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La pupitrul de comandă
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pentru ca pămîn- 
tul să aibă timp să 
se așeze. în regiu
nile București și 
Dobrogea s-au 
pregătit circa 65 la 
sută din suprafețele care urmează să 
se însămînțeze în această toamnă. 
Acest lucru permite ca acum să se 
facă lucrări de bună calitate și la 
timp. In regiunile Maramureș, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Hune
doara și altele, unde condițiile 
climaterice impun executarea mai 
timpurie a semănatului, este nece
sar ca, paralel cu însămînțarca te
renurilor pregătite, să se intensifice 
lucrările de eliberare a terenului și 
aratul pentru ca și pe aceste supra
fețe semănatul să fie făcut în ca
drul epocii optime și de bună cali
tate.

Oamenilor muncii din agricultură, 
îndeosebi lucrătorilor din gospodă
riile de stat le revine sarcina de a 
folosi în mod chibzuit îngrășămin
tele chimice, astfel ca acestea să 
aibă o eficiență maximă și să adu
că sporuri mari

8200 
metri 
forați 

peste plan

Construcții în munți

PITEȘTI (coresp. 
„Scînteii*). „Ziua 
petrolistului“ este 
întîmpinată de că
tre sondorii Trus
tului de foraj Ar
geș cu importante 
realizări în pro
ducție. Iată cîteva: 
de la începutul a- 
nului și pînă în 
prezent ei au fo
rat, peste plan, 
mai bine de 8 200 
de metri, predînd 
astfel în plus son
dorilor de la ex
tracție 20 de son
de. Acest succes 
se datorează în 
principal folosirii 
pe scară largă a 
metodelor avansa
te de lucru, înde
osebi forajului cu 
turbina, care re
prezintă 53,5 la su
tă din metrajul 
planificat. Econo
miile peste plan 
înregistrate pe 
trust se ridică la 
2 221 000 lei.

Rezultate dintre 
cele mai bune au 
dobîndit sondorii 
întreprinderii din 
Rm. Vîlcea, unde 
se aplică forajul 
cu electroburul.

La 50 km depărtare de Curtea de 
Argeș, pe rîul Doamnei, în mijlocul 
unor munți împăduriți, se află punc
tul forestier Bahna. în prezent aici se 
înalță un bloc de locuințe care va 
caza 120 de muncitori nefamillști. 
Blocul este iluminat electric și 'are 
instalație de apă caldă și rece, du
șuri, cabinet medical. în apropierea 
lui se ridică un magazin alimentar 
universal, un atelier mecanic de în
treținere, un grup social. In acest 
bazin forestier se amenajează șl nu
meroase drumuri.

Construcțiile se execută după pro
iectele elaborate de Institutul de 
studii șl proiectări forestiere. (De la 
Ștefan Mocofânescu, coresp. volun
tar).

Colectiviștii din Salonta, regiunea Crișana, ajutați de mecanizatorii de la 
S.M.T. Cefa, au semănat suprafețe întinse.
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NIVEL AGROTEHNIC! BACĂU (coresp. „Scîn- 
teii“). — Atît ziua 
și noaptea, fie 
ori iarnă, sondorii 
buie să controleze 
manent funcționarea son
delor, deplasîndu-se la 
fiecare dintre ele. Dar, de 
multe ori, nu se poate 
constata dacă o sondă 
produce sau nu. Cu totul 
altfel stau lucrurile prin 
automatizarea procesuiui 
tehnologic de extracție. 
Instalația automată, in
trată de curînd în func
țiune la schela de ex
tracție Moinești, urmă
rește și dirijează extrac
ția a 60 de sonde în pom
paj, urmînd ca în scurt 

. timp numărul sondelor 
astfel dirijate să creas-

cit 
vară 
tre- 
per-

Dispecerul 
de serviciu poate cons
tata, cu ajutorul acestei 
instalații, în mai puțin de 
2 minute, mersul fiecărei 
sonde. După o între
rupere de energie elec
trică, sondele reintră în 
funcțiune în mod auto
mat, cîștigîndu-se prin a- 
ceasta zeci și sute de ore 
de funcționare.

Principalul avantaj al 
acestei instalații constă 
în reducerea timpului ne
productiv la 
depistarea și 
avariilor. în 
Dispecerul C. 
mărește de 
desfășurarea 
tehnologic de 
parcului de sonde.

sonde, în 
prevenirea 
fotografie : 
Manea ur
la pupitru 
procesului 

extracție a

Un nou patinoar artificial
In parcul 

au început 
a unui nou patinoar artificial. El 
va avea o pistă de 30X75 m.

Cuplată cu patinoarul va fi con
struită și o fabrică de gheață.

Lucrările sînt prevăzute a fi date 
în folosință în trimestrul I al anu
lui viitor.

Floreasca din Capitală 
lucrările de construcție

Produse de sezon in industria alimentarăde producție. La 
ședința din luna 
august a Consiliu
lui Superior al A- 
griculturii, oameni 
de știință și cadre 
experimentate din 
unitățile de pro
ducție și de la 
consiliile agricole 
au dezbătut cu 
competență, pe 
baza rezultatelor 
obținute în mai 
mulți ani, modul 
cum trebuie folo
site îngrășăminte- 
le. Cu acest pri
lej s-a subliniat 
că în etapa ac
tuală este mult 
mai economic ca 

îngrășămintele minerale să se aplice 
în doze moderate, spre a se fertiliza 
suprafețe mai mari și a se obține 
astfel o producție globală mai mare. 
Bineînțeles, la aplicarea îngrășămin
telor trebuie să se țină seama de 
soiurile cultivate și de gradul de 
fertilitate naturală a solurilor.

Este de datoria specialiștilor să 
urmărească îndeaproape ca îngrășă
mintele să fie îngropate sub brazdă, 
pentru că numai în felul acesta ele 
vor avea un efect maxim.

Folosirea unor semințe condițio
nate și tratate cu cea mai mare 
grijă împotriva bolilor și dăunăto
rilor are o mare însemnătate pentru 
sporirea recoltei de grîu. în multe 
gospodării colective s-a asigurat din 
vreme întreaga cantitate de sămîn
ță, s-a făcut condiționarea și s-au 
procurat substanțele pentru tratare. 
Trebuie spus însă că deși regiunile 
au fost aprovizionate cu cantități 
suficiente de substanțe antimălurice, 
nu peste tot s-a urmărit ca acestea 
să ajungă în unități. Din această 
cauză și tratarea semințelor în u- 
nele gospodării colective a întîrziat. 
Or, trebuie să se știe că avînd de tra
tat cantități mari de sămînță, gos
podăriile colective, mai ales cele 
care nu au suficiente porzolatoare, 
nu vor putea face această lucrare 
în timp scurt. De aceea se cere ca 
peste tot. să se trateze și să se păs
treze în loc uscat întreaga cantitate 
dé sămînță necesară.

în recomandările Consiliului Su
perior al Agriculturii sînt cuprinse 
indicații precise și în ce privește a- 
sigurarea densității optime de plan
te la unitatea de suprafață. De a- 
ceea este necesar să se respecte cu 
cea mai mare atenție norma de se
mănat, ținîndu-se seama de valoa
rea culturală a seminței : 400—450 
boabe germinabile pe metrul pătrat 
la soiurile cu înfrățire mai puter
nică atunci cînd se seamănă după 
premergătoare timpurii ; 500—550
boabe germinabile cînd se seamănă 
după premergătoare tîrzii ; 550—600 
boabe germinabile la m p la soiurile 
care înfrățesc puțin. Desigur, nu 
trebuie să se facă risipă de să
mînță, dar nici o asemenea econo
mie care să ducă la neasigurarea 
numărului de boabe germinabile la 
unitatea de suprafață și din aceas
tă cauză la obținerea de recolte 
mici. Realizarea densității optime de 
plante să preocupe zi de zi cadrele 
tehnice din unitățile agricole socia-

CoBectavsșiâ, lu
cratori din G.A.S. Lucrări gospodărești
și S. M. T. I

Pe ogoare, de la un capăt la altul 
al țării, sute de mii de mecanizatori 
și colectiviști lucrează la semănatul 
cerealelor de toamnă. Este o muncă 
de răspundere de care depinde în 
măsură hotărîtoare obținerea unor 
recolte bogate în anul viitor. Iată de 
ce mobilizarea tuturor rezervelor 
existente, aplicarea jiidicioasă a me
todelor agrofitotehnice cuprinse în 
recomandările Consiliului Superior 
al Agriculturii cu privire la cultura 
griului în anul agricol 1963—1964, 
este acum sarcina principală care 
stă în fața tuturor oamenilor mun
cii din agricultură și a consiliilor 
agricole.

Pentru executarea la timpul op
tim și la un înalt nivel calitativ a 
însămînțărilor, conducerile gospodă
riilor agricole de stat și consiliile de 
conducere ale gospodăriilor co
lective au întocmit din vreme pla
nuri concrete de lucru ale căror 
prevederi sînt acum aplicate pe te
ren. în multe locuri, semănatul se 
desfășoară din plin. Colectiviștii și 
mecanizatorii din S.M.T.-uri și gos
podăriile de stat din regiunile Su
ceava și Bacău au 
semănat cele mai 
mari suprafețe cu 
grîu.

Rezultatele ob
ținute la noile so
iuri de grîu au 
scos în evidență 
faptul că perioa
da optimă în care 
acestea se pot se
măna 
scurtă 
ceea în 
mânau 
iuri
țara noastră, 
baza experienței 
unităților agrico
le și cercetărilor 
științifice între
prinse în ultimii 
ani s-a stabilit epoca optimă de în- 
sămînțare pentru fiecare zonă în 
parte. Pentru ca peste tot, în fiecare 
raion, în fiecare gospodărie semăna
tul să se facă în cadrul acestei epoci 
este necesar să fie mobilizate toate 
forțele.

Statul nostru a înzestrat agricul
tura cu tractoare și mașini agricole 
moderne. Buna lor folosire astfel ca 
să asigure în aceste zile un randa
ment maxim este una din sarcinile 
de mare răspundere ale mecaniza
torilor, ale conducerilor G.A.S. și 
S.M.T. în vederea executării semă
natului la timpul optim, este bine ca 
mai ales la noile tractoare de 65 C.P. 
să se extindă inițiativa mecanizato
rilor din unele gospodării de stat 
care folosesc agregate de două se
mănători la un tractor. Prin aceasta 
se folosește din plin puterea trac
toarelor care lucrează la semănat și 
se sporește numărul celor folosite la 
pregătirea terenului. De asemenea, 
să se mărească viteza de înaintare a 
tractoarelor, astfel ca să se îndepli
nească norma de lucru pentru fiecare 
semănătoare. Aceasta impune desigur 
din partea mecanizatorilor să lucre
ze cu mai multă grijă, să urmăreas
că cu cea mai mare răspundere dis
tribuirea uniformă a seminței și 
îngroparea ei la adîncimea stabilită. 
O lucrare de mare însemnătate este 
tăvălugitul semănăturilor. Prin a- 
ceasta sămînță ajunge în contact cu 
pămîntul și încolțește bine și uni
form.

Respectarea timpului optim de 
semănat este doar una din condițiile 
de bază care asigură obținerea unor 
recolte mari. Se cere ca grîul să fie 
semănat într-un pămînt bine pre
gătit și fertilizat cu doze corespun
zătoare de îngrășăminte naturale și 
chimice. Practica a dovedit că acolo 
unde sămînță a fost pusă în pămînt 
mărunțit și așezat, recoltele au fost 
cu mult superioare celor obținute pe 
terenurile unde pămîntul era bolovă
nos sau unde pregătirea lui s-a făcut 
cu o zi-două înainte de semănat. 
Pentru grăbirea acestor lucrări este 
necesar însă ca toate tractoarele să 
fie folosite cu capacitatea maximă. 
A trimite tractoarele la reparat nu
mai pentru că și-au realizat numărul 
de ore de lucru, fără să aibă nevoie 
de intervenții, ar fi un lucru nepo
trivit pentru această perioadă.

în ultimul timp a plouat aproape 
în întreaga țară, ușurîndu-se astfel 
buna pregătire a terenului. Arăturile 
de vară vor trebui bine discuite, iar 
acolo unde grîul se seamănă după 
porumb trebuie grăbite arăturile

Făcînd semănatul ce
realelor de toamnă la 
timpul optim, acordați 
cea mai mare atenție ca
lității lucrărilor pentru 
a obține recolte bogate 
în anul viitor.

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Ieri 
a fost dată în folosință o nouă piață 
clujeană, în strada Cipariu. Noua 
piață ocupă o suprafață de peste 
7 000 mp. Aici au fost instalate 
mese de beton acoperite cu material 
impermeabil și numeroase gherete 
pentru desfacerea produselor agro- 
alimentare.

în majoritatea gos
podăriilor agricole de 
stat, recoltarea cultu
rilor de toamnă se a- 
propie de sfîrșit. Din 
datele primite la trus
tul central GOSTAT 
reiese că în unitățile 
aparținând trusturilor 
Alexandria, Turnu- 
Severin și Roșiori de 
Vede, recolta de po
rumb a fost strînsă de 
pe suprafețe cuprinse 
între 83—92 la sută din 
plan. Avansate sînt și 
lucrările de recoltare 
a florii-soarelui și a o- 
rezului. Continuă cu 
intensitate recoltarea

Cantitatea 
recoltată 

octombrie

jwdi-

strugurilor, 
de struguri 
pînă la 4 
1963 reprezintă peste 
47 la sută din plan. 
Printr-o mai
cioasă organizare a 
muncii de cules și 
transportat, gospodă-. 
riile agricole- de stat . 
din trusturile Arad, 
Galați, Bîrlad și Cra
iova, deținătoare de 
vii, sînt fruntașe în 
acțiunea de recoltare 
a strugurilor.

In această săptămâ
nă, cea mai mare par
te din forțele de lu
cru și mijloacele teh-

nice din gospodăriile 
agricole de stat au fost 
mobilizate la însămîn- 
țarea culturilor de 
toamnă. Orzul a 
fost semănat pe o su
prafață reprezentînd 
68 la sută din plan, iar 
grîul pe 11 la sută din 
suprafața planificată. 
Gospodăriile agricole 
de stat au luat măsuri 
corespunzătoare pen
tru ca toate însămîn- 
țările de toamnă să 
se facă în perioada 
optimă și la nivel a- 
grotehnic superior.

(Agerpres)

Din primele zile, rezultate bune
Colectiviștii, 

toiii din 
S.M.T. din 
București au 
succese de 
executarea 
de toamnă, 
data de 3 
s-a recoltat 
de pe 93 la

lucră- 
G.A.S. și 

regiunea 
obținut 

seamă în 
lucrărilor 
Pînă la 

octombrie 
porumbul 
sută din

suprafața cultivată. 
Nouă raioane au ter- 

’ minat această lucrare.
Arăturile pentru însă- 
mînțările de toamnă 
s-au efectuat pe 65 
la sută din euprafața 
planificată. De aseme
nea, E-a trecut la se-

„Barbu Lăutarii“ 
în turneu

Orchestra de muzică populară 
„Barbu Lăutaru“ a Filarmonicii de 
stat „George Enescu“ întreprinde 
un turneu în Moldova. între 7 și 13 
octombrie, sub conducerea dirijoru
lui Florian Economu, orchestra va 
prezenta concerte în localitățile : 
Vatra Dornei, Cîmpulung Moldove
nesc, Suceava, Pașcani, Roman și 
Bicaz. Soliști — Fănică Luca, Maria 
Lătărețu, Ana Ispas, Ion Cristorea- 
nu și Vlad Dionisie.

Industria alimentară 
pregătește pentru actua
lul sezon o gamă bogată 
de produse noi.

Printre ele se află și 
ghiveciul de toamnă, 
care va apare curînd în 
magazine. Noul produs 
va conține legume spe
cifice toamnei : ardei, 
vinete, conopidă, roșii și 
morcovi, într-un sos de 
tomate condimentat. A- 
cest ghiveci este gata 
preparat spre a putea fi 
servit fără altă pregă
tire. De asemenea, vor 
apare conserve de cono
pidă în sos tomat, o se
rie de preparate culina
re și murături în oțet.

vor fi următoarele: borș, 
ciorbă cu carne de porc, 
cremă de mazăre, de fe
lină, de tomate, supe de 
tomate cu orez, de le
gume cu paste făinoase 
etc.

Supele și ciorbele sînt 
consistente din punct de 
vedere alimentar, gus
toase și ușor de prepa
rat.

Valoarea nutritivă 
a sucului de roșii

Supe conservate

O altă gamă de pro
duse noi o formează su
pele și ciorbele prezen
tate în cutii și borcane. 
Aceste supe și ciorbe 
pot fi pregătite prin a- 
dăugarea la conținutul 
lor a unei cantități ega
le de apă. Prin simpla 
încălzire, se obțin cite 3 
porții. Noile preparate

In perioada cînd gră
dinile nu mai pot furni
za roșii proaspete, pro
dusul care le înlocuiește 
cu aceeași valoare nu
tritivă este sucul de 
roșii. Prin prelucrare, 
sucul păstrează integral 
valoarea nutritivă a ro
șiilor proaspete — za
hăr, acizi organici, vita
mine, săruri minerale —, 
și se consumă așa cum. 
se găsește, eventual cu 
un adaos de zahăr, sare 
sau piper, după gust. 
Poate fi folosit și la 
prepararea unor mîncă-

Nectaruri 
din fructe

Spre a înlocui par
țial fructele proaspete 
în timpul iernii, între
prinderile industriei ali
mentare produc necta- 
ruri de caise, piersici și 
gutui. Nectarul e o cre
mă subțire, plăcută la 
gust, obținută din fructe 
proaspete. Eț conține vi
tamine, săruri minerale, 
hidrați de carbon — e- 
xistente în fructe — ca
re rămîn nemodificate, 
deoarece conservarea se 
face prin pasteurizare 
(tratament termic), fără 
adăugarea vreunei sub
stanțe chimice. Stimu- 
Und pofta de mâncare, 
nectarurile sînt reco
mandate și ca aperitive.

