s-a 
cerut tractoristului s-o refacă. Dar 
cu această măsură nu se recuperează 
timpul pierdut, uzajul tractorului și 
carburanții consumați zadarnic. Și în 
alte împrejurări unii mecanizatori 
din această brigadă au făcut lucrări 
necorespunzătoare. De aceea pro
ducțiile de cereale nu au sporit pe 
măsura posibilităților gospodăriei și 
eforturilor depuse de 
viști. Pe o tarla semănată cu orz, 
unde au lucrat tractoriștii Grigore 
Gabriel și Grigore Zaharia, produc-

de 
de

încre-

numai 
cîteva

colecti-

ția a fost cu mult mai mică decît 
pe terenul alăturat, unde a arat și a 
semănat Mircea Sgîndăr. Și la cul
tura porumbului unii tractoriști au 
făcut lucrări necorespunzătoare. Ni
colae Groza nu a respectat viteza la 
semănat, rîndurile au ieșit strîmbe 
și, ca urmare, lucrările de întreține
re nu s-au putut executa în condiții 
bune. Din această cauză producția 
este mai mică cu cca 500 kg la ha 
decît acolo unde au muncit Ion Lă- 
craru și Mircea Sgîndăr, care au 
respectat întocmai indicațiile ingi
nerului agronom. Trebuie spus că 
nu întîmplător unii tractoriști nu 
și-au făcut datoria. Șeful de briga
dă lipsea adesea nemotivat de la lu
cru. nu controla și nu respecta indi
cațiile date de consiliul de condu
cere al gospodăriei și de inginerul 
agronom. La propunerea colectiviș
tilor, conducerea S.M.T. Chitila i-a 
înlocuit pe șeful de brigadă și pe 
unii tractoriști.

Măsurile luate de conducerea 
S.M.T., deși cam tîrzil, vor duce la 
îmbunătățirea calității lucrărilor 
executate cu mașinile în gospodăria 
colectivă din Otopeni. Dar aceasta 
nu este îndeajuns. Este necesar să se 
tină o mai strînsă legătură între 
S.M.T. și consiliul de conducere al 
gospodăriei, să se intervină operativ 
dacă nu se respectă calitatea, iar cei 
vinovați să fie sancționați. Mai este 
necesar ca membrii consiliului de 
conducere al gospodăriei colective, 
inginerul agronom și brigadierii, 
care au depline drepturi și răspund 
în fața colectiviștilor de felul cum 
se execută lucrările, să intervină o- 
perativ acolo unde se constată ne
glijență și nepăsare din partea me
canizatorilor sau a colectiviștilor. 
Indisciplina, lipsa de răspundere 
manifestate de unii mecanizatori a- 
rată că organizația de partid și 
U.T.M. din stațiune nu se ocupă 
cum trebuie de educarea tractoriș
tilor. Iată de ce, pe lîngă îndrumare 
și control pe teren din partea con
ducerii S.M.T. și a gospodăriei co
lective, este necesar ca organizația 
de partid să intensifice munca poli
tică și cultural-educativă în rîndul 
tractoriștilor.

F. CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii“

„ Aventura" prima
«părtinind regizorului 

ehelangelo Antonioni, socotit azi printre cei 
santi cineaști contemporani. Filmul iși propune să abando
neze intîniplările exterioare pentru a pătrunde în lumea su
fletească a personajelor. Se consideră că noutatea sti
lului lui Antonioni pornește din faptul că realizatorul urmă
rește nu ce fac eroii săi, ci ce se petrece în cutele cele mai 
ascunse ale sufletului lor. Aparținind unei lumi îndestulate, 
eroii lui Antonioni sînt observați cu luciditate și diagnosticul 
e pus cu precizie : lumea acestora este bolnavă. Filmul nu in
dică soluții. Analiza artistică tinde însă să indice maladii mo
rala grave ale societății burgheze. Protagonista filmului este 
Monica Vitti, (pe care o vedem in fotografia de mai sus).

italian 
mai

trilogii
Mi- 

intere-

E permis 
să calci

pe iarbă ..... ........... __________
cltor, dar izolat de oamenii din jurul său, promite muncito
rului Karasz repartizarea unei locuințe la o dată precisă. In 
public, într-o convorbire transmisă de televiziune, Kéri de
clară că în caz contrar îl va găzdui pe Kărăsz împreună cu 
numeroasa sa familie în propria Iui vilă. Bineînțeles că arhi
tectul își va uita promisiunea, familia Kârăsz devine implicit 
colocatara sa și șirul de situații hazlii începe.

filmul este realizat de Kăroly Makk, cunoscut regizor al 
unor producții ca „Liliomfi" sau „Salonul nr. 9“. Pe generi
cul filmului mai sînt inscrise numele unor actori de mare 
experiență ca Klări Tolnay, Antal Péger, Zoltăn Maclăry si 
ale tinerilor actori Gyöngyi Polonyi șl Géza Tordy.

........................ ............... "“■

Acțiunea filmului maghiar „E permis să 
calci pe iarbă“ se petrece în zilele noas
tre. Arhitectul Kéri, om capabil și mun-

Icarie X-B 1 Sîntcm în anul nu mai știu cite mii 
menii circulă printre aștri cu obișnuința 

cu care o facem noi azi po calea ferată și noutatea călătoriei 
la care asistăm constă numai în faptul că ținta ei este o pla
neta teribil do îndepărtată, nevizitată încă la acea dată. Ne 
aflam așadar în plină ficțiune și fantezia realizatorilor se

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Comedie : Șeful 

sectorului suflete — (orele 20). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Doi la aritmetică — (orele 9,30 șl orele 
16). Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy) : Ca la revistă __ (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Codin : Patria 
(bd. Magheru 12-14). București (bd. 6 
Martie 6), i Mal (bd. 1 Mai 322) Gră
dina cinematografului 13 Septembrie 
(str Doamnei 9). Aventura : rulează la 
cinematografele Republica (bd. Magheru 
2). I. C. Frimu (bd. 6 Martie 16), Gh. 
Doja (cal. Grivițel 80), Stadionul Giu- 
leștl. stadionul Dinamo. Icarie X B, — 
cinemascop : rulează la cinematografele 
Magheru (bd. Magheru 29), Tineretului 
(cal. Victoriei 48), Grădina Progresul 
(str. Ion Vidu 5). înfrățirea între po
poare (bd. Bucureștii-Noi). Babette 
pleacă la război — cinemascop : rulează 
la cinematografele Elena Pavel (bd. 6 
Martie 14), Ciulești (calea Giulești 56). 
Libertății (str. n Iunie 75). E permis să 
calci pe iarbă : victoria (bd. 6 Martie 7). 
Grivița (calea Grivițel lingă podul Ba- 
sarab). Arta (cal. Călărași 153). ștefan 
cei Mare (șos. Ștefan cel Mare colț cu 
str. Lizeanu). Marele drum : Central 
(bd. 6 Martie 2), Floreasca (str. I. S. 
Bach 2). Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Lumina (bd. 6 Martie 12). Culisele 
varieteului : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (str. 13 Decembrie 5-7). 
Program special pentru copii _  dimi
neața la cinematograful 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9). Doctor în rilozofle : 
după-amlar.ă la cinematograful 13 Sep
tembrie Marca bătălie de pe Volga — 
jocuri periculoase - sport nr. 4/1963 : 
Timpuri Noi (bd. 6 Martie 18). Oameni 
de afaceri : Cultural (Piața Ille Pintllle 
2), Viață fără chitară : rulează la cine
matograful Alex. Popov (cal. Grivițel 
137). Misterele Parisului — cinemascop : 
8 Martie (str. Buzești 9-11). Mongolii — 
cinemascop : rulează la cinematograful 
C-tin David (șos. Crîngașl 42). Tutunul : 
rulează la cinematograful V. Roaltă (bd. 
1 Mal 57). Adorabile și mincinoase : 
Unirea (bd. 1 Mal 143). Cain al XVIII-lea: 
rulează la cinematograful Alex. Sahla 
(cal. Văcărești 21). Escondida : Flacăra

(cal. Dudești 22), Aurel Vlalcu (șos. Co- 
trocenl 9). Dintele de aur : rulează la 
cinematograful T. Vladlmlrescu (cal. 
Dudești 97). Dracul și cele zece porunci 
— cinemascop : Miorița — dimineața 
(cal. Moșilor 127). Nori albi — după- 
amiază : Miorița (cal. Moșilor 127). Cel 
mal mare spectacol ! Munca (șos. Mlhal 
Bravu 221). Doi din alte lumi : Popular 
(str. Mătăsari 31). O perlă de marnă : 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Ultimul tren 
dm Gun Hill ; 23 August (bd. Dimitrov 
118), G. Coșbuc (piața G. Coșbuc 1). gră
dina cinematografului T. Vladlmlrescu 
(calea Dudești) Arenele Libertății (str. 
11 Iunie). Fortăreață pe Rin _ cine
mascop : 16 Februarie (bd. 30 Decembrie 
89). Generalul : rulează la cinemato
graful M. Eminescu (str. M. Eminescu 
127). Umbre albe — cinemascop : rulează 
la cinematograful Ilie Plntilie (șos. Co- 
lentina 84). călătorie în balon — cine
mascop ■ dimineața la cinematograful 
Volga (șos. Iile Plntilie 61). O zi de 
toamnă — după-amlază : Volga (șos. Iile 
Pintllle 61). Aventurile lui Hucklebery 
Finn — cinemascop : rulează la G. Ba- 
covla (șos. Giurgiului 3). Camelia : ru
lează la cinematograful Olga Banele 
(cal. 13 Septembrie 196) Moby Dick : 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 30).