Din „grădina*1 
Antrefriguiui

întreprinderea „Antre
frig“ din Capitală po
sedă o „grădină“... în
ghețată, care trimite 
magazinelor tot felul de 
produse. Printre ele a- 
mintim : ardei copți 
pentru salată, conopidă, 
prune, pepeni și pere 
în sirop, căpșuni și vi
șine în zahăr și altele. 
De asemenea, antrepozi
tele frigorifere din Cluj, 
Bacău, Tg. Mureș și Si
biu au pregătit mure și 
afine în zahăr. „Antre
frig" va mai trimite ma
gazinelor piureu de spa
nac, cu o consistență 
nutritivă mai mare, ro
șii înghețate, semipre- 
parate și preparate culi
nare etc.Intr-o secție a întreprinderii „Antrefrig“ din Capitală

mănat cu toate forțele 
existente. în total au 
fost semănate pînă în 
prezent 110 000 ha cu 
cereale de toamnă. 
Cea mai mare supra
față s-a însămînțat în 
raioanele Slobozia, 
Fetești, Urziceni 
Lehliu.

(Continuare în pag. V-a)

a avut loc 
pe 1964 în

al ac ©st ei

fierar-beto-

(Foto ; GH. VINȚILA)

mitru Stanciu, dulgher, Ștefan Suciu, șeful brigăzii 
niști, și Vasile Marchiș, fierar-bctonist.

■«țsswș

I.C.M. nr. 5, șantierul Jiului Scînteia. în fotografie : Un grup de 
muncitori evidențiați. De la stînga la dreapta : Lungu Alexandru, 
șeful brigăzii de zidari, Marin Enache, șeful echipei de dulgheri, Du-

Construcțiile din CapitalăU !

1963-1964
Pentru a informa cititorii asupra desfă

șurării construcțiilor din Capitală, un re
dactor al ziarului nostru s-a adresat Di
recției qenercde de construcții-montaj din 
Sfatul popular al Capitalei, Publicăm mai 
jos răspunsurile date de tov. ing. Mihai 
Hodovanu, director general 
direcții.

întrebare : De curînd. 
dezbaterea cifrelor de plan 
ramura de construcții a sfatului popu
lar. Ce concluzii mai importante s-au 
desprins din această dezbatere ?

RĂSPUNS : S-a arătat că există toate 
condițiile ca sarcinile de plan pe anul în 
curs să fie îndeplinite la toți indicatorii. 
Se vor termina pînă la sfîrșitul anului 
un număr de peste 11 000 de aparta
mente, precum și toate celelalte lucrări 
social-culturale și edilitare prevăzute în 
plan. Datorită măsurilor tehnico-organi- 
zatorice luate, precum și extinderii meto-

(

delor industriale de execuție și a meca
nizării, se apreciază că productivitatea 
muncii planificată va fi depășită cu circa 
1,2 la sută.

In cadrul adunării a reieșit că reduce
rea costului lucrărilor constituie o preo
cupare permanentă a constructorilor ; 
avînd în vedere realizările de pînă acum, 
se poate afirma că și sarcina planificată 
de reducere a prețului de cost va fi în
deplinită întocmai. S-a mai scos în evi
dență străduința constructorilor de a 
executa lucrări de bună calitate — dome
niu în care, în acest an, s-au făcut pro
grese vizibile. Pentru a realiza lucrări de 
calitate pe șantiere s-a intensificat con
trolul pe faze, s-au executat aparta
mente etalon, care au servit ca termen 
de comparație pentru finisajul tuturor a- 
partamentelor, s-a ridicat calificarea lu
crătorilor prin schimburi de experiență, 
școlarizare la locul de muncă, filme do
cumentare, conferințe tehnice.

ÎNTREBARE : Ne-ar interesa să ne 
precizați cîteva dintre măsurile preconi
zate pentru timpul iernii.

RĂSPUNS : Avînd în vedere expe
riența anilor precedenți, constructorii 
s-au organizat în vederea atingerii unui 
stadiu fizic cît mai avansat la lucrările 
de roșu și executării instalațiilor defini
tive de încălzire, au luat măsuri pentru 
punerea la punct a tuturor lucrărilor de 
organizare pe timp friguros ; asigurarea 
de panouri din P.F.L. și prelate pentru 
închiderea spațiilor de lucru, de truse de 
instalații provizorii pentru încălzire și al
tele. în afară de pregătirile amintite, s-a 
acordat o atenție deosebită amenajării 
atelierelor și secțiilor de producție anexă 
(ateliere pentru geamuri, armături, sta
țiile de betoane și mortare). în acest an 
s-a intensificat pregătirea cadrelor de 
muncitori calificați și maiștri, în vederea 
însușirii materialelor și proceselor tehno
logice noi (montarea panourilor mari pre
fabricate, executarea blocurilor de locu
ințe cu cofraje glisante, montarea covoa- 
relor din P.V.C., montarea țevilor și a 
conductelor de scurgere din policlorură 
de vinii etc.). Pregătirea cadrelor tehnice 
se face prin seminarizări, cicluri de con-

ferințe, schimburi de experiență etc. Tot
odată, s-au prevăzut măsuri speciale pen
tru amenajarea cantinelor de șantier, a 
dormitoarelor, a depozitelor de materia
le, a bazelor de utilaj și autobazelor, pre
cum și pentru efectuarea unor lucrări 
menite să înlesnească accesul pe șantiere 
în perioada timpului friguros. Toate a- 
ceste măsuri vor asigura, după părerea 
noastră, îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe anul 1963, desfășurarea în bune con
diții a lucrărilor în anul viitor.

ÎNTREBARE : Ce construcții vor ve
dea anul viitor cetățenii Capitalei ?

RĂSPUNS : Planul pe 1964 prevede 
pentru unitățile Direcției generale de 
construcții-montaj executarea unui nu
măr de peste 12 000 apartamente. Noi
le apartamente se vor ridica în car
tierele Balta Albă, Drumul Taberei, 
Jiului-Scînteia, pe bulevardul 1 Mai, 
pe șoselele Mihai Bravu, Olteniței, Giur
giului etc. Urmează a se mai realiza și 
un număr de 176 săli de clasă, 2 cinema
tografe, spații comerciale etc. Vor începe 
o serie de lucrări importante cum sînt : 
canalul Bachus, care va deservi cartie
rele de locuințe din sudul și vestul ora
șului, artera de aducțiune A 2, care por
nind de la stația de pompare sud va ali
menta sau îmbunătăți aprovizionarea cu 
apă a cartierelor Giurgiului, Berceni, 
Olteniței, Vitan, Balta Albă, Mihai Bravu 
și altele. De asemenea, se vor executa 
lucrări de termoficare în cartierele Balta 
Albă, Jiului-Scînteia, Drumul Taberei, 
rețele de apă și canalizare, modernizări 
de străzi și pavaje noi.

ÎNTREBARE : Pe ce vă bazați, pentru 
îndeplini întocmai prevederile pe 1964 ? 
RĂSPUNS : Succesul realizării planu

lui pe 1964 depinde de organizarea lucră
rilor încă din acest an. în dezbaterile 
care au avut loc recent s-a accentuat 
importanța planului M.T.O. pentru reali
zarea sarcinilor planificate pe anul vii
tor. Pe această linie s-a prevăzut ca unele 
din măsurile cuprinse în plan să se a- 
plice chiar începînd cu trimestrul IV a.c. 
Printre acestea se numără măsurile pri
vitoare la școlarizarea și specializarea

a

unui număr de peste 1 900 de muncitori, 
la majorarea numărului de echipe și bri
găzi cu efective mari în paralel cu îm
bunătățirea proceselor tehnologice, la re
ducerea numărului de ore pentru reme
dieri, curățenie și activități auxiliare etc. 
Totodată se vor lua în continuare mă
suri pentru mecanizarea și automatiza
rea unor procese tehnologice în stațiile 
de betoane și mortare de la Floreasca, 
Jiului etc. Pentru 1964 am prevăzut mări
rea gradului de industrializare a lucră
rilor de construcții-montaje. Se vor pro
mova larg noi metode tehnologice avan
sate la realizarea structurilor de rezis
tență a blocurilor de locuințe, executîn- 
du-se 5 000 apartamente cu ajutorul co- 
frajelor glisante și 1 000 apartamente din 
panouri mari prefabricate. Utilizarea ma
terialelor noi și eficiente de construcție 
— ca parchetul lamelar, plăcile P.F.L., 
covoarele din policlorură de vinii, con
ductorii INTENC și altele — se va ex
tinde, de asemenea, în continuare. Se va 
folosi un număr mai mare de prefabri
cate și semifabricate decît în anul 1963. 
în cursul anului viitor se vor introduce 
pe șantiere, într-un număr sporit, mij
loacele de mică mecanizare — cum ar fi 
macaralele de fereastră, aparate de ten- 
cuit și zugrăvit cu acționare electrică, 
polizoare cu ax flexibil etc.
^Urmărim ca prin toate aceste măsuri 

să punem în valoare noi rezerve interne, 
astfel îneît în 1964 să se obțină o creș
tere a productivității muncii de 8 la sută, 
față de anul 1963, și economii la prețul 
de cost în valoare de circa 9 500 000 lei.

Pe lîngă eforturile ce le vor depune în 
domeniul sporirii productivității muncii 
și al reducerii prețului de cost, în 1964 
constructorii de pe șantierele din Capi
tală vor acorda în continuare o atenție 
deosebită calității lucrărilor executate. 
Măsurile privind școlarizarea lucrători
lor, organizarea schimburilor de expe
riență, executarea apartamentelor etalon 
vor fi completate cu altele privitoare la 
îmbunătățirea controlului la recepția ma
terialelor, livrarea agregatelor în trei 
sorturi, controlul sudurilor prin fotoga- 
mascopie și altele.

Constructorii bucureșteni sînt hotărîțl 
să facă totul pentru ca planul de pro
ducție pe anul viitor să fie îndeplinit la 
toți indicatorii, pentru a preda astfel în 
folosința oamenilor muncii, la timp și la 
un înalt nivel calitativ, numărul de locu
ințe planificat.
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Muncesc ca instructor teritorial al 
Comitetului orășenesc de partid 
Brașov de aproape doi ani. De la 
început mi s-a repartizat un grup de 
organizații de bază, printre care și 
cea de la fabrica de șuruburi și sub- 
ansamble, unitate industrială foar
te importantă, care contribuie direct 
la construcția tractorului și a auto
camionului romînesc.

Mi-am dat seama că pentru a pu
tea controla în mod corespunzător a- 
ceste organizații și a le sprijini în 
realizarea sarcinilor puse de partid 
trebuie în primul rînd să cunosc 
bine situația de fapt din fiecare or
ganizație, problemele ce se ridică în 
activitatea lor. în acest scop, stau 
întotdeauna de vorbă nu numai cu 
secretarul și membrii birourilor or
ganizațiilor, dar și cu numeroși alți 
membri de partid, cu ingineri, teh
nicieni și muncitori fără partid.

La fabrica de șuruburi și suban- 
samble, de pildă, studiind activita
tea biroului organizației de bază, 
am constatat că acesta nu lucra pla
nificat, se lăsa antrenat de tot felul 
de chestiuni de mai 
mică importanță, pier- 
zînd din vedere proble
me importante. Această 
părere mi-a fost con
firmată de tov. Vicen- 
țiu Apolzan, secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Brașov, pe care l-am consul
tat și care mi-a dat cu acest prilej 
o serie de îndrumări prețioase cu 
privire la felul cum să acționez.

Mergînd din nou în întreprindere, 
am ajutat în primul rînd biroul să-și 
întocmească un plan de muncă, care 
să orienteze forțele organizației spre 
rezolvarea sarcinilor principale : îm
bunătățirea calității produselor, mai 
buna organizare a producției, crește
rea gradului de mecanizare a secții
lor. Membrii biroului s-au consultat 
la alcătuirea planului cu inginerul 
șef al fabricii, cu un mare număr 
de specialiști și tehnicieni, cu mun
citori de la sculărie și din secțiile de 
prelucrare. Numai după o temeinică 
studiere a situației am fixat priori
tatea problemelor în plan, metodele 
care trebuie folosite pentru rezolva
rea neajunsurilor.

O sarcină de primă urgență era 
îmbunătățirea activității serviciu
lui tehnic. De ce tocmai a aces
tui serviciu ? Pentru că de el 
depindea în bună parte îmbunătăți
rea tehnologiei de fabricație, ceea ce 
ar fi avut ca urmare creșterea pro
ductivității muncii, ridicarea calită
ții pieselor. De aceea, în plan s-a 
prevăzut pregătirea unei adunări 
generale a organizației de bază, 
care să analizeze munca la servi
ciul tehnic. De asemenea, s-a 
prevăzut ca organizațiile de atelier 
să fie ajutate pentru a duce o mun
că politică concretă și eficientă, care 
să-i mobilizeze pe muncitori la ridi
carea indicilor de utilizare a mașini
lor, economisirea sculelor etc. S-a 
stabilit să se treacă la o mai judi
cioasă repartizare a membrilor de 
partid pe schimburi și locuri de

PROBLEMELOR PRODUCȚIEI
muncă, să se constituie o organiza
ție de atelier în sectorul 3 prelucrare 
caldă etc.

Biroul organizației de bază avea 
acum un plan bun, sarcini precise, 
răspunderi directe, termene de re
zolvare. Cine nu știe însă că aceas
ta nu-i suficient ? Era nevoie să se 
asigure transpunerea în fapt a pre
vederilor planului. Acest lucru m-a 
preocupat mai mult decît însăși ela
borarea planului. De aceea am reco
mandat să se repartizeze fiecărui 
membru al biroului cîte o or
ganizație de atelier sau o grupă 
de partid, pe care să o con
troleze și să o ajute în realizarea 
sarcinilor. Eu însumi am urmărit în
deplinirea planului. De două ori pe 
săptămînă mă aflu în această orga
nizație de bază. Controlez întîi înde
plinirea sarcinilor operative, apoi 
plec în sectoare, în organizațiile de 
atelier, să văd cum se concretizează

Din experiența instructorului 
teritorial de partid

măsurile luate de partid. Legătura 
strînsă cu oamenii, schimbul viu de 
păreri nu numai cu secretarul orga
nizației sau șeful secției, dar și cu 
oamenii de la mașini, cu maiștrii, 
șefii de echipe, mi-au dat întotdeau
na posibilitatea să cunosc atît rezul
tatele bune ale muncii, cît și lipsu
rile, greutățile care se ivesc.

De pildă, într-o vreme am con
statat că la secția întîia a acestei 
fabrici nu se realizau sortimentele și 
nici calitatea produselor. Din discu
țiile avute cu mai mulți tovarăși din 
această secție mi-am format părerea 
că deficiențele se datorau faptului 
că aci nu se folosea încă o tehnolo
gie corespunzătoare, unii muncitori 
aveau o slabă calificare, procesul de 
producție nu era peste tot bine pus 
la punct ; sculăria — loc îngust — 
nu livra secției la timp S.D.V.-urile 
necesare, cauză principală a tteînde- 
plinirii ritmice a planului.

Am sfătuit biroul organizației să 
formeze un colectiv din cei mai pre
gătiți ingineri, tehnicieni și munci
tori fruntași, care să studieze aceste 
probleme. Concluziile lor au fost 
dezbătute într-o ședință de birou 
lărgită, la care au participat ingineri 
și maiștri, membri și nemembri de 
partid, precum și o serie de munci
tori. Numeroasele propuneri și su
gestii făcute cu acest prilej au per
mis adoptarea unor măsuri eficace 
pentru îndreptarea lucrurilor.

Mai întotdeauna, în urma unor a- 
semenea ședințe, se observă în sec
toare un entuziasm susținut pentru 
realizarea sarcinilor de producție. 
Consider că, mai ales în ase
menea împrejurări, este de dato
ria instructorului să ajute birou

rile organizațiilor spre a duce o mun
că politică fără întrerupere, a exer
cita un control temeinic și perma
nent pentru ca măsurile luate în șe
dințe să prindă viață, să aibă re
zultate cît mai rodnice. Acest lucru 
a fost bine înțeles de către biroul 
organizației de bază de la fabrica de 
șuruburi, ca și de la fabrica de scule 
Brașov,, de la Rafinăria nr. 9. Aces
te birouri își exercită acum mai sis
tematic dreptul de control asupra ac
tivității conducerii administrative, 
folosesc mai bine mijloacele variate 
ale agitației politice de masă etc.

Toată această muncă, împletită 
strîns cu activitatea de întărire a 
organizațiilor de partid prin primi
rea a noi membri și candidați dintre 
cei mai buni muncitori, tehnicieni și 
ingineri, a dat rezultate. Astăzi, la 
fabrica de șuruburi nu se mai pri
mesc decît foarte rar reclamații de 
la beneficiari asupra nelivrării rit

mice a comenzilor. Pla
nul de producție pe 7 
luni ale anului a fost în
deplinit la toți indicii, 
obținîndu-se în același 
timp aproape 900 000 
lei economii suplimenta
re la prețul de cost și 

3 500 000 lei beneficii peste plan.
Ca instructor voi căuta și pe vii

tor să ajut birourile organizațiilor 
de bază în însușirea experienței îna
intate, în găsirea unor forme și me
tode de muncă cît mai eficace, care 
să asigure îndeplinirea întocmai de 
către întregul colectiv a sarcinilor 
trasate de partid. Consider necesar 
să mă ocup mai îndeaproape de con
ducerea organizațiilor de masă și 
mai ales a celor de tineret și de sin
dicat. Sînt destule cazuri cînd aceste 
organizații nu primesc sprijin 
suficient din partea organizațiilor de 
partid ; de aceea, ele nu știu încă 
bine să organizeze timpul liber al 
muncitorilor, activitatea . lor cultu- 
ral-educativă nu se află ia nivelul 
cerințelor muncitorilor și al posibi
lităților materiale create în uzine.

Aș mai vrea să adaug, la cele spu
se pînă acum, că un instructor tre
buie să.fie cît mai operativ în trans
miterea sarcinilor și indicațiilor, cît 
mai clar în expunerea lor. Multe 
greșeli pornesc tocmai de la faptul 
că nu întotdeauna se ține seama de 
aceste cerințe. Eu mă străduiesc 
să-mi iau notițe cît mai corecte și 
mai amănunțite la instructaje, să ' 
studiez cît mai temeinic hotărîrile 
de partid ; transmițând indicațiile, 
verific întotdeauna dacă secretarul 
și membrii birourilor au înțeles bine 
ce au de făcut.

Socotesc că ar fi utilă împărtășirea 
prin presă de către alți tovarăși, a 
metodelor și practicilor valoroase, 
din care să învățăm, îmbunătățin- 
du-ne astfel continuu munca.

NICOLAE DUMITRU 
instructor al Comitetului orășenesc 

de partid Brașov

Noul club al minerilor din Baia Borșa, regiunea Maramureș.

Pregătim cadre pentru agricultură

Crește numărul depunătorilor Id C.E.C.
Ca urmare a ridicării 

necontenite a nivelului de 
trai material și cultural, 
în regiunea Ploiești eco
nomiile populației depuse 
la CEC sporesc neîncetat.

In perioada 1 ianuarie- 
31 august 1963, economiile 
bănești depuse la CEC de 
oamenii muncii din a- 
ceastă regiune au fost cu 
49,4 la sută mai mari de
cît cele realizate în a- 
peeași perioadă a anului

trecut, iar numărul noilor 
depunători a crescut cu 
14,5 la sută.

De o largă solicitare se 
bucură din partea popu
lației libretul de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în 
autoturisme. Numai pe a- 
cest fel de libret de eco
nomii, populația din re
giunea Ploiești a depus 
sume în valoare de peste 
13 000 000 lei.

O parte din Poarta sediului G.A.C. din Săpînța, raionul Si- 
ghet, sculptată de meșterul popular Stan Pătraș.

îmbunătățirea aerajului in subteran
Dezvoltarea minelor carbonifere a impus și crește

rea corespunzătoare a cantității de aer necesar unei 
bune desfășurări a lucrărilor subterane. Această 
problemă a început să fie rezolvată în ultimul timp 
prin echiparea stațiilor principale de aeraj nou con
struite în Valea Jiului cu ventilatoare axiale de mare 
capacitate. Avantajele ce le oferă aceste ventila
toare sînt mult superioare celor centrifugale : dimen
siuni mai reduse, randamente mărite, reversarea ae
rului făcîndu-se mai simplu iar debitul de aer putînd 
fi reglat fără a necesita modificări corespunzătoare 
în instalație. Recent, specialiștii de la întreprinderea 
de construcții și montaje miniere din Petroșeni au 
construit prima stație de acest fel la suitorul central 
al minei Lupeni. Constructorii au rezolvat cu succes 
problema amortizării zgomotelor, prin realizarea 
unor camere de amortizare din beton fonoizolant. 
Instalațiile montate funcționează ireproșabil, fără a 
produce zgomot. O stație de ventilatoare identică se 
construiește în prezent și la puțul nr. 1 al minei Pe- 
trila.

T1E7W1R.IE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîns : Madame Butterfly — 
(orele 19,30). O.S.T.A. (Sala Palatului 
R. P. Romine): London's Festival Ballet 
(Napoli, Tînfirul vrăjitor și Bourrée Fan
tasque) — (orele 20). Teatrul de stat de 
operetă: Sărutul Cianitei — (orele 19,30). 
Teatrul Național ,,I. L. C'aragiale“ (Sala 
Comedia) : Vizita bătrînei doamne — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Ancheta — 
(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottar?" 
(Sala Magheru) : Ciocirlia — (ovele 
19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Război și 
pace — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76 A) : Tache, Ianke șl 
Cadîr — (orele 19,30). Teatrul pentru ti
neret și copii (Sala C. Miile) : Chirlța 
în provincie — (orele 20). Teatrul evre
iesc de stat: Opera de trei parale — 
(orele 20). Teatrul satiric-muzical ,.C. 
Tänase“ (Sala Savoy) : Ca la revistă — 
(orele 20). (Sala din calea Victoriei 174) ; 
Palatul melodiilor — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei): A fugit un 
tren — (orele 16). (Casa de cultură a 
raionului 16 Februarie) : Alfabet împă
rat — (orele 15). Circul de stat : Stelele 
Budapestei — (orele 20).

■Luuinju,»,!. <. , ■, I <, ‘. ii > I > ». « > nțf cm
în regiunea noastră func

ționează 7 școli profesionale 
de mecanici agricoli și 4 cen
tre școlare agricole, în care 
învață peste 4 000 de tineri. 
Din primele zile ale anului 
școlar, la toate aceste unități 
elevii au început programul 
normal de muncă, participă 
la lecții teoretice și aplicații 
practice, iar în timpul liber 
desfășoară activități cultu
ral-educative și sportive.

Cu cîteva luni înainte de 
deschiderea cursurilor, con
siliul agricol regional a în
drumat conducerile de școli 
și de unități agricole so
cialiste, pe lîngă care func
ționează școlile, să acorde 
atenție pregătirii unor con
diții oît mai bune de învă
țătură și de viață pentru 
elevi. în acest scop, a fost al
cătuit un plan de muncă, în 
care au fost prevăzute lucră
rile de construcții și repara
ții, amenajarea laboratoare
lor și atelierelor și înzestra
rea lor cu utilaje moderne, 
selecționarea profesorilor și 
cadrelor de specialiști pentru 
predarea lecțiilor și îndru
marea practicii elevilor etc. 
Cu multă grijă și spirit de 
răspundere au fost folo
site fondurile alocate pen
tru aceste pregătiri la școlile 
profesionale de mecanici a- 
gricoli din Sărmaș, Miercu
rea Ciuc, la centrele șco
lare agricole din Tg. Mureș 
și Iernut. Aproape fiecare 
școală profesională a primit 
mașini și utilaje noi pentru 
completarea inventarului ate
lierelor de practică.

Nu putem spune însă că

în toate școlile noastre agri
cole activitatea în noul an 
de învățămînt a început în 
cele mai bune condiții. La 
două săptămîni după deschi
derea cursurilor, la școlile 
profesionale de mecanici a- 
gricoli din Reghin și din 
Dumbrăvioara se mai lucra 
încă la amenajarea sălilor de 
clasă, a căminelor și canti
nelor. Vom asigura ca în cel 
mai scurt timp și la aceste 
școli să fie terminate toate 
reparațiile și amenajările ne
cesare.

Partidul și statul demo
crat-popular au încredințat 
corpului didactic și specia
liștilor care lucrează în șco
lile profesionale și tehnice 
agricole o misiune deosebit 
de importantă — aceea de 
a pregăti temeinic pe viito
rii mecanizatori și tehni
cieni. încă înainte de deschi
derea cursurilor noului an 
școlar, consiliul agricol regio
nal a organizat o consfătui
re cu directorii de școli, în 
cadrul căreia s-au stabilit 
unitățile agricole socialiste 
în care elevii vor face prac
tică și s-au adoptat măsurile 
necesare pentru dotarea șco
lilor cu materiale didactice. 
Cu acest prilej, cît și în ca
drul unor consfătuiri pe ra
ioane cu profesorii, inginerii 
și maiștrii care predau în a- 
ceste școli a fost evidențiată 
experiența pozitivă a unor 
unități de învățămînt agricol 
în organizarea și desfășura
rea procesului instructiv-e- 
ducativ.

O . metodă eficace de îm
bunătățire a conținutului și

nivelului de predare a lec
țiilor — folosită cu bune re
zultate la școlile profesionale 
de mecanici agricoli din 
Dumbrăvioara, Sărmaș și al
tele — este analiza perio
dică a modului de predare 
a unor discipline de bază. 
La aceste analize sînt in
vitați să-și spună cuvîntul, 
alături de profesori, inginerii 
din S.M.T., mecanizatori cu 
bogată experiență. Dezba
terea — anul trecut — a 
modului de predare a disci
plinei „tractoare și mașini 
agricole“, de exemplu, a 
avut ca urmare întărirea ca
racterului practic al lecțiilor. 
Elevii de la școlile amintite 
și-au însușit temeinic princi
piile de funcționare a mași
nilor studiate, au învățat să 
le conducă și să le îngrijeas
că cu pricepere. Colectivul 
didactic de la Școala pro
fesională de mecanici agri
coli din Miercurea Ciuc a 
analizat într-un consiliu pe
dagogic modul în care se 
realizează legătura studiului 
teoretic cu practica. A- 
ceastă discuție a fost piece- 
dată de o analiză amă
nunțită —' inițiată de con
ducerea școlii și de organi
zația de partid — a felului 
cum sînt folosite în lecții 
bogatele materiale didactice 
de care dispune școala, a 
desfășurării orelor de atelier 
și a practicii în S.M.T. Ast
fel, s-a văzut că elevii din 
anul I își însușesc mai te
meinic cunoștințele predate 
și se deprind să mînuiască 
uneltele din atelier, dacă în 
cadrul orelor de practică

Oră de laborator cu elevi din anul III la Centrul școlar agricol din Diosig, raionul Oradea.

execută diferite piese și in
strumente pentru laboratoa
rele și atelierele școlii, cu 
care vor lucra chiar ei în 
anii următori de învățămînt. 
De asemenea, au dat bune 
rezultate orele de practică 
în cadrul cărora elevii din 
anii II și III participă efec
tiv, pe lîngă tractoriștii și 
mecanizatorii cei mai califi
cați, la lucrările agricole. 
Poate fi remarcată și expe
riența bună a școlii din Dum
brăvioara, de exemplu, care 
pe lîngă preocuparea pentru 
îmbunătățirea lecțiilor și 
practicii, s-a îngrijit să asi
gure elevilor și un larg o- 
rizont de cultură generală.

Este cazul însă să arătăm 
că această activitate bogată 
este prea puțin cunoscută 
dincolo de zidurile școlilor 
respective, că schimburile 
de experiență au fost spo
radice pînă acum. Ne pro
punem ca, în acest an de 
învățămînt, să asigurăm o 
mai largă colaborare a șco
lilor din regiune, să organi
zăm mai des schimburi de 
experiență între membrii 
corpului didactic pentru o 
cît mai bună cunoaștere și 
răspîndire a metodelor efi
ciente de predare a lecțiilor, 
de organizare a practicii.

Pentru a realiza un con
trol permanent și o îndru
mare calificată a școlilor și 
corpului didactic, consiliul 
agricol regional va atrage 
în această activitate directori 
de școli, profesori și ingi
neri din S.M.T.-uri, cu bună 
pregătire profesională și o 
bogată experiență pedago
gică. Mergînd în școli, ei 
vor putea ajuta concret la 
îmbunătățirea continuă a 
procesului instructiv-educa- 
tiv. Vom realiza o mai strîn
să colaborare a conducerilor 
școlilor cu inginerii din sta
țiunile de mașini și trac
toare și cu alți specialiști 
din agricultură, pentru a 
asigura elevilor de azi — 
— mecanizatorii și tehni
cienii de mîine — o pregă
tire temeinică, multilaterală, 
la nivelul cerințelor agricul
turii socialiste.

Ing. IOAN HOSU 
membru 

în Comitetul executiv 
al Consiliului agricol 

al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară

CINEMATOGRAFE : Vară și fum —. 
cinemascop : Patria — bd. Magheru 
12—14. (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30)
Strict secret — cinemascop : Republica
— bd. Magheru 2 (9,30; 11,30; 13,45; 16,45;
19; 21,15). Voi fi mamă : Capitol — bd. 
6 Martie 16 (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Excelsior — bd. 1 Mai 322 (11; 15; 
17; 19; 21). Ultima șansă : Carpați — bd. 
Magheru 29 (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; .21), 
Festival — bd. 6 Martie 14 (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Feroviar — cal. Griviței 80 (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern — piața 
G. Coșbuc 1 (10; 12; 15; 17; 19; 21).
Codin : București — bd. 6 Martie 6 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grivița —
cal. Griviței — lîngă podul Ba- 
sarab (10: 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Me
lodia — șos. Ștefan cel Mare, colț cu 
str. Lizeanu (10; 12; 15; 17; 19; 21). Ba
bette pleacă la război — cinemascop : 
Tineretului — calea Victoriei 48 (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Bucegi — bd. 1 Mai 
57 (10; 12; 15; 17; 19; 21), Miorița — calea 
Moșilor 127 (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21). Moartea în insula de zahăr — cine
mascop ; Victoria — bd. 6 Martie 5—7 
(10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Lupii 
la stînă: Central — bd. 6 Martie 2 (10.30; 
12,30; 14,30, 16,30; 18,30; 20,30). Balada
steagului roșu ; Lumina — bd. 6 Martie 
12 (rulează în continuare de la orele 
9.30 pînă la orele 13,45, după-amiază 16; 
18,15; 20,30). Luna de miere fără bărbat : 
Union — str. 13 Decembrie 5—7 (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), C'olentina — șos. Co- 
lentina 84 (15; 17; 19; 21). Program spe
cial pentru copii la orele 10 la cinema
tograful Doina — str. Doamnei 9. Intre 
două iubiri : Doina — str. Doamnei 9. 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30). Festivalul 
Chaplin — In lumea temperaturilor 
înalte • rulează în continuare de la o- 
rele 9 pînă la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi — bd. 6 Martie 18. E per
mis să calci pe iarbă : Ciulești — calea 
Giulești 56 (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), To
mis — calea Văcărești 21 (10: 12; 14; 16; 
18,15; 20.30), înfrățirea între popoare — 
bd. Bucureștii-Noi (16; 18,15; 20,30), Lira
— calea 13 Septembrie 186 (15.30; 18; 
20,30). Moby Dick : Cultural — piața I- 
lle Pintilie 2 (15,30; 18; 20,30). Escondida: 
Dacia — calea Griviței 137 (9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,15; 21,15), Arta - cal. Călărași 
153 (15; 17; 19; 21). Tu ești minunată : 
Buzești — str. Buzeștf 9—11 (11; 16; 18,15; 
20,30). Marele drum : Crîngași — șos. 
Crîngași 42 (16; 18.15; 20,30), Ferentari — 
calea Ferentari 86 (16: 18.15; 20,30). Doi 
din alte lumi : Unirea — bd. 1 Mai 143 
(16; J8; 20). Cain al XVIII-lea : Flacăra
— calea Dudești 22 (16; 18,15; 20,30), Au
rora — bd. Dimitrov 118 (10; 12.15; 16;
18,15; 20,30). Tutunul : Vltan — calea 
Dudești 97 (16,15; 19,30). Dintele de aur : 
Munca — șos. Mihaf Bravu 221 (15; 17; 
19; 21). Numai statuile tac : Moșilor — 
calea Moșilor 221 (16; 18,15; 20,30). O zi 
de toamnă; Cosmos — bd. 30 Decembrie 
89 (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii 19,10 — Ritm și tinerețe. 
19,35 — La culesul viilor. 20,20 — Actua
litatea cinematografică. 21,00 — Trans
misie din Sala Palatului R. P. Romîne, 
baletele : Tînărul vrăjitor și Bourrée 
Fantasque, în interpretarea London's 
Festival Ballet. In pauză în fața hărții: 
Imagini din R. D. Germană, de C Ml- 
tea. în încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Pentru următoarele trei zile : 6, 7 și 

8 octombrie. Vreme călduroasă la în
ceput, apoi se va răci ușor. Cerul va fi 
variabil mal mult noros în jumătatea 
de vest a țării. Vor cădea ploi locale 
mai ales în Ardeal. Banat și Oltenia. 
Temperatura în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 4 șl 14. iar 
maximele între 15 și 25 grade. In Bucu
rești : vreme călduroasă la început apoi 
se va răci ușor. Către sfîrșitul interva
lului tendință de ploaie.

„Ritm susținut de execuție, calitate
exemplară

Ca urmare a articolului cu ti
tlul de mai sus, publicat în 
„Scînteia“ nr. 5983- Sfatul popu
lar al regiunii Galați ne răs
punde că sînt întemeiate cele 
relatate în ziar, în ce privește 
calitatea lucrărilor executate 
pe unele șantiere din regiune și 
neasigurarea integrală a docu
mentației tehnice. Comitetul 
executiv al sfatului popular re
gional și trustul regional de 
construcții au organizat pe șan
tierele respective discuții largi

a lucrărilor“
pentru a stabili cele mai bune 
măsuri privind îndeplinirea 
sarcinilor de producție și ridi
carea calității lucrărilor.

Trustul regional de construc
ții Oltenia arată în răspunsul 
său că deși în momentul de față 
mai lipsește documentația pen
tru unele blocuri planificate a 
fi începute lunile acestea, se 
depun eforturi spre a se con
strui un volum cît mai mare 
de locuințe, în mod ritmic și de 
bună calitate.

„De ce sînt în urmă lucrările ?“
In articolul apărut, sub acest 

titlu, în ziarul nostru nr. 5987, 
se semnalau unele deficiențe 
care au făcut ca la Trustul re
gional de construcții Ploiești 
lucrările să fie întîrziate față 
de grafic. In răspunsul trimis 
redacției de către conducerea 
trustului se arată, printre al
tele, că pentru recuperarea ră- 
mînerii în urmă a lucrărilor de 
pe șantierul Ploiești-Nord s-a 
făcut o analiză amănunțită cu 
toți factorii de răspundere, în 
vederea realizării sarcinilor de

predare la termen a aparta
mentelor planificate. S-a rezol
vat în parte problema asigură
rii șantierului cu forță de mun
că calificată și a aprovizionării 
cu oțel beton- Prin serviciile de 
plan-materiale și aprovizionare 
s-a pornit o acțiune susținută 
pentru procurarea de la alte 
întreprinderi de construcții a 
materialelor necesare dării ra
pide în folosință a apartamen
telor de la șantierul Ploiești- 
Nord.

nare a unităților de alimentare 
publică din gările Ploiești Sud, 
Buzău și Rm. Sărat. Răspunsul 
enumeră măsurile luate : s-a 
introdus cel de-al doilea schimb 
la bucătărie și laboratorul de 
patiserie ; au fost înlocuiți lu
crătorii necorespunzători ; un 
merceolog de la T.A.P.L. Plo
iești se ocupă acum zilnic de 
buna aprovizionare a complexu
lui de alimentație publică din 
gara sudică a orașului. în sta
ția Buzău și Rm. Sărat, cîte un 
cărucior bine aprovizionat cu 
produse de bufet, patiserie, za
haroase și băuturi răcoritoare 
va deservi peroanele.