TELEVIZIUNE ; Orele 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru micii fo
tografi : Zimbițl. vă rog ! (IV). 19 35 — 
Filmul artistic: „Ordinul Ana". 21,00 — 
Recital vocal-lnstrumental... 21 40 —
Telesport. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 24. 

25 și 26 septembrie a. c. In țară : vreme 
frumoasă cu cerul mai mult senin. Vint 
slab pînă la moderat din sectorul estic. 
Temperatura In creștere ușoară. Mini
mele vor fl cuprinse între 3 și 13 grade. 
Iar maximele între 18 șl 28 grade. In 
nord și nord-estul țării dimineața bru
mă locală. In București : Vreme fru
moasă și în curs de încălzire ușoară. 
Cerul va fl mal mult senin. Vint slab. 
Temperatura în creștere.
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Un nou atac la poarta Rapidului. 
(Fază din meciul Rapid-Petrolul, 
disputat ieri în Capitală).
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Petrolul s-a revanșat..«
Nu atît prin victoria obținută, cit prin scorul reali

zat, fotbaliștii de la Petrolul Ploiești au furnizat sur
priza etapei de ieri a campionatului primei categorii. 
Intr-adevăr, să tntreci cu 6—0 o echipă ca Rapid, și 
ea pretendentă la victorie, nu este un lucru obișnuit. 
Cum au reușit ploicștenii să-și surclaseze adversarul P 
N-a fost prea greu. Cuvîntul și l-a spus mai ales 
înaintarea. Tofi componența acesteia au manifestat o 
formă deosebită. Viteza lui Badea și Moldoveana, 
driblingurile si pasele lui A. Munteanu și Mocanu, 
perseverența și precizia șuturilor lui Dridea au creat 
probleme apărătorilor echipei rapidiste. Aceasta a re
zistat doar în prima repriză, cînd a primit un gol 
(înscris de Moldoveana în minutul S), pentru ca după 
pauză să cedeze complet, comițînd greșeli dintre cele 
mai elementare. Prin Moldoveana, autor a încă două 
goluri, ambele marcate din șuturi surprinzătoare de 
la circa 25 de metri, și Dridea (de trei ori) — Petro
lul a „rotunjit“ scorul la 6—0

Printre spectatorii cuplajului de ieri se aflau și di- 
namoviștii bucureșteni, care, după cum am anunțat, 
au cîștigat simhătă la Pitești cu 4—0.

— Ce părere aveți despre scorul meciului Petrolul- 
Rapid ? — ne-am adresat lui Nunweiller III.

— Surprinzător ! Ploieștenii au reușit să se re
vanșeze pentru acel 6—1 cu care au pierdut în pri
măvară, pe același stadion și în fața aceluiași ad
versar. Desigur că acum rolurile au fost schimbate. 
Rapidiștii au avut o apărare foarte nesigură, timo
rată, care a comis greșeli inadmisibile. Experiența 
lui Motroc, Greavu, Todor și a celorlalți putea conta 
mai mult. Se vede însă că a fost nevoie și de o 
bună pregătire, pe care rapidiștii n-au prea avut-o.

— Cum apreciați jocul înaintărilor ?
— Mi-au plăcut înaintașii ploieșteni. Badea și 

Moldoveanu, in special. La Rapid n-a existat, deloc 
precizie în șuturi. Abuzul de driblinguri și căutarea 
continuă a poziției optime pentru a trage la poartă 
au fost carențele înaintașilor rapidiști. E adevărat că 
petroliștii au avut în Ioncscu un portar excelent.

— Am dori cîteva amănunte în legătură cu... elimi
narea d-tale de pe teren în meciul de la Pitești.

— Vreau să precizez că am fost eliminat pen
tru o greșeală a... fratelui meu. De altfel, dună meci, 
arbitrul a recunoscut că ne-a confundat. Mă consi
der totuși și eu vinovat că, în calitate de căpitan al 
echipei, n-am reușit să-mi temperez toți coechipierii.

•k
In deschidere la meciul Rapid—Petrolul s-au în

tîlnit Progresul și Știința Cluj. După ce la pauză 
scorul a fost egal (1—1), Progresul și-a asigurat vic
toria înscriind de două ori. Scor final 3—1.

I. DUMITRIU

Carnet pugilistic

1

Boxul și-a dovedit din 
nou marea sa popularita
te. Simbătă seara, „pot
coava^ stadionului Repu
blicii a fost arhiplină de 
amatorii acestui sport, 
care au asistat la ultimul 
act al campionatului re
publican (finala) în care 
s-au întâlnit echipele 
Steaua, deținătoarea tro
feului, și Dinamo Bucu
rești. Dinamoviștii — cu o 
formație mai omogenă, 
bine alcătuită și pregăti
tă de antrenorii C. Nour 
și C. Dumitrescu — au 
reușit să cîștige cu 23—17 
și să reintre pe merit in 
posesia trofeului pierdut 
anul trecut în semifinale.

Intr-unui din meciurile 
„cheie“ ale întâlnirii, tâ
nărul dinamovist C. Cru- 
du a obținut o surprinză
toare victorie în fața cam
pionului țării la cat. co
coș, N. Mîndreanu. Foar
te calm, Crudu a. plasat 
cu regularitate directele 
sale de stângă, stopîndu-l 
din atac pe Mîndreanu. 
Mihalik s-a revanșat în 
fața lui Dinu pentru în
frângerea suferită în tur
neul internațional. Cam
pionul a trimis lovituri 
dure la plex de la începu
tul rundului doi, obțiriind 
o victorie ușoară. Merită a- 
poi evidențiat C. Ciucă 
(Steaua) pentru maniera 
categorică cu care a cîș- 
tigat partida cu Davi
des cu.

Nu toate întâlnirile însă 
s-au ridicat la valoarea u- 
nei finale de campionat în 
care au evoluat cei mai 
valoroși boxeri din țară. 
Cînd afirmăm aceasta ne 
referim în special la me
ciurile C. Stănescu-V. Ba
dea, M. Nicolau-D. Gheor
ghiu și V. Mariuțan-N. 
Ivan. Aceștia au fost de
parte de a satisface cerin

țele publicului spectator 
șl desigur ale specialiști
lor. S-a putut constata 
încă o dală că mulți tineri 
selecționabili nu și-au co
rectat lacunele sesizate cu 
luni în urmă. V. Badea a 
rămas același boxer tena
ce, lipsit însă de cunoș
tințe tehnice și de un blo
caj corespunzător.

Antrenorii clubului Stea
ua ar trebui să se preocu
pe de ridicarea și promo
varea cu curaj a unor ti
nere cadre mai ales la ca
tegoriile cocoș și pană, 
unde Mîndreanu și Cismaș 
— la sfîrșitul carierei spor
tive — nu mai corespund. 
Antrenorul Gh. Fiat a greșit 
cînd l-a preferat pe Cis
maș în locul tânărului An-

ÂCENTIIU
•

în cadrul unui concurs de haltele desfă
șurat la Moscova, Serghei Lopatin (cat. 
ușoară) a stabilit două noi recorduri mon
diale. El a realizat la stilul „împins“ 139 
kg, iar la cele trei stiluri a totalizat 420 kg.

Fiind accidentat, campionul european de 
box la cat. mijlocie Laszlo Papp (R. P. 
Ungară) nu și-a putut apăra la 12 septem
brie la Madrid titlul în fața șalangerului 
său oficial, spaniolul Folledo. Meciul a fost 
amînat pentru 1 noiembrie.

★
Selecționata de fotbal a R. D. Germane 

va reprezenta echipa unită a Germaniei la 
turneul olimpic. în cele două meciuri de 
baraj disputate cu echipa R. F. Germane, 
fotbaliștii din R. D. Germană au obținut 
victoria cu 3—0 în primul meci și au pier
dut cu 1—2 cel de-al doilea, desfășurat 
duminică la Hanovra.

★
Disputat la Poznan, în fața a 70 000 de 

spectatori, meciul dintre primele reprezen
tative de fotbal ale R. P. Polone și Turciei 
s-a terminat cu un scor alb (0—0).

★
Etapa a 3-a a Turului ciclist al R. P< 

bulgaria, Lovecz-Stara Zagora (151 lan), a 
fosț cîștigata de tânărul alergătoț bulgax 

ghel. Goana după puncte 
și victorii cu orice preț nu 
poate decît să frîneze 
dezvoltarea sportului nos
tru cu mănuși.

★

Ieri dimineață, pe ringul 
montat la teatrul de vară 
„23 August“ din Capitală, 
echipa Voința-București a 
învins cu scorul de 7—3 
echipa Motor Karl Marx 
Stadt (R. D. Germană). 
Din echipa bucure șteană 
s-au remarcat în special 
C. Stefan (muscă), C. 
Ghiță (ușoară) și P. Zaha- 
ria (semigrea). Moldovea
na (pană) l-a învins la 
puncte pe Strockel. De la 
oaspeți au plăcut Beer și 
Zolti.

Moldoveanu (în dreapta) și Strockel. (Aspect de la în
tâlnirea Voința — Motor Karl Marx Stadt).