Și în legătură cu modul de
fectuos în care activa restau
rantul din stația C.F.R. Focșani 
s-au luat măsurile necesare. Se 
va urmări zilnic dacă prepara
tele culinare calde sînt fabri
cate în cantități suficiente, con
form listelor de menu stabilite, 
astfel îneît la orice oră călăto-

„Pădure
sau țigarete

Astfel se intitula 
un articol apărut 
în „Scînteia“ nr. 
5999, în care era 
criticată calitatea 
unor sortimente de 
țigări produse de 
Fabrica de speciali
tate din București. 
Iată ce ne răspunde 
conducerea fabri
cii : „Articolul a în
semnat pentru noi 
un sprijin prețios. 
Cu ocazia prelucră

„Vă dorim călătorie plăcută“
Sub acest titlu a apărut în 

ziarul -,Scînteia“ nr. 6001 din 31 
august 1963 un articol — scris 
în urma unui raid prin gările 
de pe linia ferată București- 
Bacău — care înfățișa unele 
aspecte ale deservirii călători

lor. în legătură cu aceasta, la 
redacție au sosit mai multe 
răspunsuri. Sfatul popular al 
orașului Ploiești și Direcția co
mercială a sfatului popular re
gional apreciază ca justă critica 
privitoare la slaba aprovizio-

fără 
de

rii lui în prezența 
muncitorilor, teh
nicienilor și ingine
rilor fabricii noas
tre, s-au luat mă
suri care să ducă 
la îndreptarea lip
surilor semnalate. 
Astfel, pentru a se 
evita degradarea 
tutunului, se va în
locui actualul sis
tem de transport ; 
mașinile de atașat 
filtrele se vor cupla

rii vor putea găsi aici mîncă- 
ruri calde. Secțiunea comercială 
și inspecția comercială de pe 
lîngă sfatul popular orășenesc 
va controla în permanență cum 
se desfășoară aprovizionarea și 
deservirea în gară-

în articol se critica și faptul 
că în această gară lipsește o 
cameră a mamei și copilului. 
Dar .despre rezolvarea acestei 
probleme organele competente 
n-au suflat nici o vorbă. De ce 
oare ?

Sfatul popular al orașului 
Adjud a răspuns că a luat mă
suri ca restaurantul din gară să 
fie deschis și în cursul nopții, 
iar la magazia de mesagerie a 
stației vor exista toate cele ne
cesare pentru expedierea cole- 
telor — sfoară, ceară de sigiliu, 
saci etc. Ar fi bine ca această 
măsură să se ia la serviciile de 
mesagerie ale tuturor gărilor. 
Direcția Generală C.F.R- are un 
cuvînt de spus în legătură cu 
acest aspect al deservirii.

uscături 
calitate?“

cu cele care con
fecționează țigare
tele, operație care 
va avea ca efect o 
atașare cît mai co
rectă ; tuturor ma
șinilor li se vor
duce îmbunătățiri 
în scopul unei dis
tribuiri uniforme a 
tutunului pe foițe ; 
se va elabora o 
nouă rețetă pentru 
fabricarea cleiului 
cu care se lipesc 
foițele.

„Posibilități de valorificare 
superioară a masei lemnoase și de 

creștere a productivității muncii“
La semnalele critice din ar

ticolul apărut sub acest titlu în 
numărul 6003 al ziarului nostru, 
au răspuns mai multe între
prinderi forestiere ca și con
duceri ale D.R.E.F.-urilor.

Redăm mai jos, spicuiri din 
două răspunsuri primite.

Institutul de cercetări fores
tiere : „Problemele ridicate în 
articolul privind valorificarea 
superioară a masei lemnoase 
constituie un ajutor de seamă 
în munca noastră, ele ne indică 
obiectivele importante care stau 
în fața lucrătorilor din sector și 
la care cercetătorii trebuie să 
dea — prin activitatea lor — 
un sprijin eficient. în problema 
mecanizării operației de încăr
care, specificată în articol, deși 
institutul a avut o serie de rea
lizări, nu au putut fi rezolvate 
toate aspectele legate de aceas
tă problemă. Pentru o orientare 
clară în privința mecanizării 
încărcării lemnului rotund în 
mijloacele de transport, institu
tul nostru a elaborat în anul 
trecut ca și în 1963 studii teh- 
nico-economice, lucrîndu-se de 
asemenea la statistica depozite-

a- lor forestiere. în planul de cer
cetare pe 1963 una din teme are 
ca scop realizarea unor utilaje 
pentru încărcarea lemnului ro
tund în autocamioane-ladă și 
vagoane CFF. Se lucrează de pe 
acum la trei modele experimen-. 
tale. în planul de cercetare pe 
1964, institutul nostru a propus 
tema : „Cercetări privind crea

rea de utilaje pentru mecani
zarea încărcării și descărcării 
lemnului despicat în și din mij
loace de transport". Această 
temă va trebui să rezolve pro
blemele pe care le ridică meca
nizarea lucrărilor de încărcare- 
descărcare a lemnului despicat, 
lucru încă insuficient cercetat 
pînă în prezent. Realizarea in
dicilor de mecanizare a lucrări
lor forestiere prevăzuți prin 
Directivele Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. va constitui și 
în viitor o preocupare a colec
tivului nostru de cercetători“.

Direcția regională a econo
miei forestiere-Oltenia : „Planul 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice pe anul 1963. al direcției 
noastre regionale a fost com
pletat cu un șir de măsuri noi. 
îndeplinirea lor de către între
prinderile forestiere este urmă
rită permanent prin organele 
noastre tehnice. Din aceste 
măsuri amintim : executarea 
doborîtului să se facă la 1/5 din 
diametrul arborelui ; doborîrea 
arborelui să se facă pe curba 
de nivel sau cu vîrful la deal 
pentru a se evita spargerile de 
materiale lemnoase, bune pen
tru sortimente industriale ; în 
toate parchetele, exploatarea se 
va face la rînd. fără a mai ră- 
mîne arbori neexploatați. Toa
te utilajele mecanice vor fi ur
mărite ca să-și realizeze indicii 
de utilizare. Se vor lua măsuri 
pentru asigurarea acestor uti-. 
la je cu piese de schimb“.
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pmdire a cărții în rîn- 
dul colectiviștilor, bi
bliotecarii din Vlă
deni, Sulița, Bucecea, 
Dumbrăveni.

Din ciclul „Imagini dobrogene” de Iulian Olariu

La Teatrul Țăndărică

Șoseaua asfaltată care duce de 
la București la Mangalia, araneîn- 
du-și trapul strălucitor și neted de-a 
curmezișul rodnicului Bărăgan și 
strecurîndu-și-1 de-a lungul întregu
lui litoral pe care s-au lăsat, ca 
uriașe păsări albe din zbor, sutele 
de vile noi, cu mulții ochi ai fere
strelor lor alb strălucitoare ziua în 
soare, aurii noaptea de lumina care 
dovedește multa viață din ele, șo
seaua aceasta ca de tafta cenușie 
are multe surori gemene în toată 
Dobrogea.

Am mers pînă la Tulcea, printre 
ogoarele largi, pe o astfel de șosea 
— drum pe care odinioară, nu prea 
de mult, ie îneca praiul gros, mult, 
auriu al Dobrogei — spre acea 
Tulce care îmi rămăsese în amintire 
ca un tîrg lung și pitic, împestrițat, 
în pitorescul lui oriental, cu ulițe și 
case de felurite stiluri și mărimi, 
aruncat ca un pumn de zaruri pe 
malul Dunării, copt vara de un 
soare nemilos, bătut din toamnă 
pînă în primăvară de vînturi, răsfi
rat Și pe jumătate adormit. Și iată 
că centrul orașului s-a ridicat în 
picioare, înalt, zvelt, aru.ncîndu-și 
spre albastrul cerului caturile blocu
rilor lui strălucitoare, că alt șir de 
blocuri privește spre portul viu azi. 
Iată că la un capăt al orașului se 
ridică o clădire ale cărei linii no
bile, simple, le ghicești sub schelă
ria care o acoperă încă. Va fi casa 
de cultură care va adăposti în mul
tele și largile ei săli spectacole de 
teatru, Casa de cultură cu variatele 
ei activități, biblioteci, expoziții, săli 
de studiu și de repetiții, care va 
cuprinde în marea el sală de spec
tacole cu multe locuri — și ce scenă 
se amenajează acolo 1 — sute de 
spectatori, în această Tulce în care 
două fabrici noi clocotesc de acti
vitate și în care publicul, ni se 
spune, a devenit foarte exigent. Cîți 
ani îi mai trebuie ca să oglindească 
în apele Dunării un chip simplu, 
linear, și sobru și luminos de la un . strălucitoare, albe ca niște porum- 
capăt la celălalt ? Cred că o ase
menea socoteală nu se poate face

■ și nici nu e necesar să fie făcută, 
de vreme ce țara noastră e azi în
tr-o etapă în care își depășește 
propriile ei planuri, de vreme ce, 
privind înapoi, trecutul pare mult 
mai depărtat, cu neputință să 
doar ieri. Prezentul ar putea •

‘ părinților noștri rezultatul 
veacuri întregi de eforturi.

Venind de la Tulcea spre 
stanța te poți abate la stînga, 
șosea care se asfaltează azi 
Histria, chemat de dorința să-ti cu
funzi puțin privirile în trecut, în 
acea istorie nu deplin deslușită încă 
a acestor țărmuri. între zidurile pe

sferturi năruite, între coloanele 
care își înalță trupul grațios pe 
zarea de safir, pe fundalul intens 
albastru al lacului — odată golf de 
mare — coloane ce au zăcut în pă- 
mînt sute de ani, încerci eă recon
stitui în mintea ta mișcarea, strălu
cirea, zvonul vieții de atunci și pleci 
cutremurat de marea liniște care 
acoperă mormântul imens al acelei 
civilizații. Dar pornind de la Con
stanța, pe alte drumuri tot atît de 
mătăsoase și fără praf, vei da, în 
sud, sau în dreapta, sau spre cu
prinsul Dobrogei, de altă civilizație, 
de una fremătătoare, clocotitoare, 
de civilizația nouă, pe care o creează 
mii de oameni pînă ieri cu fruntea 
plecată, neștiutori de frumusețea și 
vastitatea vieții, a lumii, a puterilor

DIN CARNETUL SCRIITORULUI
lor, a capacității lor de a făuri bi
nele, neașteptatul, frumosul, dura
bilul.

Am poposit în raionul Negru Vodă 
în comuna Topraisar. Am căutat cu 
ochii ca în multe, în foarte multe 
alte sate din Dobrogea, ceva care 
să-mi amintească de imaginea lor 
trecută : drumul cu hopuri, plin de 
colb, casele mărunte, turtite sub 
acoperișul de stuf bătut într-o parte 
de vînturi. ulițele strîmbe, cu înco
lăciri de șarpe strivit parcă, oamenii 
fără bucurie, curțile cu mărăcini.

Dar Topraisarul arată azi, ca a- 
proape toate comunele Dobrogei, 
curățat de hibele, de infirmitățile 
lungului lui trecut. în curțile pline 
de flori, dincolo de împrejurimile de 
zid care întocmesc parcă un 1oc 
pentru copil din cuburi albe șl roșii, 
dantelat șl aerisit, se înalță căsuța

fi fost 
părea 

unor

Con- 
pe o 
și la

bițe. Drumul satului, drept și neted, 
sub lumina argintie — numai în Do
brogea lumina are culoarea asta, 
puritatea asta, care îi fericește pe 
pictori — cernută prin ealcîmii care 
străjuiesc îndeobște laturile lui, e 
curat, e drum de oraș parcă.

Să mai întrebi președintele gos
podăriei, pe tovarășul Kaiali Jonuș, 
cî! porumb scoate în medie la hec
tar, cî' se repartizează la ziua- 
muncă în Topraisar, sau cîte 
zile-muncă au realizat cei mai har
nici colectiviști într-un an ? La ce 
ne-ar folosi aceste cifre, cînd vezi 
lanurile bogate de porumb, cînd știi 
că qospodăria, puternică, vinde sta
tului sute și sute de tone de cereale,

cînd e destul să intri într-o casă 
din astea înflorite și albe, ca să 
vezi cum trăiește azi țăranul, cînd e 
destul să vezi mobila nouă, cumpă
rată la Constanța sau chiar la 
București, radioul, televizorul ade
sea, covoarele și perdelele î Chipu
rile oamenilor spun același lucru, 
chipurile destinse și limpezi, înfăți
șarea copiilor vorbește despre a- 
ceeași bunăstare.

Am stat mai îndelung de vorbă 
cu ciobanul Eugen Țîrcovnicu, cel 
care la Topraisar a izbutit să reali
zeze, la turma sa de oi, cîte două 
fătări pe an, adesea de cîte doi 
miei. A făcut cîndva numai două 
clase primare tovarășul Țîrcovnicu, 
dar azi citește cîte cărți tehnice de 
specialitate poate aduna. N-are în
fățișarea ciobanului de odinioară, 
nu e nici „pitoresc“, nici „tipic“ 
pentru un cioban grigorescian. Ar 
putea fi muncitor, ar putea fi func
ționar, după înfățișare. Are și voca
bularul adecvat, pe care nu-i e 
greu să-l utilizeze. Dar are același 
firesc și între oi, în saivan, între 
mulții mielușei mari, sănătoși, de 
merinos, pe care i-a adus în anul 
ăsta pe lume, și cînd povestește 
despre marile zăpezi care au aco
perit saivanele în iarna trecută. 
Kaiali Jonus, președintele, ne poves
tește cum în fiecare dimineață tre
buia despresurat saivanul de nă
meții cît zidurile, cum trebuiau 
croite poteci pînă la ușile lui ca să 
li se poată duce hrană oilor.

Parcă patruzeci de oameni din 
Topraisar n-au stat o noapte în
treagă să stingă o imensă șiră de 
paie, imensă cum se fac șirele pe 
aici, s-o izoleze de șirele celelalte ? 
Faci și descurci, vorba lui Țîrcov
nicu 1

La gospodăria colectivă din Co
roana, 
țeanu, 
există 
merge 
sînt rezultate în toate domeniile, 
dacă mai există cîte o deficiență 
se luptă împotriva ei. Dar există o 
preocupare care vădește o concep
ție apărută în anii noștri : sînt gos
podării 
aflate 
și mai 
invidie 
sensul mic-burghez al cuvîntului, ci 
de cu totul altceva, de un sentiment 
nou, care face cinste omului. Dacă 
un lucru e cu putință, eu de ce să 
nu-1 pot ? Am mai auzit odată în
tr-o fabrică de textile din Timișoara 
o țesătoare care spunea același lu
cru : „Dacă cineva cu două mîini

unde e președinte N. Hudi- 
Erou al Muncii Socialiste, 

parcă o mare frământare-, Da, 
bine și un sector, și celălalt.

vecine sau mai depărtate 
pe cale să aibă rezultate 
bune. Nu e vorba aici de o 
măruntă, de o rivalitate în

(Continuare în pag. IV-a)

HELENE PARMELIN
Au aceeași In
să facă bani. 

Specialitatea : pictura. Confecțio
nează cu mîinile lor cîte un pictor la 
modă, după co îi cumpără în prea
labil o mulțime de tablouri pe un 
preț de nimic (bineînțeles, un pictor 
care ar putea să fie apreciat de 
unii critici de artă).

Șapte bancheri-colecționari stau 
în cumpănă : nu se pot hotărî pe 
care dintre cel doi pictori să-l alea
gă. Fiecare bancher posedă zece- 
douăzeci de tablouri de ale lor...

— Nu, holărît lucru, îl prefer pe 
Doyen — spune unul. în primul rînd, 
pentru că are un nume curat fran
țuzesc, ceea ce nu e un lucru ne
glijabil. In al doilea rînd, pentru că 
are anumite calități care pot fi va
lorificate, pe cînd Majory nu se 
deosebește prin nimic de ceilalți... 
Doyen e original fie măcar și prin 
maniera lui de a colora marginile 
tabloului.

— Și apoi — interveni cel mai tî- 
năr dintre bancheri — aveți mult 
mai multe tablouri de Doyen decît 
de Majory... De altiel și eu mă aflu 
In aceeași situație.

— Sînt și eu pentru — se pronun
ță cel mai în vîrstă dintre colecțio
nari. Vă rog să mă credeți, are niș
te atu-uri...

— Așadar, toată lumea e de a- 
cord ?

Două ore mai tîrziu, afacerea Do
yen e pusă pe roate-

In acest timp, Doyen se pregă
tește pentru obișnuita sa recepție 
săptămînală. Și-a poftit musafirii la 
o friptură preparată după o rețetă 
spaniolă — o friptură foarte grasă 
cu cașcaval ras.

Ella aranjează masa. Juge nu vine,

Publicăm Bial sirs fragmente clin 
nuvela ..Afacerea Doyen“ a scriitoarei 
franceze Hélène Partnerin,

el detestă societatea. Nici Porten nu 
vine, deoarece nu-1 înghite pe Moi- 
vre. Moivre se consideră urmașul 
celebrului Abraham de Moivre, au
torul cunoscutei lucrări despre nu
merele imaginare. Fără îndoială, 
tocmai de aceea își intitulează el 
scrierile „poeme cifrice“. E smintit, 
firește. Poemele îi sînt totuși editate. 
Acum pregătește o preiață la cata
logul expoziției lui Doyen, care va 
fi inaugurată într-o galerie de pres
tigiu.

Doyen rade nucșoară pentru frip
tura pusă la cuptor de două ore. E 
cam nemulțumit de tabloul la care 
a lucrat dimineața. Deodată își adu
ce aminte de cuvintele unui critic, 
care a scris că tablourile lui sea
mănă cu nucșoara rasă. Doyen 
strînge ușor buzele. E sensibil Ia 
critică. De felul său nu e un singu
ratic. E înconjurat de un grup de 
prieteni. Uneori însă, 1 se .petre că 
grupul e prea mic. A dat întotdeau
na crezare aprecierilor lor. înainte 
vreme se considera doar pictor. Azi 
știe că-i revine o anumită misiune.

Chiar în clipa în care în atelierul 
lui Doyen se prepara memorabila 
friptură, din pricina căreia Moivre 
a fost cît pe ce să dea ortul popii 
— friptură devenită celebră dato
rită unui uriaș os cu măduvă, cel 
mai mare din cîte s-au văzut vreo
dată — chiar în acea clipă solemnă 
a fost pusă la cale „operația 
Doyen“.

Negustorii de tablouri mai mă- 
nrnți au și început de îndată să-și 
dea teloioane.

După două zile, pretutindeni, în 
galerii și în magazinele unde ss

vind și se expun tablouri, toată lu
mea vorbește de Doyen. Ce-i drept, 
nimeni nu știe de ce anume.

în cea de-a șaptea zi, într-un ma
gazin de tablouri, apare un colec
ționat și oferă un preț 
tabloul adus în aceeași 
de un prieten al lui.

Mirarea negustorului
margini cînd, achitîndu-i 
colecționarul îi spune :

— Caută să-mi mai faci rost de 
cîteva tablouri de ale lui. Ofer ace
lași preț.

Operații similare au avut 
în alte magazine.