DE PRESĂ TRANSMIT
Parus Ivanov, care a sosit cu 4 minute îna
intea plutonului. Ivanov a preluat tricoul 
galben, fiind urmat de Iliev la 2’42", și 
iugoslavul Skerl la 4’26“.

★

Pe stadionul de la Lujniki din Moscova 
s-a disputat duminică meciul de fotbal din
tre reprezentativele U.R.S.S. și R. P. Un
gare. Intîlnirea s-a terminat la egalitate : 
1—1 (0—0). în deschidere, Ungaria (tine
ret) — U.R.S.S. (tineret) 4—3.

în R. P. Ungară au avut loc, de aseme
nea, două întîlniri între reprezentativele 
sovietice și maghiare. La Debreczen au ju
cat echipele olimpice și au cîștigat gazdele 
cu 1—0. Formațiile de juniori s-au întîlnit 
la Tatabanya. Scor final 1—1.

★
Cu prilejul unui concurs de atletism des

fășurat în orașul Kornwestheim, echipa de 
ștafetă masculină a R. F. Germane a 
realizat în proba de 4x100 m timpul de 
39”6/10 (una din cele mai bune perfor
manțe mondiale ale sezonului). Echipa a 
fost alcătuită din Knickenberg, Hebauf, 
Enderlein și Schumann,

für.
Peste 25 000 de spectatori au asistat pe 

Stadionul din Neapole la deschiderea fet-

Farul-Știința Timișoara A—O

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
După aspectul jocului, rezultatul de 
4—0 în favoarea echipei Farul este 
pe deplin meritat. Constănțenii au 
luptat mult, au tras de nenumărate 
ori la poartă și au prestat un joc co
lectiv. Spre deosebire de aceștia, ju
cătorii de la Știința au practicat un 
joc confuz, cu multe greșeli atît la 
apărare cît și la înaintare. Cele 4 
goluri au fost înscrise de Dinulescu 
(în minutele 7 și 43), Tufan în mi
nutul 31 — care a satisfăcut ca de
butant în prima formație a clubu
lui — și Moroianu (în minutul 54).

CLASAMENTUL

Joc necorespunzător la Galați

1. Steaua 5 4 0 1 15: 8 8
2. Frogresul S 3 1 1 11: 9 7
3. Petrolul 5 2 2 1 12: 4 6
4. Dinamo Buc. 5 3 0 2 15: 6 6
5. Siderurgistul 5 3 0 2 7: 5 6
6. Farul 5 3 0 2 8:10 6
7. Steagul Roșu 5 2 1 2 9: 9 5
8. U.T.A. 5 2 1 2 G: 7 5
9. Rapid 5 2 1 2 9:13 5

10. C.S.M.S. 5 2 0 3 9: 8 4
11. Dinamo Pitești 5 2 0 3 6:10 4
12. Crișul 5 1 2 2 3: 8 4
13. Știința Tlm. 5 1 0 4 5:12 2
14. Știința Cluj 5 1 0 4 4:10 2

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
Niciodată stadionul Dunărea din 
Galați n-a cunoscut o afluență atît 
de mare de spectatori ca ieri — 
circa 30 000. Dar meciul dintre pri
mele două echipe clasate — Siderur- 
gistul și Steaua — nu s-a ridicat ca 
valoare tehnică și spectaculară la 
nivelul așteptat. Victoria a revenit 
echipei bucureștene cu scorul de 
2—1 prin golurile înscrise de Cons
tantin în minutele 40 și 60 (ambele 
din 11 metri), și de Negrea, în mi
nutul 77.

De-a lungul celor 90 de minute,

MAGAZIN
Ca răspuns la repetatele critici ale 

presei vieneze, selecționerul austriac 
Karl Decker a luat o inițiativă fără pre
cedent. El va forma echipa națională 
(pentru meciul cu Irlanda de nord) po
trivit rezultatelor unei anchete făcute 
în rîndul spectatorilor de fotbal.

In cele 50 de minute, cît a evoluat 
pe platoul de Ia Eriksdhallen din 
Stockholm, cu ocazia recentelor campio
nate mondiale, halterofilul sovietic Niki 
Vlasov a ridicat circa 3 tone de fontă 
(în 9 încercări). La vîrsta de 28 ani, 
Vlasov, recordman mondial la categoria 
grea, a confirmat că este invincibil.

Revelația sezonului de natație în Eu
ropa a fost scoțianul Bobby Mc Gregor, 
recordman mondial la 110 yarzi în 54“. 
Unii specialiști îi contestă valoarea, de
oarece performanța a fost stabilită în- 
tr-o piscină cu apă de mare. Gregor 
susține totuși că în apă dulce va scoate 
un timp și mai bun. Deocamdată el nu 
poale dovedi aceasta pentru că în An
glia toate concursurile oficiale au loc Ia 
Blackpool unde se înoată numai în apă 
sărată.

De aproape două luni lotul de hochei 
pe gheață al Canadei (cu un efectiv de 
36 jucători) și-a început pregătirile pen
tru Olimpiada de la Innsbruck. Mana
gerul echipei este Bauer, un preot cato
lic în vîrsta de 38 de ani, fost cîndva 
jucător de hochei. Aceasta i-a făcut pe 
ziariștii canadieni să scrie că „părintele“ 
Bauer va trebui să propovăduiască nu 
numai tehnica hocheiului, dar și... „în
durarea față de aproapele său“ (aluzie 
Ia jocul foarte dur al echipelor cana
diene).

Congresul Federației internaționale 
de șah, ținut recent la Stockholm, a 
conferit titlul de maestru internațional 
unui număr de 14 jucători. Printre ei se 
află și tânărul nostru campion Florin 
Gheorghiu, candidat la titlul mondial de 
juniori. Iugoslavul Bruno Parma, cam
pion mondial de juniori în 1961, a pri
mit titlul de mare maestru.

Fotbaliștii englezi se acomodează 
foarte greu cu sistemul de joc 4—2—4, 
pe care cîțiva antrenori l-au adoptat în 
actualul campionat. Echipa Arsenal, an
trenată de celebrul Billy Wright, a „în
casat“ în 8 meciuri 20 de goluri și ocu
pă doar locul 10 în clasament. „O ex
periență care ne costă mult — spune 
Wright, dar 4—2—4 este totuși cea mai 
bună tactică !“

tivă a celei de-a 4-a ediții a Jocurilor me- 
diteranene.

Prima medalie de aur din cadrul Jocu
rilor a fost cucerită de echipa Italiei în 
proba ciclistă contracronometru. Formația 
alcătuită din Maino, Zandegu, Fabbri și 
Grassi a realizat pe 97,500 km timpul de 
2 h 04’11’’ (medie orară 47,103 km). Pe 
locurile următoare s-au clasat echipele 
Franței (Bidault, Motte, Chappe, Jourden) 
— 2 h 05’26” și Spaniei, în 2 h 07’02”,

PRONOSPORT
Concursul nr. 38 din 22 septembrie a. c.
Rapid—Petrolul
Siderurglstul—Steaua 2
Farul—știința Timișoara 1
Crișul—C.S.M.S. Iași 1
Jiul—Minerul Lupeni x
Industria Sîrmei—Arieșul 1
Flacăra Morenl—Poiana 1
A.S. Cugir—C.S.M. Sibiu 1
Lanerossi—Internazionale 1
Modena—Juventus 1
Roma—Sampdorla 1
Torino—Bologna x 

partida a fost presărată din păcate 
de durități și acte de indisciplină 
din partea jucătorilor ambelor echi
pe, care și-au atras pe merit deza
probarea publicului. Totodată, ati
tudinea unor spectatori față de unele 
decizii acordate de arbitrul întîlnirii 
a fost cu totul nepotrivită, ei mani- 
festîndu-se zgomotos.

Credem că asemenea manifestări 
reprobabile vor face obiectul unei 
analize din partea forurilor compe
tente gălățene, cit și a federației de 
specialitate, care au datoria să ia 
măsuri incit pe viitor să se asigure 
buna desfășurare a întîlnirilor.

Steagul roșu-U.T.A. 1—1

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Meciul de fotbal dintre echipele 
Steagul roșu Brașov și U. T. Arad, 
desfășurat ieri pe stadionul Tracto
rul din orașul de la poalele Tîmpei, 
s-a terminat la egalitate : 1—1. Am
bele echipe au practicat, în special 
în repriza a doua, un joc de nivel 
tehnic scăzut. S-a combinat mult și 
s-a șutat la întîmplare. înaintarea 
brașovenilor a dat dovadă și de data 
aceasta de imprecizie, șutind pe lin
gă poartă și ratînd multe ocazii de 
gol.

Scorul este deschis în minutul 9 
de arădani, prin Țîrlea. în minutul 
20, survine egalarea : Seredai preia 
o minge trasă puternic în poartă de 
Nagy și respinsă de portarul echipei 
U.T.A.

în repriza a doua, deși ambele e- 
chipe au ocazii de a înscrie, rezulta
tul nu se mai modifică.

Crișul-C.S.M.S. 2—1

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
Cei peste 12 000 de spectatori aflați 
ieri pe stadionul Crișana au plecat 
mulțumiți de rezultatul meciului de 
fotbal dintre formația locală Crișul 
și C.S.M.S. Iași. Și e firesc — echipa 
favorită a cîștigat : 2—1. în prima 
repriză gazdele au inițiativa, presea
ză necontenit și în minutul 30 Cri
șul deschide scorul prin Donciu, care 
șutează imparabil în colțul drept al 
porții. Continuînd acțiunile ofensive, 
orădenii pun la grea încercare echi
pa ieșeană și îndeosebi pe portarul 
ei care comite numeroase greșeli. La 
un atac periculos, Faur greșește din 
nou, părăsind poarta în speranța de 
a prinde balonul, dar Vlad îl intro
duce în plasă : 2—0 pentru Crișul.

Hotărîți să schimbe rezultatul din 
prima repriză, ieșenii luptă ceva 
mai mult și mai organizat, reușind 
să înscrie, prin Milea, în minutul 80.

Rezultate din categoria B
Seria I, Metalul Tîrgoviște — FO- 

resta Fălticeni 4—0 ; Unirea Rm. 
Vîlcea — Metalul București 1—0 ; 
Dinamo Bacău — Tractorul Brașov 
2—0 ; Știința București — Știința 
Craiova 1—0 ; C.F.R. Pașcani — 
Știința Galați 0—0 ; Chimia Făgăraș
— Ceahlăul Piatra Neamț 3—1 ; Fla
căra Moreni — Poiana Cîmpina 2—0.

★

Seria a II-a. A. S. Cugir — C.S.M. 
Sibiu 2—0 ; Jiul Petrila — Minerul 
Lupen! 1—1 ; Minerul Baia Mare — 
C.S.M. Reșița 1—0 ; C.F.R. Timișoara
— Flamura Roșie Oradea 5—0 ; 
C.S.M. Cluj — Gaz Metan Mediaș 
2—0 ; Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii — Arieșul Turda 4—2 ; Mu
reșul Tg. Mureș — A.S.M.D. Satu

I Mare 5—0.

MELEAGURI TADJ1CE
vionul zboară peste munți 
înalți, masivi prăpăstioși, cu 

creste ascuțite, ca niște fierăs
traie de piatră presărate cu praf alb. 
Imediat după această pustietate de 
piatră se arată o vale largă, cu pa
rtent roșcat, avînd în mijloc un oraș. 
Este Dușanbe, capitala Tadjikista- 
nului sovietic.

Cînd coborîm, șirul de munți se 
arată de jur împrejurul nostru, ca 
un zid neîntrerupt cu creste albe și 
seînteietoare. Este imaginea tipică a 
meleagurilor din Tadjikistan, al 
cărui relief e 93 la sută muntos. Pe 
hartă, acest teritoriu apare ca un 
conglomerat de linii brune, care 
cresc în trepte, către răsărit, pînă la 
o culme de 7 500 m, în regiunea Pa
rterului.

Deosebit de pregnant s-a vădit în 
aceste locuri rolul de accelerator is
toric al Revoluției din Octombrie. 
Tadjikistanul a trecut direct de la 
așezările sărace și pietrele sterpe de 
odinioară, la niște acțiuni grandioa
se de prefacere a naturii, prin con
strucții de canale de irigație care au 
fertilizat solul pentru cultivarea 
bumbacului și a portocalilor, la con
strucții de uzine și orașe moderne. 
Se vorbește, pe drept cuvînt, de apa
riția în aceste locuri a unor adevă
rate „văi înfloritoare“. In ultimii 
ani, au început aici niște lucrări cu 
totul aparte pentru captarea ener
giei apeloi- vijelioase, care vin din 
munți, prin ridicarea unor baraje 
uriașe.

Orașul Dușanbe s-a dezvoltat in 
cadrul acestui avînt general. Nu
mele său, în traducere exactă în
seamnă „luni“ ; e ziua în care se 
desfășura aici obișnuitul bazar. în 
1924 se aflau încă pe teritoriul său 
actual trei așezări rurale, trei „kișla- 
kuri“, cu 42 de case și 250 de locui
tori, cu ulițe strîmbe și murdare, 
fără nici un felinar. De aici și pînă 
la capitala de astăzi a Tadjikistanu- 
lui — un oraș cu 300 000 de locui
tori, dotat cu fabrici și combinate, 
cu școli superioare, cu teatre de 
dramă și de operă, cu parcuri de 
cultură și odihnă, încadrate de car
tiere și ansambluri arhitectonice — 
drumul parcurs a fost cu adevărat 
impresionant.

e aici am ales ca itinerar de 
călătorie valea Vahșului. Și 

n-am regretat alegerea, deoarece 
urmînd această cale am ajuns în lo
calitatea Nurek, unde a început con
strucția celui mai înalt baraj din 
lume.

Brd$ov Concursul internațional 
de motocros

în concursul internațional de mo
tocros desfășurat duminică diminea
ța pe Valea Răcădăului din Brașov, 
motocicliștii romîni au obținut un 
frumos succes. Partici'pînd alături 
de o serie de alergători redutabili 
din Uniunea Sovietică (unii cu per
formanțe remarcabile pe plan inter
național) și R. P. Bulgaria, repre
zentanții noștri au reușit să se cla
seze pe primele locuri în 3 din cele 
4 probe disputate, iar în întrecerea 
pe echipe R.P.R. I să ocupe locul 
întîi.

La categoria 125 cmc, sovieticul 
Iacovlev A. a făcut o cursă care a 
entuziasmat asistența. El a ieșit în
vingător, cîștigînd ambele manșe

Derbiul etapei, la rugbi

Grivița Roșie—Dinamo 3-0
începînd de ieri, s-a inaugurat se

ria meciurilor decisive pentru ctști- 
garea campionatului. Pe stadionul 
Republicii, în fața unui mare număr 
de spectatori, Grivița Roșie a întîl
nit echipa dinamoviștilor. Cunoscu
tele formații fruntașe ale rugbiului 
nostru au furnizat o partidă agrea
bilă, de bun nivel tehnic, justificînd 
în bună măsură interesul publicului 
șt reputația de care se bucură spor
tivii respectivi. Deschis oricărui re
zultat — echipele fiind de forțe sen
sibil egale — meciul s-a încheiat cu 
victoria la limită (3—0) însă pe de
plin meritată a grivițenilor. Ceea ce 
a plăcut la aceștia a fost mai cu 
seamă jocul organizat, combativita
tea și hotărîrea tuturor echipierilor. 
Sublinierea acestor elemente devine 
cu atît mai necesară, cu cît de mul
tă vreme Grivița Roșie, în ciuda ex
perienței și capacității jucătorilor 
săi, nu a reușit să se prezinte într-o 
formă corespunzătoare.

Ieri, grivițenii au dominat, impri- 
mînd partidei un stil ofensiv, un 
ritm viu, dinamic. Deși surprinși în 
bună măsură, adversarii au primit 
lupta cu aceleași „arme“. Din dis
puta aceasta a reieșit un joc specta
culos, cu faze care, în special în re
priza secundă, au ridicat tribunele 
în picioare. Meritul revine aproape 
în egală măsură ambelor echipe. 
Ceea ce însă a hotărît victoria a fost

Campionatele
Cuplajul da handbal în 7 din Giu- 

lești a prilejuit dispute pasionante, 
mai ales în reprizele secunde cînd 
rezultatele au fost conturate cu cla
ritate.

în primul meci, echipa feminină a 
Rapidului s-a întîlnit cu formația 
Faianța-Sighișoara. Organizîndu-se 
bine în apărare și contraatacînd 
prin surprindere, sighișorencele au 
făcut față cu succes în prima repri
ză jocului tehnic al rapidistelor. La 
pauză, scorul era destul de strîns : 
6—4 în favoarea rapidistelor. La re
luare, Faianța n-a mai putut rezista 
atacului dezlănțuit al bucureștence- 
lor. în timp ce Rapidul înscrie încă 
de 8 ori, echipa din Sighișoara mar
chează numai o singură dată, cu 
două minute înainte de sfîrșitul jo
cului, dintr-o lovitură de la 7 metri. 
Rezultat final 14—5.

Meciul derbi al etapei a 3-a a 
campionatului, așteptat cu un de-

Am plecat din Dușanbe sub un cer 
albastru și curat. Urcăm mereu. Din 
față apar camioane mari, care vin 
din direcția centralei hidroelectrice. 
Panglica de asfalt descrie serpentine 
lungi și întortocheate. Se zăresc, din- 
tr-odată, unele peste altele, cinci e- 
taje de serpentine, care sticlesc în 
soare. După ce le străbatem pe 
toate, de după un bot de deal, se în
trevede, jos de tot, panglica de ar
gint a unei ape. E Vahșul.

Acolo unde se construiește bara
jul, valea are înfățișarea unei căl
dări. Localitatea nouă și șantierul 
sînt precedate de niște stînci uriașe 
și bizare, apoi de niște mormane de

Note de călătorie 
din U.R.S.S.

pietriș enorme. între timp au apă
rut și construcțiile din interiorul 
localității.

Oprim la comitetul de partid al 
șantierului. Graficele, datele cifrice, 
panourile cercetate aici, capătă — 
abia la confruntare cu strîmtorile 
Vahșului și cu munții — adevărata 
lor grandoare.

Particularitățile construcțiilor de 
aici sînt determinate de condițiile 
geografice ale locului. Munții tresar 
din cînd în cînd în spasme seismice. 
De aceea clădirile noului oraș de 
40 000 de locuitori, în curs de înte
meiere, sînt întărite pentru a rezista 
la cutremure de 10 grade. Din a- 
ceeași cauză barajul va căpăta forma 
unei uriașe piramide, cu o solidă 
bază de susținere. Dar caracteristica 
aceasta e totuși secundară pentru 
proporțiile lucrărilor. Ceea ce im
presionează mai ales e opera apei 
curgătoare, care, aici la Nurek, o- 
feră omului un loc ideal pentru o 
lucrare grandioasă.