<Ohpt zile mai tîrziu, 
registrează o mare

întreit pe 
dimineață

este fără 
tabloul,

loc șl

se în- 
cerere 

pentru tablourile lui Doyen. Din 
păcate, pe piața pariziană, 
nu mai pot fi găsite, 
acasă telefonul sună 
cetare, Molvre, Juge și Porten se 
grăbesc să-i comunice că li se oferă 
niște prețuri fabuloase pentru ta
blourile lui. De la galeria unde se 
pregătește expoziția se telefonează 
într-una. Mal pe seară, un colec
ționar îl vizitează acasă.

— In sfîrșit, lucrurile au luat o 
nouă întorsătură — spune colecțio
narul. Imbecilii ăștia de critici v-au 
apreciat lucrările la justa lor va
loare. Primul pas a fost făcut. Dar 
lucrurile nu pot fi lăsate să meargă 
de la sine. Aveți pe cineva apro
piat care s-ar putea ocupa de tre
burile astea ?... N-aveți aerul că 
cunoașteți mizeriile acestea mărun
te... Vă înțeleg perfect, dar oricît 
de puțin interesat ați fi, trebuie să 
batem fierul cît e cald...

Vizitatorul e măgulit să-și poată 
oferi serviciile. Nu. nu, fără mulțu
miri. în definitiv, e și el interesat. 
Are mai multe pînze semnate de 
Doyen.

ele 
La Doyen 
fără în-

BUCUREȘTI.
Galeriile Fondului 
Plastic din bd. Maghe- 
ru nr. 20 este deschi
să în aceste zile expo
ziția de pictură Rodi- 
ca Lazăr și Iacob La- 
zăr. Cele mai multe 
dintre lucrările pe ca
re le prezintă cei doi 
artiști sînt portrete 
ale unor mineri, co
lectiviști, intelectuali. 
Expoziția mai cuprin
de peisaje, natură sta
tică.

SF. GHEORGHE. 
La Muzeul din locali
tate este 
interes o 
fotografii 
Cele 98 
portrete, 
pecte din 
tectură a 
viața satelor 
vizate, a muncitorilor 
forestieri, precum și 
din viața copiilor — 
sînt semnate de 18 fo
tografi amatori din 
localitate.

vizitată cu 
expoziție de 

artistice, 
fotografii — 
peisaje, as- 
noua arhi- 
orașelor, din 

colecti-

Spectacole muzicale

„Să cîntăm ca, pe la 
noi“. în cadrul tur
neului întreprins în 
Valea Jiului, orches
tra de muzică popu
lară a Filarmonicii de 
stat din Arad a pre
zentat recent la Petro- 
șeni spectacolul „SĂ 
CÎNTĂM CA PE LA 

s-a bucurat
CÎNTĂM 
NOI“ care 
de succes.

„De pe _ 
delene“. Orchestra 
muzică populară a 
larmonicii de stat 
Cluj a prezentat zilele 
acestea la Baia de A- 
rieș, Roșia Montana,

plaiuri ar
de 

Fi- 
din

Cimpem, Abrud spec
tacolul „De pe plaiuri 
ardelene“.

„Doine, cîntece
jocuri populare“. 
formație de cîntece 
jocuri de pe lîngă or
chestra „Optimiștii“ 
din Luduș a susținut 
recent în comuna Săr- 
maș spectacolul „DOI
NE, CÎNTECE și 
JOCURI POPULARE“. 
La acest spectacol, dat 
în sala căminului cul
tural, au participat 
numeroși iubitori ai 
muzicii din comună, 
precum și din satele 
Sărmă.șel, Vișinei, Bai
da, Larga, Mineș, Că- 
măraș și alte sate în
vecinate.

Recitaluri de canto 
și balet. Un colectiv 
de artiști al Operei de 
stat din Iași a între
prins un turneu la 
Tîrgu-Frumos, Paș
cani, Vaslui, Negrești, 
Huși. Cu acest prilej 
au fost prezentate re
citaluri de canto și 
balet. Programul a cu
prins arii din opere și 
operete, melodii popu
lare romînești, piese 
coregrafice și dansuri 
populare.

Odată cu deschide
rea anului școlar, Ca
sa de cultură a raio
nului Turnu-Măgurele 
a organizat un ciclu 
de conferințe pe teme 
educative pentru pă
rinți. Ciclul a fost 
deschis cu conferința 
„Părinți și profesori", 
care a fost ținută atît 
la Turnu-Măgurele, cit 
și la căminele 
rale din Lița și 
Vladimirescu.

Noua stagiune teatrală a oferit, 
chiar de la începutul ei, o surpriză 
plăcută celor mai tineri dintre pa
sionați! artei scenice. Și nu numai lor. 
E vorba de spectacolul „Elefănțelul 
curios" de Nina Cassian, după o po
vestire de Kipling, cu care Teatrul 
Țăndărică inaugurează sezonul unuia 
dintre cele două ansambluri ale șale, 
ansamblul de păpuși (în acest sezon, 
ansamblul va organiza o seamă de 
turnee prin regiuni și va da specta
cole în săli ale cluburilor și școlilor 
din Capitală).

Bizuindu-se pe un text inteligent, 
a cărui savoare constă mai ales în 
amestecul de ingenuitate și fantezie 
atît de potrivit genului, regizorul 
Ștefan Lenkisch a realizat, împreună 
cu colectivul de creatori și păpușari, 
un spectacol plin do culoare, desfășu
rat într-un ritm alert, care izbutește 
să țină timp de două ore trează a- 
tenția deopotrivă a celor mici, ca și 
a celor vîrstnici, moralizînd fără uscă
ciune pedantă. Deși povestea peripe
țiilor prin care trece „elefănțelul cu
rios" în căutarea răspunsului la 
meroasele sale întrebări — și 
ales la cea mai năstrușnică dintre 
ce mănîncă crocodilul la cină ? — 
putea preta la o tratare „pitorească“, 
cu accentul pus pe un exotism de su
prafață, realizatorii spectacolului au 
evitat această nadă ușoară, mergînd 
pe linia unei simplități eficiente, a 
unui ton direct, menit să dezvăluie cu 
limpezime sensurile textului.

De la scenografia semnată de

Mioara Buescu, pînă la muzica lui 
Ștefan Niculescu, totul a fost pus 
de regizor în serviciul obținerii unei 
ambianțe scenice antrenante, plină de 
haz. Remarcăm munca mânuitorilor — 
în același timp și „voci“ — Brîndușa

cultu-
Tudor

nu
mai 
ele: 

se

Zaița-Silvestru (Elefănțelul), Carmen 
Stamatiade (pasărea Kolo-Kolo), Vale
riu Simion (Crocodilul), Mihai Prujin- 
ski (Struțul) și a celorlalți, care au iz
butit un „joc“ deosebit de expresiv 
al făpturilor junglei tropicale, ale căror 
relații și reacții la întîmplările vieții 
cotidiene transpun alegoric cîteva în
vățături destinate nu numai micilor 
spectatori.

Expuneri și spectacole pentru colectiviști
în 38 cămine culturale din raionul 

Rîmnicu-Sărat au avut loc zilele a- 
cestea manifestări cultural-artistice 
în sprijinul campaniei însămînțărilor 
de toamnă. Inginerii agronomi au 
ținut în fața colectiviștilor expune
rea „Să însămînțăm grîul de toamnă

la un înalt nivel agrotehnic". Au 
urmat programe artistice ale echi
pelor artistice de amatori. Patru bri
găzi științifice au răspuns la între
bările puse de colectiviștii din Poe- 
nița, Valea Sălciei, Pardoși, Pleșești.

Bibliotecarii din ra
ionul Botoșani s-au 
adunat recent în co
muna Vlădeni la un 
schimb de experiență 
organizat de bibliote
ca raională. Au îm
părtășit din experien
ța lor în munca de 
popularizare și răs-

Șase luni mai tîrziu, reprezentan
ții mai multor muzee din străinătate 
fac coadă. Li s-a promis un Doyen... 
poate pentru la anul. Tablourile lui 
sînt cotate în aur.

Și cu Doyen s-au întîmplat multe. 
A avut loc expoziția lui la Salon, 
ceea ce nu i-a reușit nici unui alt 
pictor. L-a ajutat foarte mult un per
sonaj influent, Provident, care se 
arată îneîntat că i s-au adeverit 
pronosticurile. Tot datorită lui Pro
vident municipalitatea i-a achizițio
nat o jumătate de duzină de tablouri 
la un preț pe care nu obișnuiesc 
să-1 ofere muzeele de stat. I-a fost 
pusă la dispoziție o sală personală 
în cadrul Trienalei din... și i s-au 
rezervat două săli la Quadrienala 
din... De asemenea, Doyen a mai 
trimis patru pînze mari la expoziția 
anuală din... A fost distins cu trei 
premii mari. Toată ziua-bunăziua, 
Chabrier vorbește la telefon cu New 
York-ul. Prefața scrisă de Moivre, cu 
o scurtă biografie a lui Doyen, a 
fost tradusă în șaptesprezece limbi.

Cît despre Doyen, el nu și-a 
schimbat cîtuși de puțin felul de a 
fi. Doar mesele do sîmbătă au de
venit mai intime. începînd de la o- 
rele șase seara, el primește critici 
de artă, custozi de muzee, colec
ționari și negustori de tablouri din 
străinătate. Problemele de organiza
re le lasă pe seama altora ; el 
poartă lungi convorbiri telefonica 
cu Chabrier care-1 ține la curent cu 
toate noutățile. Discută și cu Moivre 
care s-a dovedit un extraordinar om 
de afaceri. Nenumăratele ediții ale 
prefeței sale despre Doyen 
nesc întreaga familie.
|Ofe»n cînd în cînd, între 
sUp întrevederi de afaceri,

li hră-

două 
îl vizi

tează acasă șus-pusul Provident în 
persoană.

Cei neinițlațl se arată uimiți de 
acest succes fulgerător.

— Este vorba, firește, de un 
„boom“ ca oricare altul, pus la cale 
de către negustori și colecționari, 
susțin unii.

— Ei, nu mal spune, e aproape de 
necrezut. Vasăzică nu e de lungă 
durată. Pînă una alta, însă, îi adu
ce venituri destul de frumușele.

Mulți dintre pictori ridică din 
umeri. Ei susțin că totul a fost aran
jat de Provident... La urma urmelor, 
nici nu e pictor, ci pur și simplu un 
meșteșugar oarecare. Și, în general, 
e absurd să expui tablouri fără 
ramă și să colorezi marginile pîn- 
zei... De ce să nu vopsească tot pe
retele în jurul tabloului ? Sau de ce 
n-ar mîzgăli porțiunea do perete de

Intre bibliotecari
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sub tablou î Sau, în sfîrșlt, de ce 
nu ar distruge tabloul propriu-zis ?

Doi ani mai tîrziu. Cei Șapte Mari 
se întrunesc din nou. Trezorierul-șef 
citește darea de seamă. Rezultatele 
sînt mai mult decît satisfăcătoare. 
„Operația Doyen“ s-a dovedit a fi 
extrem de rentabilă. A depășit orice 
așteptări. Doyen însuși și-a jucat 
noul său rol în chip genial.

— Bine, dar n-a jucat de fel I re
marcă cineva.

— în orice caz, spune un altul, a 
fost o șansă unică. Intr-adevăr, am 
mizat pe un căluț excelent. Și acum 
hai să vedem ce-ar putea șă ne ofe
re Majory,

— Majory? De ce tocmai Majory? 
Am o candidatură mai de soi. spu
ne un al treilea. îl propun pe Quer
vin. E drept, omul are nervii cu to
tul zdruncinați. Sărmanul, ar fi ca
zul să ne grăbim. E greu bolnav. 
Cîte tablouri

— Treizeci 
rierul.

— Trebuie 
toate. N-aie 
idee. Nu se poate să repetăm aido
ma povestea cu Doyen. Trebuie să 
născocim ceva nou. îi facem bietu
lui om o bucurie înainte de moarte. 
Și mai e și holtei. Admirabil. N-o 
să rămînă nici o văduvă după el.

— Și ce-o să facem cu Majory? 
— intervine cineva. Sînt, firește, în-

are în total? 
Și nouă, spune trezo-

să 
un

1 le cumpărăm pe 
ban. Ml-a venit o

trutotul de acord cu candidatura 
lui Quervin. Nutresc cele mai calde 
sentimente pentru flăcăul ăsta. Mă 
bucur pentru el. Dar ce-i de făcut 
cu Majory î Am strîns o mulțime de 
tablouri semnate de el ! Nu-i așa ?

— Ai dreptate. Majory nu trebuie 
amînat prea mult. Iar, pe deasupra, 
a mai creat un prunc.

— Excelent. Tocmai bine o 
aibă cu ce să-l hrănească.

— Dacă n-o să cheltuiască 
banii deodată. în ceea ce-1 priveș
te pe Doyen, se poate spune, fără 
falsă modestie, că 
„boom“ l-a ajutat să 
te, pentru zile negre, 
ficient de milioane.

— Așadar, ne oprim asupra lui 
Quervin. Iată planul pe care aș dori 
să-l supun atenției dvs...

lO^este cîtva timp, acasă la el, 
Ba Doyen gătește porumbei în sos 

de mere. Chabrier. cel ou care a în
cheiat un contract pentru vînzarea 
tuturor tablourilor, e și el aici. Se 
uită țintă la Doyen.

— Să vedeți... colecționarii sînt 
suprasaturați cu tablourile dv., spu
ne Chabrier. Și, colac peste pupăză, 
mai e și criza

— Nu-i nici 
momentul de

— Să zicem 
pileați atunci că prietenul dv., 
ticarul,

să

toți

micul nostru 
pună deopar- 
un număr su-

nu

(Desen de N. POPESCU)

F

1 “■ 1

asta economică, 
o criză economică în 
față.
că nu-i. Cum vă ex- 

an-
vă mai cumpără tablou

rile ? Ba mai mult, 
am aflat că le-a 
vîndut pe cele pe 
care le avea. Șl 
încă pe ascuns. 
A vîndut totul pe 
un preț fantastic. 
Și aici, în Franța, 
și în străinătate. 
A cîștigat bani 
grei de pe ur
ma dumneavoas
tră. Umblă zvonul 
că vrea să se re
tragă din afaceri.

— Cu atît mai 
bine, spune Doyen. 
Sper însă că a 
mai păstrat cîteva 
tablouri.

— Nu se știe. Se 
că n-ar fispune

păstrat nici unul.
dumnea- 

păstrat
— Dar 

ta? Ți-ai 
ceva ?...

— Eu... 
vedeți, i 
două 
Toate 
«-au vîndut...

eu... să 
mai am 

sau trei, 
celelalte

— Ai putea să-mi explici de ce un 
tablou care acum o jumătate de an 
a costat 10—12 milioane se vinde 
acum la „Drouhaut“ cu un milion, 
și încă destul de greu ?

— Pentru că nu mă pot menține 
la asemenea prețuri. Nu pot să plă
tesc cîte 12 milioane pe un tablou. E 
pur și simplu cu neputință. Pe lîngă 
aceasta, chiar dacă aș răscumpăra 
un tablou la acest preț, a doua zi 
ar arunca pe piață altul. E un cerc 
vicios... Să presupunem că aș răs
cumpăra unul sau două tablouri, dar 
douăzeci n-aș putea.

— Bine, dar atunci de ce am în
cheiat un contract cu dumneata, 
cînd nu ești în stare să faci față 
unor fluctuații de prețuri ?

— Nu pot. Și așa sînt păgubit. 
Nu puteți cere să le răscumpăr la 
prețul cu care le-am vîndut 1 Nu-s 
în stare să dau pe ele nici măcar 
jumătate de preț.

— Bine că nu le vînd încă muzeele, 
remarcă Doyen cu amărăciune.

— Da, desigur... 
încă nu v-am spus 
s-a fixat o licitație 
figura patru pînze
voastră, printre care și „Farul 
lar“. E un tablou care acum trei luni 
cota la zece-douăsprezece milioane,

— Cui aparțin aceste pînze ?
— Nu știu. Făceau parte toate din 

colecția anticarului dumneavoastră 
care le-a vîndut unor necunoscuți. 
Nu înțeleg de ce vă neliniștiți. E 
posibil să fi încetat Intrucîtva cere
rea pentru tablourile dumneavoas
tră. Dar... nu e nici o tragedie, 
altfel se cumpără foarte puține 
blouri.

Bin ziua aceea, Doyen 
început să cumpere de

Mi se pare că.,, 
că la Versailles ; 
de tablouri. Vor 
de-ale dumnea- 

ste-

De 
ta-

a -,
, - - P®piața propriile lui tablouri. Parti

cipa de două ori pe lună la 
licitații, oferind prețuri foarte mari 

o 
la 

care 
cele 

Cu

pentru 
tainică 
prețuri 
nu se deosebeau 
abia ieșite de sub pensula sa. 
toate acestea, prețurile scădeau ver
tiginos. In afară de credincioșii săi 
elevi nu-1 mal sprijinea- nimeni. 
Rareori se întîmpla ca uri colecțio
nar prost informat sau excesiv de 
zelos să-1 cumpere un tablou.

După ce și-a secătuitfondurile, 
Doyen e-a pus pe economii, pentru 
a putea continua să-și cumpere ta
blourile. Ba a mai făcut și datorii.

Intre timp, la Paris, toată lumea nu 
mai vorbea decît de Quervin car® 
s-a stins din viață în pragul gloriei. 
După cîteva zile urma să fie inaugu» 
rată expoziția lui postumă.

pînzele sale. Simțea 
plăcere să cumpere 
exorbitante tablouri 

cu nimic de
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MAȘINI „UNSE“ CU AER

în Valea Ârieșului

La prima vedere ideea de a „unge" 
lagărele unei mașini cu aer sau cu 
alt gaz poate să ne pară curioasă. Ne 
vine greu să ne imaginăm că s-ar pu
tea suprima ungerea cu uleiuri sau un
sori. Intr-adevăr, motorul de automo
bil, fără ungere, știm bine că „gri
pează“ sau că i se topesc lagărele. De
sigur, în cazurile cînd forța suportată 

Ide lagăr este foarte mare uleiul nu 
poate fi înlocuit cu aerul. Nu trebuie 
să uităm însă că gazele sînt și ele 
fluide și că, în principiu, suprafața u- 
nui lagăr poate aluneca pe o pernă de 
aer ca și pe o pernă de ulei.
Ce demonstrează foaia de 

hîrtie
Tn viața de toate zilele fiecare din

tre noi, fără să ne dăm seama, am 
efectuat experiențe care pun în evi
dență acest fapt. Cui nu i s-a întâm
plat să-i scape din mînă o foaie de 
hîrtie ? Dacă suprafața mesei pe care 
cade este plană, ea nu se va opri în 
punctul în care a atins masa, ci va 
„aluneca“ mai departe. Explicația este 
simplă : între hîrtie și masă s-a format 
o „pernă" de aer. Un asemenea strat 
fluid de aer poate apare de la sine și 
într-un lagăr, dacă 
una dintre supra
fețele lui este în 
mișcare.