La confluența sa, în munți, cu 
Surhab și Obihingou, Vahșul ajunge 
un rîu respectabil, cu o lărgime de 
cîteva sute de metri, cînd îi per
mite locul. Ei bine, la Nurek tot șu
voiul acesta se strecoară printr-un 
canal de piatră lat de numai 6—7 
metri. Literalmente rîul se răstoarnă 
pe o coastă și trece ca o lamă prin
tre stînci înalte, de 300 de metri, 
concentrînd o energie colosală.

Amplasamentul pentru noul baraj 
se oferă singur. Trebuie umplut spa- 
țiiil dintre munți și sfredelite trei 

disputate. Pe locul doi, motociclistul 
romîn Traian Macarie. Proba urmă
toare (clasa 175 cmc) a revenit con
curentului nostru Puiu Ovidiu.

Lupta pentru întîietate la catego
riile mari a prilejuit de asemenea 
afirmarea motocicliștilor romîni. La 
250 cmc, Mihai Dănescu a condus 
autoritar în prima manșă, făcînd 
apoi o cursă remarcabilă în manșa a 
doua, fapt care i-a adus locul I al 
categoriei, înaintea tenacelui și ruti
natului A. Kleavînci (U.R.S.S.). 
Gheorghe Ion s-a evidențiat în mod 
deosebit în cadrul categoriei 350 cmc. 
El i-a întrecut fără drept de apel pe 
sovieticul A. Lebedeev și bulgarul 
C. Mezinov.

plusul de forță și organizare din 
înaintarea Griviței Roșii. Viorel Mo- 
raru a coordonat bine acțiunile înain
tașilor, sincronizindu-le aproape per
fect cu linia de trei-sferturi. Fina
lizarea s-a căutat să se realizeze cla
sic, prin pătrunderile aripilor, Bal- 
can și Teodorescu fiind puși deseori 
în cursă. Cel de-al doilea, ceva mai 
hotărît, a fost de cîteva ori pe 
punctul de a înscrie, dar numai o- 
dată a reușit. în minutul 53, la o ac
țiune inițiată de Moraru, Teodores
cu a culcat balonul la colțul terenu
lui de țintă : 3—0 pentru Grivița.

Scorul final putea fi însă altul, 
căci după aceea au existat situații 
clare și de o parte și de alta.

Prin victoria Griviței Roșii, a avut 
de cîștigat și... Steaua, lidera clasa
mentului. învingători ieri cu 21—0 
în fața studenților din Timișoara, 
rugbiștii militari s-au distanțat mai 
mult de a doua clasată — Dinamo 
București.

Tot în Capitală a avut loc și tn- 
tîlnirea Unirea—C.S.M.S. Iași. Ieșe
nii au învins cu 10—3, schimbind 
întrucîtva impresia lăsată spectato
rilor bucureșteni, cu numai o săptă- 
mînă în urmă.

Alte rezultate : Rulmentul Bîr- 
lad—Progresul 0—0 ; Știința Petro- 
șeni—Gloria 3—0 ; Știința Cluj—Fa
rul 20—9.

de handbal
osebit interes, era să se încheie cu 
o mare surpriză. Întîlnindu-i pe di
namoviștii bucureșteni — multipli 
campioni republicani — jucătorii 
Rapidului s-au întrecut pe sine, con
ducted la pauză cu 9—6. La reluare, 
tot rapidiștii sînt aceia care-și mă
resc avantajul pînă la 11—7. După 
marcarea celui de-al 11-lea gol, ra
pidiștii au comis greșeala de a slă
bi ritmul, permițînd dinamoviști
lor să se regăsească. Astfel, pe 
rînd, Ivănescu, Costache I, Hnat și 
din nou Ivănescu reduc din handi
cap, egalează și în continuare iau 
conducerea. Pînă la sfîrșit ei nu mai 
cedează inițiativa și cîștigă cu 
20—14.

Meciurile de pe stadionul Steaua 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Vestitorul—S.S.E. Petroșeni 
(tem.) 5—2 ; Steaua—Știința Galați 
(mase.) 32—6.

C. COSTIN

tunele pentru a face loc apei către 
turbine. Piramida, care constituie 
corpul barajului, va avea o înălțime 
de 300 de metri. Lungimea bazei va 
fi de 1 300 de metri. Construită din 
pietriș, acoperit cu beton, ea va în
trece celebra piramidă egipteană a 
lui Keops.

Dar centrala hidroelectrică de la 
Nurek, cu o putere de 2 700 000 kW, 
nu va epuiza nici pe departe poten
țialul vijeliosului Vahș. La aceasta 
trebuie adăugată centrala hidroelec
trică intrată parțial în funcțiune, 
ceva mai în josul apei, și încă o se
rie de alte centrale hidroelectrice, ce 
vor constitui o cascadă cu o putere 
totală de 5 050 000 kW. Mai adăugați 
aici și cascadele hidroenergetice de 
pe alt rîu „electric“ ce coboară din 
Pamir, Piandj, și veți avea imaginea 
acestui colosal focar de energie din 
Tadjikistanul sovietic. El va alimen
ta stelele de neon ale comunismului 
din Asia Centrală.

în munții Tadjikistanului, con
structorii, tinerii ca și veteranii ma
rilor șantiere, veniți din toată Uniu
nea Sovietică, lucrează cu entuzias
mul unor pionieri, descoperitori de 
pămînturi necunoscute.

Dar iată și șantierul, văzut de a- 
prpape. Intrăm prin poarta’ de pia
tră a defileului, după ce am străbă
tut noul oraș în curs de construc
ție. Munții care îl străjuiesc, de o 
parte și de alta, sînt abrupți și col- 
țuroși. Cerul e senin. Culoarul de 
piatră e atît de strimt și atît de 
adine, incit nu poți zări de pe mal 
apa care spumegă pe fundul său. 
Ca să vezi Vahșul tulbure și mîniat 
trebuie să te apleci peste stînci sau 
să te oprești pe podul care îl stră
bate.

De aici se văd platformele tăiate 
în stîncă pe care s-au statornicit de
pozite, lucrează excavatoare. Un 
ziarist din Nurek, pe nume Cereș- 
niev, ne arată pe unde va trece ba
rajul, unde vor fi cele trei tunele. 
Vahșul gonește pe sub pod, izbin- 
du-se de maluri, iar apa lui zbuciu
mată descrie cercuri mari.

Pe șantier se folosește tehnica îna
intată. Perforatoarele sînt adevă
rate „uzine de găurit“. Se depla
sează singure. Fiecare agregat ăre 
două sfredele acționate de aer com
primat, care înaintează în pereții 
muntelui cu mai mult de un metru 
pe minut. După ce se „bat“ 80—100 
de găuri, se introduce explozibil. A- 
gregatul de perforare se retrage pe

De pretutindeni
CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI 

SCRIITORILOR URUGUAYENI

în Uruguay a fost constituită Aso
ciația scriitorilor uruguayeni „a că
rei platformă prevede apropierea 
scriitorilor de popor și solidaritatea 
cu organizațiile culturale democrate 
din întreaga lume“. Comisia de or
ganizare formată din nouă membri, 
reprezentanți de vază ai vieții cul
turale din Uruguay, a dat publici
tății un manifest în care afirmă că 
membrii noii organizații „consideră 
că nu pot rămîne în afara proble
melor importante actuale ale țării".

UN VIITOR PILOT-INGINER

La școala tehnică superioară de 
aviație civilă din Leningrad, unde 
pînă acum studiau numai bărbați, a 
fost primită prima studentă. Este 
vorba de Maria Popovici, soția cos
monautului nr. IV, Pavel Popovici, și 
care lucrează în calitate de pilot se
cund pe un avion „IL-14“. După ter
minarea studiilor, Maria Popovici 
va primi diplomă de pilot-ingiher.

CAUZELE CONTRAMANDĂRI!
UNUI TURNEU

Agenția Reuter anunță că in urma 
protestelor opiniei publice olandeze 
a fost anulat un turneu pe care 
urma să-1 efectueze în această țară 
O companie teatrală vest-germană 
condusă de fostul cineast hitlerist 
Veit Harlan. Turneul companiei lui 
Harlan, care urma să prezinte spec
tacole regizate de el, a fost anulat 
de către directorii teatrelor olan
deze.

DEMONSTRAȚII RASISTE 
IN SUDUL S.U.A.

La 19 septembrie, la trei mile de 
orașul Saint Augustin (Florida), un 
grup de 400 de membri ai Ku-Klux- 
Klanului au aprins o cruce, după 
care au început „vînătoarea“ de 
negri. Ei au prins patru lideri ai 
populației de culoare din Saint Au
gustin pe care i-au bătut crunt. Cei 
patru negri se află în prezent în 
spital, în stare gravă.

Ziarul „Saint-Augustin Record“ a 
relatat că în seara de 20 septembrie 
a avut loc o nouă manifestare a 
membrilor Ku-Klux-Klanului, la 
care au participat 3 000 de rasiști.