Ce este deci 
un lagăr cu aer ? 
Pur și simplu un 

i lagăr obișnuit 
care funcționează 
fără nici un fel 
de ungere, sau 
mai bine zis, care 
folosește în acest 
scop aerul aspi- 
rîndu-1 automat, 
întocmai ca o 
pompă, din me
diul înconjurător.

„Perna“ de aer din lagăr poate fi 
creată și prin injectarea de aer sau 
alt gaz sub presiune între cele două 
suprafețe ale lagărului. Atunci supra
fețele lagărului nu se ating chiar dacă 
sînt imobile. Cu asemenea lagăre pot 

I fi înlocuite cuțitele balanțelor, iar așa- 
numitele „vehicule cu pernă de aer“, 
în loc de roți, se bazează în majori
tatea lor pe același principiu.

Lagărele cu aer suportă însă sarcini 
mult mai reduse decît lagărele obiș
nuite, iar construirea de aparate și 
mașini cu asemenea lagăre este încă 
legată de anumite dificultăți tehnice. 
Astfel, stratul de aer trebuie să aibă 
grosimi foarte mici, de ordinul mi
cronilor. Dacă ne-am imagina un la
găr gigant, avînd dimensiunile unui 

I teren de fotbal, atunci stratul de aer 
ar avea grosimea de cîțiva centi
metri 1

Frecarea — aproape 
suprimată

în comparație cu lagărele obișnuite 
sau cu rulmenți, lagărele care folosesc 
drept lubrifiant aerul înconjurător 
sau un alt gaz prezintă o serie de a- 
vantaje importante. Astfel la 20° C 
viscozitatea aerului este de circa 5 000 
ori mai redusă decît a unu) ulei fluid 
și de cîteva sute de ori mai redusă de
cît a apei. Prin urmare forțele de fre
care într-un lagăr cu aer sînt de sute 
și chiar de mii de ori mai reduse decît 
în lagărele unse cu uleiuri 1 De exem
plu, dacă un anumit lagăr uns cu ulei, 
la o turație de 50 000 rot/min, nece
sită o putere de antrenare de 3—4 
kW, în cazul cînd se folosește aerul 
ca lubrifiant, puterea necesară va fi de 
numai cîțiva zeci de wați. Ca o conse
cință directă, căldura produsă prin fre
care este extrem de redusă în compa
rație cu lagărele obișnuite. Astfel în 
timp ce într-un lagăr uns cu ulei la 
3—4 000 rot/min căldura prin frecare 
provoacă o creștere de temperatură de 
cîteva zeci de grade, în același lagăr, 
dar „uns“ cu aer, la o turație de zece 
ori mai mare, de 40 000 rot/min, tem
peratura crește cu numai 2—3° C.

în sfîrșit, deoarece suprafețele lagă
rului nu se ating, uzurile lor sînt ex
trem de reduse. De aceea, chiar la 
mașini cu turații mari, durabilitatea 
crește considerabil.

Din apropierea 
lui zero absolut 

pînă la mii de grade
Lubrifianții obișnuiți (uleiurile, un- 

sorile) sînt extrem de sensibili la varia
țiile de temperatură, care influențează 
mult viscozitatea lor. Este redus și in
tervalul de temperaturi în care aceștia 
își păstrează proprietățile lubrifiante, 
interval care în general nu depășește 
200—300® C. Gazele, în schimb, sînt 
puțin sensibile la variații de tempera
tură. în timp ce la uleiuri și unsori 
viscozitatea scade cu creșterea tempe
raturii, la gaze viscozitatea crește o 
dată cu temperatura. Este foarte mare 
și intervalul în care pot fi utilizate : 
de la temperaturi puțin superioare lui 
zero absolut pînă la temperaturi care 
depășeso punctul de topire al orică
ruia dintre materialele cunoscute. Re
zultă deci că lagărele cu aer pot func
ționa la fel de bine atît la temperaturi 
foarte reduse, cît și foarte ridicate.

Lubrificația cu gaze contribuie și 
la rezolvarea problemei funcțio
nării unor agregate în medii spe
ciale. Un lagăr de acest tip poate

utiliza ca lubrifiant orice gaz, de 
exemplu oxigenul, într-o turbină care 
folosește pentru expansiune oxigen li
chid. De asemenea, în instalațiile nu
cleare, în prezența unor puternice ra
diații, lagărele cu aer se dovedesc a 
fi foarte utile, deoarece gazele își păs
trează proprietățile lubrifiante indife
rent de gradul de iradiere.

De la freza stomatologului 
pînă la nava cosmică 

în ultimii 10—20 de ani, atunci 
cînd au apărut anumite probleme di
ficile, s-a preferat, chiar cu prețul u- 
nor eforturi deosebite, adaptarea solu
țiilor clasice, cunoscute. Abia cînd a- 
ceste soluții s-au dovedit inutilizabile, 
fie din cauza vitezelor prea mari, a 
temperaturilor prea coborîte sau prea 
ridicate, a condițiilor de precizie prea 
severe etc., atenția constructorilor s-a 
îndreptat spre lagărele cu aer. De alt
fel, primele aplicații au apărut nu în 
ramurile obișnuite ale industriei, deși 
există numeroase posibilități de uti
lizare. cu consecințe tehnico-economi- j 
ce importante ci în unele ramuri noi, 
ca tehnica rachetelor și tehnica nu
cleară. Este interesant de remarcat că 

mulți dintre sa
teliții care încon
joară astăzi globul 
terestru au fost g 
plasați pe orbită jj 
cu ajutorul unor 
sisteme de ghidare 
care folosesc lagă
re lubrificate cu 
gaze : giroscoapele I 
de pe rachete 
care indică pozi
ția acestora, func
ționează — pentru 
evitarea oricărei 
frecări — pe lagă
re cu gaze. Do
meniul în care lu

brificația cu gaze ar putea să-și gă
sească aplicare este extrem de întins : 
de la freza stomatologului pînă la i 
nava cosmică.

Lagărele cu aer sînt aplicate cu suc
ces deocamdată numai în cîteva țări, 
ca U.R.S.S., S.U.A. etc., într-o serie de 
mașini și aparate, ca accelerometre, 
aparate de mare precizie, balanțe, cen
trifuge, compresoare, turbine pentru 
lichefierea unor gaze, refrigeratoare, | 
în agregatele de memorizare magneți- | 
că ale mașinilor electronice de calcul [ 
etc. Posibilitățile din industrie sînt fi 
încă insuficient exploatate. Astfel 
un lagăr cu aer poate avea, teore
tic, orice dimensiuni, de la cîțiva mi
limetri pînă la cîțiva metri, putînd su
porta sarcini de la cîteva grame pînă 
la cîteva tone. Pot fi foarte mari, de 
asemenea, și vitezele. S-au realizat de 
pildă pe lagăre cu aer, mașini de rec
tificat interior cu turații de cca. 
100 000 rot/min dar care pot fi mărite 
pînă la 500 000 rot/min și chiar mai 
mult.

Prin alimentare sub presiune ghida- S 
jele mașinilor unelte, chiar de dimen- i 
siuni mari, pot fi făcute să alunece pe 
asemenea perne de aer. Se poate ima
gina chiar suportarea de către o peli- ! 
culă de aer a unui lingou incandes- I 
cent de oțel sau a unui cilindru de la- j 
minor.

Pot fi realizate pe lagăre de aer mo
toare electrice cu turații de peste 
100 000 rot/min și cu puteri ce pot 
varia între cîțiva wați și zeci de kW. 
Este posibilă construirea unor strun
guri pe lagăre cu aer care să asigure 
o precizie de prelucrare de 1—2 mi
croni. în viitor se vor putea realiza 
pînă și turbine cu gaze de mari dimen
siuni, avînd rotorul suportat de lagăre 
cu aer. Industria ușoară (textilă, ali- I 
mentară etc.) poate beneficia și ea de I 
posibilitățile pe care le oferă lagărele 
cu aer.

Realizări experimentale la 
noi în țară

în tara noastră, începînd din anul 
1953, au fost efectuate, în cadrul In
stitutului de mecanică aplicată al Aca
demiei R. P. Romîne, cercetări cu 
scopul de a contribui Ia crearea unei 
teorii asupra fenomenului lubrificatiei 
cu gaze, de a elabora metode concrete 
de calcul șj proiectare și de a crea 
premizele experimentale în vederea 
introducerii lagărelor cu aer în indus
tria constructoare de mașini. Dintre 
realizările de laborator pot fi mențio
nate experimentarea unei turbine 
pneumatice pe lagăre cu aer la 40 000 
rot/min, a unui motor electric de 
20 000 rot/min etc.

Lubrificația cu gaze este o discipli
nă tînără, născută abia în a doua ju
mătate a secolului al XX-lea. Pînă în 
prezent numai în cîteva țări de pe 
glob, printre care se găsește și tara 
noastră, există preocupări susținute și 
realizări concrete în această direcție. 
Aplicațiile industriale concrete sînt 
încă puține la număr, în bună parte 
ele se află încă în stadiu experimen
tal. Avantajele lagărelor cu aer sau 
gaze, perspectivele lor de aplicare în 
cele mai diferite domenii oferă indus
triei noastre socialiste posibilități inte
resante de mărire a performanțelor, 
vitezelor și durabilității Ia diverse con
strucții de mașini și agregate pe li- . 
nia introducerii tehnicii noi, preconi
zată de partid.

întinși pe o mare suprafață cu 
un peisaj variat, ^populați cu așezări 
omenești pînă sub culmile cele mai 
înalte, Munții Apuseni și-au căpătat 
renumele turistic între altele prin 
cîteva fenomene naturale de mare 
originalitate și valoare științifică. 
Ghețarul de la Scărișoara, Cetățile 
Ponorului, Detunata, Vulcanul, Cheile 
Galbenei etc. nu sînt singurele 
atracții ale acestei zone, cunoscută 
în amănunt doar de puțini inițiați. 
Numeroase alte locuri surprind prin 
pitorescul lor și spectaculozitatea 
fenomenelor carstice (chei, peșteri, 
izbucuiri, ponoare etc.).

Pentru cei ce vor să înceapă cu
noașterea acestei zone turistice, 
parcurgerea Văii Ârieșului ne pare 
cea mai indicată excursie. Adunîn- 
du-și apele chiar din inima munților 
Apuseni, Arieșul Mare — pe maluri
le căruia se află satul lui Horia 
(Albacul) — și Arieșul Mic — care 
trece prin satul lui Avram Iancu 
(Vidra) — se unesc la Cîmpeni, de 
unde își deschid spre est, un lung 
drum printre munți. O șosea și o 
cale ferată îngustă însoțesc cursul 
apei, asigurînd legătura între Țara 
de Piatră a moților și drumurile 
principale din Podișul Transilvaniei. Pe această mare poartă, 
tăiată de Arieș(Aurarul romanilor) printre culmile Gilăului (la 
nord) și Trascăului (la sud), invităm pe viitorii vizitatori și 
turiști. Micuțul tren care pornește din Turda spre Abrud, numit 
de localnici „mocănița“, este un mijloc potrivit de locomoție. 
De la fereastra unui vagon ce pare o jucărie pentru oameni mari, 
se poate admira în voie peisajul îneîntător și risipirea pitoreas
că a satelor, cu numeroase case pitite sub imensele căciuli ale 
acoperișurilor. Din tren se vede și curioasa deschizătură a 
Cheilor Turzii, și colții masivi al Bedelcului, și culmile Scări- 
șoarei-Belioarei — fiecare în parte fiind un obiectiv care me
rită un popas.

Mai spre munte, Valea Ârieșului se lărgește. Aici oaspeții 
Țării Moților întîlnesc Cîmpenii și Abrudul, orășele intrate în

STOENESCU)Cu „mocănița“ spre Abrud (Foto : A.

istorie de la răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan și revoluția 
din 1848. Locurile care amintesc eroismul țăranilor răsculați 
împotriva nemiloasei asupriri din trecut sînt numeroase, ca și 
urmele minelor de aur, ca și ale fenomenelor naturale origi
nale. Pe Arieșul Mare, prin Albac, se poate ajunge la Gîrda 
de Sus. și la Ghețarul de la Scărișoara. Pe Arieșul Mic se ajunge 
la Roșia Montană cu vestita cetate de aur, exploatată de ro
mani, și în satele buciumanilor, de unde începe urcușul la mă- 
nunchiurde coloane de baz'alt care alcătuiesc Detunata.

Desigur, drumurile duc și mai departe, trecînd munții și co- 
borînd pe văile Crișurilor. Ne oprim, deocamdată, aici, Ia iz
voarele Ârieșului — această pitorească parte a Apusenilor, in- 
vitînd la cunoașterea lor.

I. CERBU

Ing. V. N. CONSTANTINESCU 
candidat în științe tehnicePE NETEDE

(Urmare din pag. III-a)

poate face mai tault, trebuie să pot 
și eu la fel 1“ Așa, pe semne, gîn- 
desc cei de la Comuna. Sînt cu pu
tința rezultate mai mari ? Și noi 6ă 
nu le dobîndim ? Rezultatele astea 
înseamnă bogăție pentru țară, în
seamnă că puterea pe care ai des
coperit-o în tine poate fi și mai 
mare, și mal înaripată, și ce bucurie 
poate fi mai intensă pentru om decît 
să descopere zilnic că n-are limite, 
.că e atotcuprinzător 7 De altfel, ori 
unde întorci capul în Dobrogea de 
azi întîlneș'ti oameni preocupați să 
pună la lucru forța mașinilor, lumi
nile științei agrotehnice înaintate 
pentru ca întinderile de pămînt să 
dea rod mai bogat ca niciodată. 
Sute de mecanizatori răscolesc în 
lung și în lat ogoarele, dînd un ațu-

DRUMURI...
tor temeinic țăranilor colectiviști, 
sporindu-le hărnicia șl priceperea.

Președintele Nicolae Gaidagiu și 
tovarășii săi de la Topalu fac din 
luncă ogor și din colină șes ; și 
seara, în liniștea adîncă a nesfîrși- 
tei cîmpii luminate de lună, își a- 
duce aminte de străbunii lui din 
Ardeal și cîntă din fluier toate mul
țumirile lui de peste zi.

Așa arată azi, în lăuntrul lor și la 
înfățișare oamenii din Dobroqea. și 
cînd părăsești ogoarele imense pe 
care munca combinelor celor cu 
zeci de mîini nevăzute s-a încheiat 
de mult, pe care se culege porum
bul auriu, ca să ajungi iar pe malul 
mării cel cu miros de algă și de 
petunii, semănat cu trandafiri și cu 
case albe, ai impresia încăodată 
că timpul nostru foarte real a îm
brăcat în adevăr haina unui vis 
grăbit să adune mult în clipe puține.

Scrisori necunoscute 
ale lui Lion Feuchtwanger

După cum relatează revista 
literară „Neva“, care apare la 
Leningrad, nu de mult s-au 
descoperit circa 30 de scrisori 
inedite ale lui Lion Feucht
wanger din perioada 1930— 
1939. Ele au fost găsite într-o 
carte a traducătoarei romane
lor salo — W. S. Waldmann, 
decedată recent. In aceste scri
sori scriitorul răspunde la di
ferite întrebări puse de Wald
mann, ii împărtășește planurile 
sale de creație și o informea
ză despre romanele „Pseudo 
Nero" și „Surghiunul“ la care 
tocmai lucra.

Feuchtwanger vorbește des
pre intenția lui de a scrie ro
manul istoric „Pseudo Nero", 
una din cele mai bune lucrări 
antifasciste ale sale. „Acțiunea 
se petrece în anul 80 î.e.n. 
Este vorba de soarta unui om, 
care 13 ani după moartea îm
păratului Nero, se dă, cu suc
ces, drept acesta. Asta îmi 
permite să prezint viața și 
soarta lui Hitler, ceea ce ar fi 
fost imposibil fără o camufla
re istorică, deoarece mă tem 
de dificultăți din partea cen
zurii" — scrie Feuchtwanger.

(Scriitorul a trăit în emigrație
— n.r.).

Intr-o altă scrisoare el atra
ge atenția traducătoarei asu
pra romanului „După miezul 
nopții" de scriitoarea progre
sistă germană Irmgard Kain, 
și o sfătuiește pe Waldmann 
să traducă această carte.

In scrisorile următoare, este 
vorba de însemnări de călăto
rie — „Moscova — în 1937“
— și despre scrierea romanu
lui „Surghiunul", intitulat ini
țial „Emigranți". „Acest ro
man foarte lung — scrie 
Feuchtwanger — va reprezen
ta partea a treia a lucrării 
„Sîntem germani din secolul 
al XX-lea", prima parte a a- 
cestei lucrări fiind „Succes", 
iar a doua — „Familia Op
penheim“. Partea a patra va 
fi intitulată „Revenire". Titlul

l „Revenire" arată că Feucht- 
' wanger nu s-a îndoit nicioda

tă de inevitabila prăbușire a 
dictaturii fasciste în Germa- . 
nia.

In ultima dintre < aceste scri
sori, din 3 august 1939, ,el 
anunță că a terminat romanul ■ 
„Surghiunul“. „fj

____________

Cercetări in domeniul 
produselor textile

La Institutul de cercetări textile se 
apropie de sfîrșit elaborarea unor 
procedee tehnice cu ajutorul cărora 
industria va putea produce noi ma
teriale textile sau va înnobila unele 
din cele existente. Printre altele, a 
fost creată o țesătură care, deși des
tinată îmbrăcăminții calde de iarnă, 
nu este atît de groasă ca stofele fo
losite în acest scop. Ea se obține 
prin lierea (legarea) unui strat de 
rășini sintetice poroase pe țesături 
și tricoturi textile mai subțiri. Țesă
turile și tricoturile din acest mate
rial vor asigura o izolare termică 
mai bună decît stofa groasă și în a- 
celași timp vor fi mult mai ușoare.

în fază semiindustrială se află 
alte creații ale institutului — noi ma
teriale textile, nețesutc, realizate 
prin autoadezie : îmbinate între ele, 
la o anumită presiune și tempera
tură, fibrele se lipesc, dînd naștere 
acestui produs, care își va găsi o 
largă întrebuințare ca material au
xiliar în industriile încălțămintei.