MEDICAMENTE DIN... MĂRAR

Colaboratorii Institutului de cer
cetări științifice în domeniul farma
cologiei din Harkov au constatat că 
mărarul, întrebuințat aproape ex
clusiv în calitate de condiment, are 
însușiri prețioase în tratamentul in
suficienței cardiace cronice. Ei au 
preparat pe baza acestei plante un 
medicament denumit Anetin, care 
are calități prețioase. Medicamentul 
începe să-și exercite acțiunea după 
cinci-șase zile de la administrarea 
lui. Pentru profilaxia acceselor de 
insuficiență coronară se recomandă 
un tratament cu Anetin de două- 
trei săptămîni.

propriile lui șenile. Sfărîmăturile 
rezultate din explozie sînt adunate 
cu un buldozer. Un excavator de 
tunel le încarcă în mașini de 5 
tone. Autobasculantele deșartă sfărî
măturile în apa Vahșului. Se mon
tează cu mijloace mecanizate armă
tura de metal pentru susținerea 
tunelului, după care ciclul începe de 
la capăt.

Mergem mai sus pe defileu, către 
locul numit „podul dracului“. Dru
mul într-acolo trece printr-un ex
trem de îngust coridor de piatră. 
Podul e suspendat pe frînghii dea
supra Vahșului, între două stînci. 
Priveliștea e intr-adevăr unică. Aici 
apa a întîlnit muntele masiv și l-a 
sfredelit. Urmele acestei bătălii, care 
n-a încetat pînă astăzi, se mai văd 
încă. Sub acțiunea apei, piatra a că
pătat parcă maleabilitatea metalu
lui. Stîncile seamănă cu niște foi 
metalice răsucite în cele mai bizare 
feluri. în unele locuri, stînca poartă 
urme de găuri, făcute Darcă cu un 
burghiu. Aici înțelegi bine de ce a- 
cestei ape i s-a spus „vahș“, adică 
repezit, nestăpînit, sălbatic.

m revăzut mai tîrziu valea 
Vahșului seara, într-o nouă 

ipostază. Cum a schimbat întuneri
cul toată valea Vahșului și tot dru
mul pînă acolo ! Dacă din călătoria 
de-a lungul apei m-aș fi ales numai 
cu această priveliște nocturnă, tot 
m-aș fi considerat răsplătit.

Noaptea, locurile de aici capătă o 
viață intensă. Sclipesc pretutindeni 
lumini, foarte multe lumini. Cînd 
ajungem în defileul Vahșului, din
colo de kișlakul Tutkaul, stîncile, 
luminate de farurile mașinii, par 
niște năluci de piatră. Pe șantier se 
lucrează. Ard faruri puternice. Bas
culantele trec în viteză pe pod. Ex
cavatoarele, pe platforme tăiate în 
zidul muntelui, își rotesc brațele 
metalice. Nurekul și-a răspîndit lu
minile în toată valea. Parcă a mai 
crescut. Localul școlii e luminat la 
toate etajele. Constructorii învață.

Caut să-mi imaginez cum va 
arăta această serpentină, tot într-o 
noapte ca asta, cînd construcția gi
gantului de la Nurek se va desfă
șura în plin, iar pe drumul de la 
Dușanbe, dublat în lărgime, vor cir
cula uriașe camioane trăgînd după 
ele adevărate trenuri de remorci.

Dincolo de culme, cînd se ivește 
valea cealaltă, ne întîmpină univar- 
suri de stele tremurătoare, ca o cale 
a laptelui, azvîrlită între munții în
tunecați.

V. NICOROVICI
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P.C.I., 
lui cu 
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activ

creșterea rîndurilor 
întărirea legăturilor 
și despre hotărîrea 
de a milita și mai 

noi succese în lupta pentru

PENTRU 0 ZONĂ DENUCLEARIZATĂ 

ÎN EUROPA DE NORD

STOCKHOLM 22 (Agerpres). - 
După cum relatează ziarele din 
Stockholm, H. Hagberg, președintele 
Partidului Comunist din Suedia. în 
numele fracțiunii comuniste din 
Parlamentul suedez, a adresat o scri
soare primului ministru al Suediei, 
în care îi propune ca în cadrul con
sfătuirii primilor miniștri ai țărilor 
Europei de nord și membrilor pre
zidiului Consiliului nordic, care se 
va desfășura la Copenhaga între 25 
și 26 septembrie să pună problema 
posibilității ca Europa de nord să fie 
proclamată zonă denuclearizată.

In scrisoarea sa, președintele Par
tidului Comunist din Suedia subli
niază că o asemenea măsură ar co
respunde întru totul literei și spi
ritului cunoscutei propuneri a pre
ședintelui Finlandei, Kekkonen, și 
planului Unden, considerat ca un e- 
lement important al politicii exter
ne a guvernului suedez.

în semn de protest față de regimul

la care este supus

Antoine Gizenga 
a declarat greva foamei

LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la o conferință de 
presă ce a avut loc la sediul Parti
dului solidarității africane, deputa
tul congolez Mukuidi a declarat că 
Antoine Gizenga se află de patru 
zile în greva foamei. El a recurs la 
această formă de protest din cauză 
că autoritățile nu traduc în viață 
hotărîrea parlamentului care, apre
ciind că este nevinovat, a cerut eli
berarea sa din închisoare.

Dictatorul militar al Coreei de sud 
va candida la alegerile de la 15 octom- 

(Ziarele)brie.

Pak : Sper că alegerile vor înlocui 
puterea militară...

civilă !...
(Desen de V. TIMOC)

Dificultățile Portugaliei
In aceste zile, președintele Portugaliei, Americo Tomas, întreprinde o 

călătorie prin coloniile din Africa, intitulate de către autoritățile de la Lisa
bona „provincii portugheze de peste mări". Vizita se înscrie în jirul acelor 
încercări făcute în ultima vreme de regimul salazarist de a demonstra că 
politica lui colonială și antipopulară se bucură de sprijin și că deci oprobriul 
general al opiniei publice ar fi nejustificat. Această nevoie este resimțită 
acum mai puternic, după condamnarea politicii salazariste în Consiliul de 
Securitate, ruperea relațiilor cu Portugalia de către multe state africane și 
în preajma unor noi dezbateri privind situația din coloniile portugheze în 
cadrul actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Farsele înscenate de salazariști nu pot ascunde adevăratele realități atît 
din metropolă, cît și în colonii ; ele sînt oglindite și în presa occidentală, 
din care spicuim :

într-o corespondență din Lisabona 
publicată de ziarul „TIMES“ se spu
ne :

Portugalia trece pe plan intern 
printr-o perioadă tot mai dificilă. 
In ultimele 12 luni s-a intensificat o 
campanie pentru subminarea ordinei 
publice în țară. (Se are în vedere 
mișcarea opoziționistă — n.r.). In 
martie anul trecut la Lisabona și 
Coimbra au izbucnit o serie de gre
ve studențești. Studenții s-au încă- 
ierat cu poliția în clădirile universi
tăților. A fost numit un nou minis
tru al învățămîntului și un nou rec
tor al Universității din Lisabona.

Vechiul grup liberal de opoziție 
împotriva lui Salazar (opoziția din 
înseși rindurile burgheziei) nu mai 
este suficient de puternic pentru a 
aduce în mod independent vreo 
schimbare politică. Singura lui spe
ranță ar părea să conste intr-un 
acord cu vreun grup de stingă mai 
efectiv — adică cu comuniștii. In 
ciuda acțiunii poliției, grupul comu 
nist este serios organizat.

Multe din elementele mai tinere 
ale opoziției nu ar ezita să se anga
jeze alături de o asemenea coaliție.

Influența comunistă preocupă 
mult autoritățile. Se tinde să se con
sidere că oricine nu este salazarist 
declarat trebuie să fie comunist. A- 
restările de bărbați și femei bănuifi 
de a se opune regimului continuă 
in ritm accelerat. Mulți dintre ei nu 
sînt reținuți decît cîteva ore pentru 
a fi interogați. Alții sînt însă reți
nuți cu săptămînile. Cei mai mulți 
sînt acuzați, de obicei, de a fi 
membri ai partidului comunist sau 
de a incita muncitorii la grevă și de 
a difuza literatură ilegală

Mulți liber-profesioniști. bărbați și 
femei, ale căror concepții liberale îi 
fac suspecți. au fost arestați. Portu
galia este o tară unde cetățenii nu 
pot să închidă poarta și să se știe 
în siguranță".

„Pentru a face față cerințelor 
războiului din Angola și apărării ce
lorlalte provincii de peste mări — 
se spune mai departe în articol * *-•

TEHERAN 22 (Agerpres). — La 
Teheran au fost date publicității re
zultatele definitive ale alegerilor 
generale, care au avut loc marți pe 
întreg teritoriul iranian. Pentru cele 
200 de mandate pentru Cameră au 
fost aleși 198 de deputați. Pentru 
două mandate rezervate insulelor 
din Golful Persic nu s-au organizat 
alegeri. Numărul deputaților aleși

Dr. Salazar și-a formulat politica 
cu peste 30 de ani în urmă, cînd a 
venit la putere, și dorește s-o ducă 
pînă la capăt. In urmă cu cinci ani 
se credea că el intenționează să se 
retragă, sau cel puțin să se retragă 
parțial. ...In prezent nu pare proba
bil că el va renunța vreodată de 
bună voie la frînele puterii“.

★
E. R. Braundi publică în „FRANCE 

OBSERVATEUR“ un articol despre 
situația din coloniile portugheze, din 
care extragem :

„Ceea ce a mai rămas astâzl din 
vechiul imperiu colonial portughez nu 
se poate compara cu vechile posesi
uni ale Franței și Angliei. Dar este cu 
mult mai mult decît o simplă moș
tenire sentimentală. Suprafața tota
lă a imperiului portughez din Africa 
este de peste 2 milioane de km. pă- 
trați, adică aproape de 30 de ori 
mai mare decît suprafața Portuga
liei. Mozambicul are 6 milioane de 
locuitori, Angola — peste 4 mili
oane.