Prin metoda coasere-tricotare, care 
se experimentează în momentul de 
față la Fabrica de stofe „Libertatea“- 
Sibiu, se realizează, din materii pri
me ieftine, o stofă plină, aspectuoasă, 
în fază de încheiere sînt și lucrările 
prin care se încearcă utilizarea răși- 
noaselor pentru înnobilarea articole
lor din fibre celulozice (bumbac și 
celofibră).

De curînd a fost elaborat procesul 
tehnologic al producției stofelor din 
fibre de melană care, ca și tricota
jele din acest material, au un șir de 
proprietăți bine cunoscute și mult 
apreciate de publicul cumpărător.

O nouă colecție 
de popularizare a științei

„Mari descoperiri“, astfel se nu
mește noua colecție de popularizare 
a științei, editată de Consiliul pen
tru răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice și Editura științifică.

Noua colecție își propune să popu
larizeze în cele mai largi cercuri de 
cititori momente importante din is
toria științei, figuri de renumiți 
oameni de știință. Printre primele 
lucrări tipărite se numără : „Și 
totuși... se mișcă“ de acad. prof. 
Ștefan Bălan, „De la lupă la micros
copul protonic“ de conf. univ. dr. N. 
Cajal, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, și dr. R. Ifti- 
movici, „Tabloul lui Mendeleev“ de 
Galia Gruder, „Speologia“, lucrarea 
clasică a lui Emil Racoviță, prefațată 
de prof. C. Motaș, o lucrare des
pre viața și opera lui Victor Babeș 
— „Arme noi contra bolilor“ de prof, 
dr. E. Crăciun, membru corespon
dent al Academiei. în curînd vor a- 
părea „Newton — arhitect al știin
ței“, „Omul nu va rămîne țintuit de 
pămînt“ (Țiolkovski), „O teorie care 
a uimit lumea“ (Enstein), „Prima 
călătorie în jurul lumii“ (Magellan), 
„Sufletul nu mai este o taină" (Pav
lov), „Obîrșia viețuitoarelor“ (Dar
win).

SUFERINȚELE ABDOMINALE ACUTE
Suferințele de acest fel apar 

de cele mai. multe ori brusc. Du
rerile abdominale sînt atît de 
violente incit bolnavul, repede 
epuizat, are o senzație penibilă 
de prăbușire.

De cele mai multe ori aceas
ta este complicația acută a unei 
boli vechi (ulcer gastro-duode- 
nal, apendicită cronică etc.), pe 
care bolnavul a simțit-o uneori 
de foarte multă vreme. Prin ur
mare, de cele mai multe ori 
complicația acută poate fi evi
tată dacă bolnavul se adresează 
la vreme medicului, în felul a- 
cesta fiind înlăturate riscurile 
unei operații la „cald“.

Bolile care pot genera un ab
domen acut sînt foarte nume
roase.

Peritonitele generalizate acute 
sînt consecința unei infecții a 
peritoneului. Peritoneal este o 
seroasă, o foiță subțire și lucioa
să, care căptușește pereții cavi
tății abdominale și acoperă, în 
parte sau în totalitate, toate or
ganele ce se află în abdomen. 
Peritoneul se termină cu un fel 
de șorț care se interpune între 
peretele abdominal anterior și 
organele abdominale, constituind 
epiplonul.

Dacă în cavitatea abdomi
nală apare la un moment dat un 
focar inflamator, de exemplu o 
apendicită acută, epiplonul, acest 
organ înzestrat cu o sensibilitate 
și o mobilitate impresionante, se 
va deplasa imediat acolo unde se 
află apendicele inflamat, îl va a- 
coperi și-l va izola astfel de res
tul cavității abdominale. In a- 
cest mod, epiplonul a reușit să 
evite infecția generală a cavității 
peritoneale. Dar dacă microbii 
care au produs acea infecție au 
o virulență mare sau dacă orga
nismul bolnavului este slăbit și 
fără capacitate de reacție, pu
terea de apărare a peritoneului 
este înfrîntă și atunci apare pe- 
ritonita generalizată acută.

Cauzele sînt numeroase. Orice 
perforație a tubului digestiv, per
forația unui ulcer gastric sau 
duodenal, perforația intestinului 
subțire în timpul unei febre ti
foide, a apendicelui etc. este ur
mată de scurgerea conținutului 
infectat al organelor respective în 
cavitatea abdominală. Alteori 
microbii ajung direct în ca-

Prof. dr. TH. FIRICÄ

vitatea abdominală prin ruptu
ra unei pungi preexistente cu 
puroi sau pe cale sanghină, por
nind de la un focar îndepărtat, 
așa cum se tntîmplă în unele 
pneumonii sau în unele infecții 
cu streptococ (erizipel etc.). 
Infecția peritoneală se produ
ce alteori prin propagare de la 
un abces, de la o infecție a or
ganelor genitale interne la femei.

In cazul unei péritonite da-

Sfatul medicului

torate perforării unui ulcer gas
tric sau duodenal, boala începe 
brusc cu o durere abdominală 
violentă ca o lovitură de cuțit. 
In același timp, peretele muscu
lar abdominal se contractă, de
vine rigid ca o seîndură, apare 
așa-zisul „abdomen de lemn“. 
Atragem atenția că în ca
zul unor dureri abdominale 
mari, atît timp cît nu avem un 
diagnostic precizat, administrarea 
purgativelor este interzisă, ele 
putînd produce perforația unui 
ulcer acut sau a unui apendice 
bolnav, sau în caz că există deja 
o peritonită, pot agrava foarte 
mult boala. Sînt, de asemenea, 
interzise injecțiile calmante cu 
morfină ; ele falsifică simptome- 
le, făcînd să dispară rigiditatea 
peretelui abdominal, ceea ce va 
diice la dificultăți mari în elabo
rarea diagnosticului.

Ocluziile intestinale sînt carac
terizate prin întreruperea tranzi
tului intestinal, adică prin impo
sibilitatea ca bolnavul să-și poată 
evacua conținutul intestinal. Se 
instalează de cele mai multe ori 
brusc, cu dureri abdominale sub 
formă de colici intermitente, 
crampe repetate puternice, sepa
rate între ele prin scurte perioa
de (2—3 minute) de liniște. Ini
țial, vărsăturile sînt constante, 
apoi se repetă mai des. Boala se 
agravează foarte repede, dacă nu 
se intervine imediat.

Hemoragiile interne abdomina
le le întîlnim cel mai des la fe
mei, fiind produse prin ruptura

unor trompe în care s-a dezvol
tat în mod anormal o sarcină 
extrauterină. Sarcina extrauterină 
ruptă simulează adeseori o apen
dicită sau o colicistită acută, sau 
debutează cu fenomene de ente- 
rocolită cu scaune multiple, dia
reice. Alteori, hemoragia este 
mică sau se oprește spontan, 
pentru ca după un timp, cîteva 
zile sau săptămîni, să reînceapă 
brusc, avînd de data aceasta un 
caracter cataclismic : în cîteva 
minute se produce o inundație 
peritoneală cu sînge, mortală. 
Hemoragia. începe excepțional de 
rar în acest fel ; prin urmare, 
orice bolnavă poate fi salvată 
dacă se adresează medicului de 
Ia primele simptome.

Abdomenul acut traumatic 
este consecința unei contuzii (lo
vitură) sau plăgi (rănire) abdo
minale. In primul caz, sub efectul 
traumatismului (căderea de la 
înălțime, accident etc.) se pro
duc rupturi ale organelor inter
ne, peretele abdominal rămînînd 
intact ; în plăgile abdominale 
există întotdeauna și o rănire a 
peretelui abdominal. In caz că 
în urma acestor traumatisme se 
produc zdrobiri, rupturi sau per
forații ale unui organ cavitar 
(stomac, intestin etc.), accidenta
tul va face o peritonită genera
lizată acută ; dacă s-a produs 
ruptura unui organ plin (ficat, 
pancreas, splină) sau a unui vas 
sanghin, se va produce imediat 
o hemoragie internă.

In toate suferințele amintite 
factorul timp este primordial. 
Timpul se măsoară în ore, uneori 
chiar în minute. O peritonită a- 
pendiculară operată în primele 
ore se vindecă de obicei tot atît 
de ușor ca și o apendicită cro
nică ; la fel, ocluzia intestinală 
operată imediat, se rezolvă, în 
general ușor, iar o hemoragie in
ternă abdominală se poate opri 
repede.

Clinicile și serviciile chirurgi
cale din Capitală și din restul 
țării, spitalele de urgență sînt 
astfel organizate îneît pot rezolva 
în condiții foarte bune urgențele 
abdominale chirurgicale. Totul 
este ca bolnavii, familiile lor să 
apeleze la timp la această asis
tență medicală.

1700 de ani vechime
140 de statui celtice din lemn, da- 

tînd din secolul II e.n. au fost desco
perite la 30 septembrie a.c. lîngă Di
jon (Franța), la izvoarele Senei. Sta
tuile din lemn de stejar sînt bine con
servate. Savanții cred că izvoarele Se
nei constituiau un loc sacru pentru 
celți. Se pare că statuile au fost 
îngropate aci pentru a fi ferite de 
invazia triburilor germanice. Arheologii 
speră să-și poată face o idee cu mult 
mai clară despre arta celtică, întrucît 
pînă în prezent sînt cunoscute foarte 
puține statui de lemn care s-au păstrat 
din această perioadă. Printre obiectele 
descoperite se numără 20 de statui re- 
prezentînd oameni, 25 de reproduceri 
ale unor capete de oameni — dintre 
care unele în mărime naturală —, mai 
multe capete de animale, un tarir și 
un cal.

Statuile vor fi trimise la un laborator 
din Paris pentru tratarea lemnului îm
potriva deteriorării, după care vor fi 
expuse în două săli speciale ale mu
zeului de arheologie din Dijon.

Casais 
la Londra

După succesul 
repurtat în Me
xic, S.U.A., Fran
ța și Italia, cu
noscutul violo
nist Pablo Ca
sals a dirijat la 
„Albert Hall“ or
chestra și corul 
Filarmanicii din 
Londra, interp re
tină oratoriul 
său „El Pesse- 
bre“ consacrat 
păcii. Textul o- 
ratoriului este 
scris de poetul 
catalan Ala- 
vreda.

Profesorul italian Attiiio Savoia este un cunoscut sculp
tor in lemn. Ultima sa lucrare, realizată în patru ani de 
munca migăloasă, este sculptura în lemn din fotografie, re- 
prezentind Piața Sf. Marcos din Veneția.

G er mi nai
După „Gervaise", „Nana", 

„Thérèse Raquin“, „Magazi
nul", „La fericirea femeilor“ 
etc., un nou film făcut după 
o carte a lui Emile Zola, ru
lează pe ecranele cinemato
grafelor franceze. E vorba de 
„Germinai“, opera capitală a 
scriitorului, a cărei acțiune se 
petrece cu exact o sută de ani 
în urmă, în 1863. Filmul evo
că viața grea a minerilor, lup-

0 nouă sonată
La 1 octombrie, în sala 

mică a conservatorului din 
Moscova, pianistul Lev Obo
rin a interpretat, în primă 
audiție, noua sonată pentru 
pian a compozitorului sovie
tic Aram Ilaciaturian. Această

pe ecran
ta lor pentru pline și liberta
te. Un uriaș portret al lui E- 
mile Zola împodobește unul 
din cinematografele de pe 
Champs Elysées. E interesant 
de subliniat că volumul „Ger
minai", deși tras în cîteva sute 
de mii de exemplare, e greu 
de găsit în librării. Zola a ră
mas unul dintre scriitorii pre
ferați ai cititorilor francezi.

de Jfadaturian
lucrare a lui Ilaciaturian figu
rează în programul primului 
dintre concertele prin care Fi
larmonica din Moscova săr
bătorește 60 de ani de la 
nașterea cunoscutului compo
zitor.

Ei, îți place cum te critică ?
Ași, nu spune nimic nou.

(Desen de FRED GHENĂDESCU)

Noile cartiere de blocuri din șoseaua 
Giurgiului și șoseaua Viilor sînt deservite 
de prea puține vagoane de tramvai.

Tramvaiul : Cu cît se înmulțesc blocurile cu atît mă 
simt mai... singur I (Desene de V.

— Știi nene, 
TIMOC)

mașinile „Salvării" fac excepție.
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Plecarea tovarășului Leontin Sălăjan 
în Indonezia

Vineri la amiază a părăsit Capitala 
plecînd spre Djakarta generalul de 
armată Leontin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate ale Republicii Popu
lare Romîne, împreună cu soția, în
soțit de generali și ofițeri superiori 
ai forțelor armate ale R. P. Ro
mîne, care, la invitația excelenței 
f tie dl. general maior Ahmad Jani, 
ministru, comandant suprem al tru
pelor de uscat ale Republicii Indo
nezia, va face o vizită în Republica 
Indonezia.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Petre Bo-

rilă, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Bujor Almășan, 
loan Constant Manoliu, Voinea Ma
rinescu, miniștri, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, adjuncți ai ministrului forțe
lor armate, generali și ofițeri supe
riori.

Au fost prezenți Sukrisno, amba
sadorul Republicii Indonezia în 
R. P. Romînă, membri ai ambasadei, 
atașații militari de pe lîngă misiu
nile diplomatice acreditate în R. P. 
Romînă.

(Agerpres)

Vizitele membrilor delegației Partidului 
socialist din Japonia

Vineri dimineață, membrii delega
ției Partidului socialist din Japonia, 
care ne vizitează țara pentru a cu
noaște din experiența dobîndită în 
dezvoltarea agriculturii, au fost 
oaspeții colectiviștilor din comuna 
Sărățeni, regiunea București.

Președintele gospodăriei, Grigore

Alexandru, a prezentat membrilor 
delegației rezultatele obținute în 
dezvoltarea gospodăriei colective și 
a arătat modul de organizare și re
tribuire a muncii în gospodărie. 
Oaspeții au vizitat apoi sectorul zoo
tehnic, construcțiile proprietate ob
ștească și casa unui colectivist.

Seara, Eugen Alexe, vicepreședinte

înapoierea delegației 
de ziariști din Anglia
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Londra, 
delegația de ziariști romîni care, la 
invitația Ministerului Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii, a făcut o 
.vizită în Anglia. (Agerpres)

Cu prilejul Zilei Armatei 
Populare Cehoslovace
Vineri seara, cu prilejul Zilei Ar

matei Populare Cehoslovace, atașa
tul militar al Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, colonel 
Frantisek Dvorak, a oferit un coc
teil în saloanele ambasadei.

Au luat parte general locotenent 
Ion Ioniță, general colonel Floca 
Arhip, general maior Vasile Ionel, 
adjuncți ai ministrului forțelor ar
mate, general locotenent Dumitru 
Constantinescu, adjunct al ministru
lui afacerilor interne, general maior 
Ion Dincă, șeful Direcției superioa
re politice a armatei, generali și 
ofițeri superiori activi și în rezervă, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic. (Agerpres)

al Consiliului Superior al Agricultu
rii, a oferit în cinstea membrilor 
delegației japoneze o masă la restau
rantul „Pădurea Băneasa“.

Au participat deputății prof. Stan- 
ciu Stoian, secretarul general al 
Ligii romîne de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, și C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, funcționari 
superiori ai Marii Adunări Națio
nale, Ministerului Afacerilor Exter
ne și Consiliului Superior al Agri- f 
culturii,

(Agerpres)

în ultimii ani, în secfia de preparajie a întreprinderii „Tehnica textilă“ din Capi
tală s-au executat reamenajări și reutilări cu mașini noi de pregătire a firelor pentru 
țesut. Ca urmare, secția dă fire de calitatea I-a în proporție de 99 la sută. Stela Ga- 
vrilescu este bine cunoscută în secția de preparați«. Datorită conștiinciozității, ca și 
lucrului de calitate, ea se numără printre evidcnțiatclo în întrecerea socialistă din 
secție. (Foto : AGERPRES)

T E L E G R A M E E X T E INE
Conferința cu privire la acordarea 

independenței Kenyei
LONDRA 4 (Agerpres). — Agen

țiile de presă relatează că Confe
rința cu privire la acordarea inde
pendenței Kenyei, care se desfășoa
ră de peste o săptămînă la Londra, 
întîmpină mari dificultăți. Deși 
data stabilită anterior pentru acor
darea independenței, și anume 12 
decembrie, nu este contestată de 
nici una din părțile care participă la 
tratative, profunde divergențe se 
manifestă în alte probleme discutate 
de conferință. Principala divergență 
se manifestă în problema modifi
cării actualei constituții a țării. Se 
știe că Partidul Uniunea Democra
tică Africană revendică modificarea 
constituției într-un sens regionalist. 
Acest partid este minoritar și cere
rile sale nu ar putea constitui o di
ficultate în calea cuceririi indepen
denței de către Kenya, dacă ele nu 
ar fi sprijinite de anumite cercuri 
străine interesate în statornicirea 
unui regim regionalist, adică în re
ducerea la minimum a puterilor gu
vernului central și acordarea unor 
drepturi și atribuții extrem de largi 
autorităților regionale.

Conferința a fost convocată pentru 
a dezbate o serie de chestiuni legate 
de acordarea independenței, și în 
special anumite probleme ale rela
țiilor viitoare dintre Kenya și An
glia, care trebuie reglementate 
înainte de acordarea independenței. 
Dar conferința s-a împotmolit toc
mai în probleme în care o asemenea

reuniune cu caracter internațional 
nu are competența necesară. In
tr-adevăr, nu este de competența 
Angliei stabilirea prevederilor con
stituționale care vor fi în vigoare 
într-o Kenye independentă'

Un grup de senatori din Kenya au 
adresat joi o telegramă primului 
ministru Jomo Kenyatta, care con
duce delegația guvernului Kenyei 
la conferință, în care se spune că 
această țară ar trebui să rupă rela
țiile cu Marea Britanie, dacă ea 
respinge cererile juste ale poporu
lui Kenyei. Senatorii declară că 
sprijină pe deplin poziția guvernu
lui Kenyei în problemele constitu
ționale, subliniind că aceste proble
me nu privesc Marea Britanie.

Ședința conducerii 
P. C. Italian

ROMA (Agerpres). — La Roma 8 
avut loc ședința conducerii Partidu
lui Comunist Italian, la care au fost 
examinate problemele legate de evo
luția situației economice și politice 
în Italia, precum și de situația și 
perspectivele desfășurării continue 
a mișcării maselor populare.