Cea mai bogată dintre aceste co
lonii, Angola, exportă în prezent 
proape 100 000 de tone de calea 
1 milion de carate de diamante 
nual. Exportul Angolei se ridică 
4 milioane de dolari anual, în timp 
ce Mozambicul ajunge la 2 milioane 
de dolari. S-ar părea că aceste ci
fre sînt neînsemnate. Așa și este în- 
tr-adevar, în comparație cu posibi
litățile țării. Așa, de pildă, se con
sideră că în Mozambic suprafața 
folosibilă reprezintă doar o treime 
din suprafața totală șl doar 2 la 
sută din sol este cultivat. Dar oare 
Portugalia nu este ea singură una 
dintre cele mal sărace țări din Eu
ropa ?

Marile companii constituie o par
ticularitate a colonialismului portu
ghez. Spre deosebire de societățile 
comerciale din fostele Imperii en
glez și francez, ele nu se consacră 
în esență comerțului, ci sînt și pro
prietare ale pămîntulul și direct 
producătoare. In mod practic, 12 a-

Un raport, dat publicității zilele acestea de „Organizația europeană pen
tru colaborare si dezvoltare economică“ (O.E.C.D.), subliniază că „economia 
portugheză se găsește încă la un stadiu de dezvoltare înapoiată în compa
rație cu cea a majorității țărilor Europei". In raport se arată că economia 
Portugaliei se caracterizează prin folosirea incompletă a capacităților de pro
ducție si a mîinii de lucru si se subliniază că resursele țării nu sînt folosite 
pe deplin, fapt care condamnă la emigrare o parte din mina de lucru a țării. 
„Importurile Portugaliei cresc mai repede decît exporturile" din cauză că 
investițiile în industrie au fost reduse în urma creșterii simțitoare a credite
lor militare. Cheltuielile militare ale Portugaliei, arată raportul, au crescut 
cu 20 la sută față de anul treout.

MANSHOLT DESPRE RELAȚIILE DINTRE PIAȚA COMUNA 
ȘI ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

HAGA 22 (Agerpres). — Vicepre
ședintele comisiei Pieței comune, 
Mansholt, a făcut zilele acestea o 
declarație Ia Haga arătînd că țările 
vest-europene aplică în relațiile lor 
cu țările în curs de dezvoltare o 
adevărată „tactică protecționistă“, 
urmărind să-și asigure interesele 
proprii. Acest lucru, a subliniat vor
bitorul, dăunează în cele din urmă 
tocmai intereselor țărilor industria
le din Occident, deoarece contribuie 
la menținerea și întărirea proastei 
impresii provocate în trecut de prac
ticile discriminatorii ale țărilor co-

Adepții aderării
LONDRA 22 (Agerpres). — După 

cum reiese dintr-o serie de fapte, Ma
rea Britanie continuă încercările sale 
de a intra în Piața comună sau de a 
strînge legăturile cu ea. Ziarele oc
cidentale anunță că a fost convocată 
la Londra o întrunire a comitetului 
alcătuit din reprezentanții Angliei și 
ai țărilor „Benelux" — Belgia. Olan
da și Luxemburg — pentru a dis
cuta „modalitățile de apropiere din
tre cele două părți“. Comitete simi-

Cînd se vor ține alegerile în Anglia?
LONDRA 22 

vit relatărilor 
cabinetul britanic se manifestă di
vergențe în legătură cu fixarea 
datei apropiatelor alegeri generale. 
Potrivit unor informații, primul mi
nistru ar fi hotărît în mod neaștep
tat să organizeze alegerile în luna 
noiembrie. Ziarele „Sunday Tele
graph“ și „Sunday Express“ scriu la

(Agerpres). — Potri- 
presei britanice în

guvernul a trebuit să ia măsuri ex
cepționale. Legea asupra impozitului 
pe venit a fost revizuită. Evazioniș- 
ții sînt amenințați cu pedepse se
vere.

A fost impusă o taxă specială de 
război la toate bunurile de consum 
neesențiale. Ea variază între 10 
sută și 20 la sută.

De asemenea, ca parteneră

la

la

Răsfoind presa străină

N.A.T.O., Portugalia își îndeplinește 
obligațiile de a contribui la infra
structura și la amenajările organi
zației— ceea ce reprezintă o povară 
serioasă.

Ca urmare, încet, dar sigur, cos
tul vieții crește. Se anunță o creș
tere a prețurilor la lapte și la „ba- 
calhau“, peștele sărat care consti
tuie hrana de bază a populației.

Există o mare nevoie de locuințe 
și școli Spitalele și asistența sanita
ră în general trebuie să fie îmbună
tățite. Modernizarea căilor ferate 
constituie o altă necesitate.

In comerțul internațional Portu
galia se află în fața unei concuren
țe ascuțite. Ea este nevoită să im
porte enorm pentru a face față ce
rerii de mașini și vehicule, de ma
terii prime și de acele bunuri de 
consum pe care nu le poate produ
ce ea însăși. 

lonialiste. „Se impune, a spus Mans
holt, ca țările industriale din Occi
dent să înțeleagă că trebuie să des
chidă piețele lor și pentru produsele 
manufacturiere și produsele semifa
bricate ale țărilor care se află pe 
calea dezvoltării, pentru a da aces
tora din urmă o șansă să-și îmbună
tățească propriul nivel de trai“. 
Acest lucru, a spus vicepreședintele 
comisiei Pieței comune, se va dovedi 
în cele din urmă mai rentabil decît 
actualele tactici protecționiste, deoa
rece va contribui la dezvoltarea co
merțului internațional.

perseverează...
lare, reunind reprezentanți ai An
gliei, Italiei și Germaniei occiden
tale, există mai de mult, încă după 
eșecul tratativelor de la Bruxelles 
prin care s-a respins, la presiunile 
Franței, participarea Angliei la Pia
ța comună. „Există teoretic și un 
comitet economic anglo-francez — 
scrie ziarul parizian „Les Echos“ — 
însă el nu s-a mai reunit deloc de 
Ia falimentul discuțiilor de la 
Bruxelles“.

22 septembrie că o serie de miniștri 
sînt pentru această idee, dar majo
ritatea membrilor cabinetului și 
conducătorii partidului conservator 
se ridică împotriva organizării ale
gerilor în luna noiembrie, deoarece 
apreciază că aceasta nu ar fi în a- 
vantajul partidului.

După crearea Federației Malayeze
MANILA 22 (Agerpres). — Agen

ția France Presse transmite că Tai- 
landa, urmărind să aplaneze dife
rendul politic dintre cele trei state 
asiatice : Malaya, Filipine și Indo
nezia, care s-a produs în legătură cu 
constituirea așa-numitei Federații 
Malayeze. intenționează convocarea 
unei noi conferințe la nivelul cel 
mai înalt al celor trei state. Tailan- 
da, care împreună cu Malaya și Fi
lipinele face parte din blocul Asiei 
de sud-est (A.S.A.), caută o soluție

Rezultatele definitive
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Sărbătoarea presei comuniste italiene 
FLORENȚA (de la trimisul nostru).
In momentul cînd transmit aceste 

rînduri s-a terminat marele miting 
din Parcul „Coscine“ din Florența. 
El a încheiat manifestările consacra
te sărbătoririi ziarului „l’Unită“ și 
presei comuniste italiene.

La miting au participat peste 
100 000 de cetățeni. Cu acest prilej a 
luat cuvîntul Giorgio Amendola, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Comunist Italian, care a vorbit 
despre 
despre 
masele 
niștilor 
pentru 
interesele vitale ale oamenilor mun
cii italieni, pentru triumful cauzei 
păcii.

Din 1946, în fiecare an într-un alt 
oraș, are loc sărbătorirea ziarului 
„l’Unită“ și a presei comuniste. Anul 
acesta, ea s-a desfășurat între 18—22 
septembrie la Florența. Programul a 
cuprins manifestări politice, cultu
rale și sportive. Astfel au avut loc 
dezbateri pe teme de politică inter
nă și internațională. „Femeia în lupta 
pentru pace“ a fost tema unei întru
niri, la care a participat un mare 
număr de femei.

In parcul în care s-a ținut mitin
gul, panouri uriașe au redat aspecte 
din lupta pentru pace și dezarmare 
generală a oamenilor muncii din 
Italia și din lumea întreagă. Astfel 
de panouri aveau ca temă: semnarea 
Tratatului de la Moscova, lupta ță
ranilor italieni pentru reforma agra
ră etc. In parc au fost amenajate, de 
asemenea, standuri ca cel al ziarului 
„l’Unită“, al tineretului comunist, al 
cărții progresiste, al solidarității cu 
luptătorii antifasciști din Grecia, 
Spania și Portugalia. Vizitatorii au 
privit cu interes modelele de afișe 
întocmite de artiști amatori pe tema 
luptei pentru pace, cît și desene cu 
același subiect făcute de copii.

care să ducă la reluarea relațiilor 
diplomatice între Filipine și Malaya, 
relații în prezent întrerupte.

După cum anunță corespondentul 
din Manila al agenției France 
Presse, ministrul filipinez al aface
rilor externe, Salvador P. Lopez, 
a primit din partea guvernului fi
lipinez instrucțiuni și împuterniciri 
de a reafirma în fața Adunării Ge
nerale a O.N.U. că Filipinele vor 
continua să nu recunoască Federa
ția Malaya.

ale alegerilor din Iran
este repartizat în felul următor : 
Uniunea Națională, partid de gu- 
vernămînt — 181 mandate ; mino
ritățile religioase — 5 mandate, iar 
independenții — 12 mandate.

Cît privește Senatul, 30 de sena
tori din totalul de 60 urmează să fie 
numiți în cursul săptămînii viitoa
re de către Șah, conform Constitu
ției.

semenea companii controlează a- 
giicultuia de export din Angola. A- 
ceste companii controlează, de ase
menea, cele cîteva iabrici (filaturi 
și fabrici de zahăr), precum și navi
gația.

In mod oficial în Angola nu există 
munca forțată) dar muncitorii afri
cani sînt „voluntari“ sau „contrac
tați“. Toți cei care n-au muncit „vo
luntar“ cel puțin 6 luni pe an sînt 
„recrutați“ de stat pentru a fi puși 
la dispoziția șantierelor, întreprin
derilor și plantațiilor. Mulți dintre ei 
scapă de salariile de mizerie ale 
muncii „contractuale“, plecînd să se 
angajeze în alte țări africane“.

In încheierea articolului se spu
ne : „Colonialiștii portughezi mal 
pot încă pricinui multe suferințe. 
Dar ei nu mai pot cîștiga. Popoarele 
africane din vastul imperiu portu
ghez mai au de dus încă multe 
lupte, mai au de îndurat suferințe. 
Cu toate acestea, victoria lor este 
sigură. Acum nu se mai pune pro
blema de a se ști dacă ei vor do- 
bîndi independența, ci cînd și mai 
ales cum o vor dobîndi“.

★
LUANDA 22 (Agerpres). — Agen

ția Reuter relatează că pe una din 
șoselele din nordul Angolei, pe unde 
trebuia să treacă președintele Por
tugaliei, Americo Tomas, a explodat 
o mină. Aflînd despre aceasta, pre
ședintele Americo Tomas a hotărît 
să se înapoieze de urgență la Luanda 
sub o pază puternică.

Purtătorii „misiunii civilizatoare“ din colonia portugheză Angola nu se 
simt deloc în largul lor. Ei sînt pregătit! să întîmpine în orice clipă „ingrati
tudinea" populației. In timpul „modestului" prînz, pe masă, alături de vinul 
de Porto se află... revolverul.

Cu viu interes au fost admirate 
panourile de fotografii cuprinzînd 
aspecte din viața nouă a oamenilor 
muncii din țările socialiste, printre 
care și din R. P. Romînă.

La sărbătoarea presei comuniste 
italiene au participat delegații din 
partea organelor de presă frățești 
din Uniunea Sovietică, Franța, Un
garia, Belgia, Austria, Cehoslovacia, 
Polonia, Romînia și alte țări.

Manifestările prilejuite de sărbă
torirea ziarului „l’Unită" au oglin
dit influența crescîndă a comuniști
lor italieni în rindurile maselor, ho
tărîrea lor de a lupta cu energii spo
rite pentru democrație, pace și so
cialism.

Un grup de tineri care au participat la o demonstrație în apărarea păcii 
au fost deferiți Justiției. In semn do protest, partizani ai păcii din Stockholm 
au organizat o demonstrație. Poliția a operat arestări.

ST. DEJU

In capitala Ceylonului, Colombo, a avut loc o demonstrație de protest îm
potriva represiunilor din Vietnamul de sud.

ATENA 22 (Agerpres). — La 21 
septembrie, G. Papandreu, liderul 
partidului „Uniunea de centru“, a 
fost primit în audiență de regele 
Greciei, căruia i-a expus neliniștea 
cercurilor de opoziție în ce privește 
organizarea viitoarelor alegeri par
lamentare în această țară. Intr-o 
declarație făcută presei după aceas
tă audiență, el a subliniat că atîta 
vreme cît actualul guvern Pipinelis 
nu va fi înlocuit cu un cabinet care 
să beneficieze de încrederea parti
delor de opoziție, alegerile progra
mate pentru 3 noiembrie nu vor pu
tea fi considerate ca reprezentative. 
Dacă actualul cabinet nu va fi în
locuit, a subliniat liderul „Uniunii de 
centru“, partidul său va boicota ale
gerile.

Încheierea vizitei
Iui Adenauer la Paris

aPARIS. Vizita oficială în Franța 
cancelarului federal Adenauer, între
prinsă sîmbătă și duminică, și consi
derată a fi ultima înainte de părăsirea 
funcției de cancelar, a luat sfîrșit. 
Agenția France Presse anunță că 
Adenauer a părăsit Parisul la 22 sep
tembrie plecînd spre Bonn. El a fost 
condus la aeroport de președintele de 
Gaulle, precum și de alte personali
tăți franceze.

LONDRA.
doneze 
viitoare 
tratative 
terne al 
cretarul
S.U.A., Dean Rusk, în legătură cu spi
noasa problemă a participării Angliei 
la proiectul american de creare a 
„forțelor nucleare multilaterale în ca
drul N.A.T.O.“.

Din surse oficiale lon- 
anunțat că săptămîna 
avea loc la New York

s-a
vor
între ministrul afacerilor ex- 
Angliei, lordul Home, și se- 
Departamentului de stat al

La 21 septembrie Comitetul englez 
pentru apărarea păcii a dat publici
tății o declarație în care cheamă pe 
toți partizanii păcii din Anglia să 
lupte cu hotărîre împotriva planurilor 
de participare a Marii Britanii la cre
area forțelor nucleare multinaționale 
ale N.A.T.O. In acest scop pentru 24 
octombrie, cînd parlamentul englez 
își va relua activitatea, este proiectată 
o „zi de acțiune".

Activitatea 
lui Suvanna Fumma

la New York

NEW YORK. Prințul Suvanna 
Fumma, primul ministru al Laosului, 
a fost primit la New York în după-a- 
miaza zilei de 21 septembrie de către 
Dean Rusk, secretarul Departamentu
lui de Stat american. Agențiile de 
presă relatează că în cadrul acestei 
întrevederi au fost discutate probleme 
legate de situația actuală din Laos. In 
aceeași seară, premierul laoțian a fost 
oaspetele la dejun al lui A. A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice. Suvanna Fumma 
urmează să fie primit luni de preșe
dintele Kennedy.

ALGER. Luînd cuvîntul la închi
derea seminarului magistraților, Hadj 
Smain, ministrul justiției al Algeriei, 
a anunțat că se lucrează la pregă
tirea unei reforme a sistemului judi
ciar, în vederea democratizării justi
ției.

SAIGON. Zilele trecute au apărut 
deasupra Saigonului baloane cu in
scripții și manifeste ale Frontului 
Național de luptă pentru eliberarea 
Vietnamului de sud. In numeroase 
cartiere ale Saigonului, locuitorii au 
putut strînge manifestele și să le ci
tească.

SAN JUAN. Autoritățile portori- 
cane au interzis reprezentanților unor 
organizații democratice din Porto 
Rico să-1 viziteze pe Pedro Albiz 
Campos, lider al mișcării de eliberare 
din Porto Rico, internat în spitalul 
militar american din orașul San Juan. 
Albiz Campos a fost aruncat în în-

în anul 1950, fiind condam-chisoare
nat de un tribunal american la 97 ani 
închisoare în urma acuzării de a fi 
inițiat un complot menit să înlăture 
puterea S.U.A. din Porto Rico. El 
suferă de paralizie și și-a pierdut a- 
proape în întregime vederea.

BEIRUT. Corespondentul din Beirut 
al A.F.P. relatează că la sfîrșitul tra
tativelor libano-siriene a fost dat pu
blicității un comunicat comun în care 
se precizează că cele două țări au a- 
juns la un acord privind reglementa
rea tuturor problemelor financiare în 
suspensie între Siria și Liban. Cele 
două părți au căzut de acord pentru 
repunerea în aplicare a acordului eco
nomic existent între cele două țări.

MADRID. La 21 septembrie în fața 
ambasadei Germaniei occidentale din 
Madrid a explodat o țtombă a cărei 
proveniență este necunoscută. Nu s-au 
înregistrat răniți.

Măsuri luate de autoritățile 
indoneziene

DJAKARTA. Agenția Antara anun
ță că, la 22 septembrie, 32 de planta
ții și cinci întreprinderi britanice din 
Bandung au fost puse sub controlul 
direct al autorităților din regiunea de 
vest a insulei Java.

LONDRA. La 21 septembrie a 
sosit la Londia primul ministru al 
Kenyei, Jomo Kenyatta, care va con
duce delegația țării sale la conferința 
pentru acordarea independenței Ke
nyei, ■ Conferința urmează să-și încea
pă lucrările la 25 septembrie. La sosi
re, Kenyatta a declarat că delegația 
sa va propune o serie de amenda
mente la proiectul de constituție 
care urmează să servească drept bază 
a discuțiilor.

SINGAPORE. în alegerile care au 
avut loc la 21 septembrie 
semnarea deputaților în 
legislativă a teritoriului 
din cele 51 de locuri în 
legislativă două treimi 
locuri au fost obținute de către Parti

dul acțiunii populare, partidul la 
putere.

pentru de- 
Adunarea 
Singapore 
Adunarea 
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