La ședință a fost adoptată hotă- 
rîrea de a se convoca la 14 și 15 oc
tombrie Plenara Comitetului Central 
al P.C. din Italia, pentru a discuta 
poziția partidului în aceste proble
me și sarcinile care stau în fața lui 
în momentul de față.

Conducerea a ascultat, de aseme
nea, o informare asupra pregătirilor 
în vederea conferinței naționale de 
partid și a hotărît să prezinte aceas
tă problemă spre examinarea urmă
toarei ședințe plenare a Comitetului 
Central.

Dispută între guvernul francez 
și președintele Senatului

INFORMAȚII
® Vineri seara a avut loc la cinemato

graful „Republica“ din Capitală gala filmu
lui „Strict secret“, organizată cu prilejul 
celei de-a 14-a aniversări a Republicii De
mocrate Germane. Artistul emerit Colea 
Răutu a prezentat spectatorilor noua pro
ducție a studiourilor „Defa“-Berlin și pe 
Harry Thurk, scenarist, Janos Veiczi, re
gizorul filmului, Werner Lierck, protagonist 
al filmului, sosiți în țara noastră cu acest 
prilej. A răspuns Harry Thurk, conducăto
rul delegației.

Au participat tovarășii : Gheorghe Rele, 
adjunct al ministrului afacerilor externe, 
Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, Al. Bui- 
can, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Milinea 
Gheorghiu, președintele Consiliului Cinema
tografiei, cineaști, un numeros public.

A fost de față Anton Ruh, ambasadorul 
R. D. Germane în R. P. Romînă, membri 
ai ambasadei și alți membri ai corpului 
diplomatic.

® Ambasadorul R. P. Chineze în R. P. 
Romînă, Șiu Gien-guo, a oferit vineri la 
amiază, la sediul ambasadei un cocteil cu 
prilejul turneului pe caro îl întreprinde în 
țara noastră Ansamblul central de cîntece 
și dansuri populare al R. P. Chineze.

Au participat Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Institutului romîn 
pentru relațiile culturalo cu străinătatea, ai 
conducerii O.S.T.A., conducători și soliști 
ai unor ansambluri do cîntece și dansuri 
bucureștene, ziariști.

0 Vineri la amiază, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Marii Britanii în R. P. 
Romînă, J. I. McGhie, a oferit un cocteil 
cu prilejul turneului în țara noastră al an
samblului „London’s Festival Ballet“.

Au participat Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului romîn pentru rela
țiile culturalo cu străinătatea, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în R. P. Romînă și alți 
membri ai corpului diplomatie. (Agerpres)

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din ziua de 4 

octombrie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
83 ; 57 ; 13 ; 56 ; 6 ; 62 ; 82 ; 85 ; 52 ; 10. 
Premii suplimentare : 81 ; 77 ; 2. Fond
de premii : 736 720 lei.

(Urmare din pag. I-a)

Școala sportivă experimentală „Viitorul", din Capitală, este 
frecventată în prezent de circa 600 tineri între 8—18 ani.

Zilele trecute am vizitat această școală împreună cu repor
terul fotografic. Pe stadionul special amenajat pentru aler
gări, sărituri și aruncări, atlefii lucrau de zor. Antrenorul 
Victor Cincă, maestru al sportului la decatlon, tocmai explica 
elevilor tehnica extensiei în timpul săriturii în lungime. Pri
mul încearcă Ștefan Martin, (pe care îl puteți vedea în fo
tografia din dreapta — sus), elev la Școala profesională „Dîm
bovița". E nerăbdător să sară cit mai repede dincolo de 5,59 
m., performantă cu care deține recordul școlii la categoria 
juniori mici.

Alături do săritori, un grup de băieți yi fete — arun
cători de greutate, lucrează pentru dezvoltarea fizici gene
rală (fotografia de jos).

Intrînd în sala de gimnastică — spațioasă, curată, utilată 
cu toată aparatura necesară — am avut impresia că ne aflăm 
intr-un adevărat laborator sportiv (fotografia do sus). Cit pri
vește bilanjul de activitate, el este destul de bogat și mai ales 
promițător.

12-13 octombrie pe stadionul Republicii

Campionatele internaționale de atletism — ediția a XV-a
In zilele de 12 și 13 octombrie 

stadionul Republicii din Capitală va 
fi. ca întotdeauna în sezonul de 
toamnă, gazda campionatelor inter
naționale de atletism ale țării noas
tre, competiție devenită tradițională 
în calendarul sportiv internațional. 
Campionatele au ajuns acum la cea 
de-a 15-a ediție.

Pe bună dreptate se poate afirma 
că actuala ediție a. „internaționale
lor“ poate fi considerată o repetiție 
olimpică atletică. La startul probe
lor vor fi prezenți peste 300 de 
atleți, reprezentînd 23 de țări, prin
tre care U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, 
Italia, R. P. Bulgaria, R P. Ungară, 
Franța, R. D. Germană, Olanda, R.F. 
Germană, Cuba, Iugoslavia, Anglia 
etc. în program figurează toate pro
bele olimpice, cu excepția cursei de 
50 km marș. Pe lista participanților 
anunțați pînă acum sînt înscrise 
nume consacrate ale atletismului 
mondial, ca Matuschewski (R.D.G.), 
campion european în proba de 800 m 
plat (l’46”4/10), Baltusnikas (U.R.S.S.) 
56,45 m la aruncarea discului, 
Traikov (R.P. Bulgaria) creditat cu

10”3/10 pe 100 m plat, săritorul cu 
prăjina Matusek (R.S. Cehoslovacă), 
Thun (Austria) care a aruncat cioca
nul în acest sezon la 69,77 rn, Husson 
(Franța), Salmon (Belgia), Kaufmann 
(R. F. Germană), sprintera cubaneză 
Muguelina Cobian, campioană mon
dială universitară, campionii balca
nici iugoslavii Petrusici (110 m gar
duri), Radosevici (disc), Bazjak 
(ciocan) și alții.

Lotul atleților romîni se pregăteș
te intens. Din rîțidul selecționabililor 
se remarcă Maria Diaconescu, Lia 
Manoliu, A. Barabaș, Ana Sălăgea- 
nu, Zoltan Vamos, C. Porumb, V. 
Jurcă, S. Ciochină și alții.

în vederea campionatelor, echipe
le de specialiști fac ultimele pre
gătiri stadionului Republicii. Stadio
nul va fi dotat cu noi instalații, 
printre care un nou sistem de mă
surare a săriturilor în lungime. So
sirile în probele de sprint se vor în
registra cu aparatul de construcție 
romînească „Telesid“. O parte din 
probele campionatelor internaționale 
se vor desfășura la lumina reflectoa
relor.

campionate! cwopoHi fl€ öascUct
Vineri la Wroclaw au început întrecerii® 

celei de-a 13-a ediții a campionatului eu
ropean masculin de baschet. In grupa B, 
echipa R. P. Romîne a întîlnit echipa R.S. 
Cehoslovace. Baschetbaliștii noștri au obți
nut o victorie cu 56—55 (24—26). Astăzi e- 
chipa noastră joaca cu Spania.

Alte rezultate înregistrate : grupa A : 
Iugoslavia—Olanda 107—62 ; Italia—R. P. 
Ungară 74—71 ; R. P. Bulgaria—Izrael 
79—58 ; Grupa B : U.R.S.S.—Finlanda 
75—33 ; R. D. Germană—Franța 63—49 ; 
R. P. Polonă—Spania 80—76.

ffliUl W 1'8 ÎNMT MVEi ABOIEIiMC !

FOTBAL
Progresul—Fartaia Seleen 4-2
In cel de-al doilea meci susținut în țara 

noastră, echipa olandeză de fotbal Fortuna 
Geleen a întîlnit ieri pe stadionul Republi
cii din Capitală echipa Progresul București. 
Victoria a revenit fotbaliștilor bucureșteni 
cu scorul de 4—2. Toate cele șase goluri 
au fost înscrise în repriza secundă.

„Cupa campionilor europeni“
Cunoscuta echipă belgiană Standard 

Liège a fost eliminată din actuala ediție 
a „Cupei campionilor europeni“ Ia fotbal. 
Fotbaliștii belgieni, care cîștigaseră cu 1—0 
primul meci cu I.F.K. Norrkoeping (Sue
dia), au fost învinși cu 2—0 (1—0) în me
ciul retur, disputat în Suedia.

Pînă acum s-au calificat pentru optimile 
de finală ale C.C.E. următoarele echipe : 
Dinamo București, Internazionale Milano, 
F. C. Zürich, Partizan Belgrad, Dukla 
Praga, Benfica Lisabona, Borussia Dort
mund, Spartak Plovdiv, I.F.K. Norrkoeping, 
A. S. Monaco și F. C. Milano (deținătoa
rea trofeului, calificată din oficiu).

Fesh’vIiâfcÊâe dm Gambia
BATHURST 4 (Agerpres). — La 

miezul nopții spre 4 octombrie 
Gambia a obținut autonomie inter
nă. Primul ministru al acestui teri
toriu, David Jawara, a declarat că 
Gambia va depune eforturi susținute 
pentru a obține independența depli
nă cît mai repede posibil.

La miezul nopții au început festi
vitățile în cinstea cuceririi autono
miei interne. Festivitățile vor dura 
două zile.

PARIS 4 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că noua se
siune a Senatului francez a început 
în condițiile unor vii dispute între 
guvernul gaullist și președintele Se
natului, Gaston Monnerville, care, 
potrivit procedurii constituționale în 
Franța, este „cea de-a doua persoană 
în ordinea importanței după pre
ședintele republicii“. Monnerville 
este ținta unor violente atacuri din 
partea unor ziare și anumitor 
cercuri politice apropiate guvernu
lui. Aceste atacuri însă, după cum 
relatează comentatorii de presă, se 
integrează într-un adevărat „război“ 
care îl opune pe președintele Sena
tului unor membri ai guvernului, 
și chiar și președintelui de Gaulle.

France Presse amintește în legătură 
cu aceasta că membrii guvernului 
„nu au permisiunea“ să stabilească 
contacte și chiar să stea de vorbă 
cu președintele Senatului. Această 
încercare de a-1 izola pe conducă
torul Senatului face parte, după pă
rerea comentatorului agenției, din 
primele faze ale campaniei electo
rale pentru noile alegeri pentru pre
ședinția republicii care teoretic ar 
urma să aibă loc în Franța cel mai 
tîrziu peste 2 ani. Ziarele nu ascund 
că Monnerville a criticat în repe
tate rînduri guvernul actual și că 
el este unul din conducătorii opo
ziției față de regimul gaullist și po
litica pe care o duce acesta.

Un raport care-i supără pe rasașla

liste, pe tractoriști și pe mînuitorii 
de semănători.

Pentru a avea o evidență clară 
asupra suprafețelor însămînțate și 
pentru a putea trage în viitor cele 
mai bune concluzii cu privire la a- 
grotehnica aplicată, este bine ca, 
așa cum se procedează în gospodă
riile de stat din întreaga _ țară și 
în unele gospodării colective din 
Banat și din alte regiuni, în fiecare 
gospodărie să se întocmească re
gistrul griului. In acest registru 
se trec suprafețele însămînțate, 
soiul folosit, cantitatea de sămînță 
dată la hectar, data semănatului, 
îngrășămintele și alte lucrări care 
au fost aplicate. Pe baza acestora, 
cadrele tehnice vor putea trage cele 
mai bune concluzii privind agroteh-

nica pe care vor trebui să o aplice 
în viitor, asigurînd în felul acesta 
obținerea unor recolte sporite an 
de an.

Calitatea lucrărilor de semănat 
trebuie să stea zi de zi în atenția 
consiliilor agricole, a inginerilor și 
tehnicienilor lor din G.A.S. și 
G.A.C. Deosebit de eficace în a- 
ceastă privință este controlul efec
tuat înainte și în timpul semănatu
lui de către grupe de specialiști de 
la consiliile agricole și din unități, 
așa cum se practică în regiunea Ba
nat. De asemenea, dă foarte bune 
rezultate măsura de a emite or
dine de lucru de către inginerul a- 
gronom din fiecare gospodărie, în 
care se prevăd condițiile de calitate 
ce trebuie respectate de mecaniza
tori.

Exercitîndu-și cu simț de răspun
dere sarcina de îndrumare și drep-

tul de control tehnic atît în timpul 
executării lucrărilor cît și la recep- 
ționarea lor, inginerii agronomi 
contribuie efectiv la asigurarea 
calității exemplare a semănatului, 
la obținerea de recolte mari.

Pentru realizarea cu succes a sar
cinilor în această campanie este ne
cesar ca organele regionale și raio
nale de partid, sfaturile populare și 
consiliile agricole să desfășoare o in
tensă muncă politică și organizato
rică, să urmărească permanent pe 
teren ritmul și calitatea lucrărilor, 
luînd măsuri pentru folosirea în
tregii capacități de lucru a tractoa
relor și mașinilor.

Sporindu-și eforturile pentru exe
cutarea semănatului la timp și în 
bune condiții, colectiviștii și meca
nizatorii din S.M.T. și G.A.S. pun 
baza unei recolte sporite de cereale 
în anul viitor.

Șerbi la rugbl 'ț

Gri vița Roșie Séeatia
Campionatul republican de rugbi 

continua duminică pe diferite stadioa
ne din Capitală și din provincie. Din
tre cele șase meciuri ale etapei se re
marcă cel dintre formațiile Steaua, li
dera clasamentului și Grivița Roșie, e- 
chipe binecunoscute amatorilor de 
rugbi. Întrecerea aceasta va avea loc pe 
stadionul Progresul (str. dr. Staicovici) 
cu începere de la ora 10,30. în deschi
dere, la ora 9, se desfășoară meciul 
Progresul—Farul Constanța. Tot în Ca
pitală se dispută și întîlnirea dintre 
Gloria și Știința Timișoara (stadion 
Gloria, de la ora 16). Celelalte meciuri 
ale etapei au loc în provincie : Știința 
Cluj—Dinamo București ; Știința Petro- 
țeni—Unirea București ; Rulmentul 
Birlad—C.S.M.S. Iași.

„Vina“ săptămînalului 
vest-german „Blinkfeuer“
MANCHESTER 4 (Agerpres). — 

Redactorul responsabil al săptămî
nalului „Blinkfeuer“ din Hamburg, 
Ernst Aust, a fost dat în judecată 
pentru vina de a fi publicat artico
le care „pun în primejdie securita
tea statului“.

Corespondentul din Bonn al zia
rului „The Guardian“, referindu-se 
la aceasta, scrie că procurorul Curții 
din Hamburg pretinde în actul de 
acuzare că ziarul s-ar fi făcut ecoul 
„activității de propagandă a Parti
dului Comunist din Germania“.

Ziarul „Blinkfeuer“ și-a început 
apariția cu 10 ani în urmă. Ziarul a 
dus o campanie susținută împotriva 
reînarmării, îndeosebi a reînarmării 
atomice și susține că pacea și secu
ritatea pot fi realizate numai pe ca
lea dezarmării.

NEW YORK 4 (Agerpres). — Zia
rul „New York Herald Tribune“ 
publică un comentariu pe marginea 
recentelor propuneri ale Comisiei 
pentru drepturile civile din S.U.A. 
în legătură cu modalitățile de lichi
dare a segregației rasiale. După cum 
se știe, Comisia a fost înființată în 
anul 1957. Raportul înaintat Con
gresului este al treilea în decursul 
celor șase ani de activitate a Comi
siei.

în noul raport se subliniază că a 
sosit momentul ca segregația să fie 
lichidată pentru a nu se crea o si
tuație explozivă. „Creșterea mișcării 
protestatare a negrilor — declară 
comisia — a făcut să devină clar că 
răbdarea de secole a negrilor față 
de situația lor de cetățeni de mîna 
a doua a luat sfîrșit“. Raportul re
comandă elaborarea unei legislații 
care să prevadă lichidarea celor mai 
evidente și supărătoare forme ale 
segregației. Printre acestea se nu
mără aplicarea unui regim egal la 
angajări, desegregarea școlilor care 
se află în apropierea bazelor mili
tare, și crearea de posibilități pen
tru negri de a obține grade supe-

rioare în armată, eliminarea piedici
lor în calea exercitării dreptului la 
vot al populației de culoare.

Deși aceste recomandări nu epui
zează fondul problemei, constituind 
doar „un început“, după cum remar
că ziarul citat, totuși ele au suscitat 
puternice atacuri din partea ele
mentelor rasiste din S.U.A. Semna
lul atacului a fost dat de senatorul 
Willis Robertson (democrat din 
partea statului Virginia) care a ca
lificat raportul Comisiei ca „incen
diar și nesănătos“. El a cerut Con
gresului să desființeze această co
misie, deoarece existența ei pe viitor 
nu înseamnă decît „o risipă de 
bani". Atacurile lui Robertson au 
fost reluate și de alți senatori su
diști.

încercările acestora de a discre
dita comisia nu au dus însă la nici 
un rezultat. Dimpotrivă, însușin- 
du-și părerea administrației de a 
prelungi existența acesteia pe încă 
patru ani, subcomitetul juridic al 
Camerei Reprezentanților a elaborat 
un proiect de lege menit a trans
forma comisia într-un organism gu
vernamental permanent.

B E P B E T IU T P IE H
Instalație de pescuit fără plase

Fără a folosi plase și 
năvoade, echipajul vasu
lui sovietic de pescuit 
„Izumrud“ a prins în 35 
de minute 45 chintale de 
pește. Pescarii au folosit 
o instalație experimenta
lă de pescuit, fără plase, 
construită de specialiștii 
sovietici. Instalația este 
compusă dintr-un reflec
tor roșu, care ademeneș
te bancurile de pește și 
le concentrează într-un

singur loc. După ce se 
adună mai mult pește, 
de pe vas se coboară în 
apă obiecte metalice, 
care îndeplinesc rolul 
de catod. Ca anod ser
vește o puternică pompă 
de absorbție. E destul să 
dai drumul la curent, și 
peștele se concentrează 
spre pompa de absorbție, 
care îl pompează pe pun
tea navei.

au fost regăsite, două în 
S.U.A. și celălalt într-o 
țară europeană. Guvernul 
italian a cerut restituirea 
lor. Este vorba de „Ma

dona și pruncul“ de Van 
Dyck, „Christos pe cruce“ 
de Bronzino și „Flori“ de 
piciorul flamand Van 
Hujssen.

Nori luminoși

Ravagiile uraganului „Flora“
Uraganul „Flora“ a 

bîntuit cu o violență 
neobișnuită în noaptea 
de 3 spre 4 octombrie a- 
supra teritoriului Repu
blicii Haiti. Vîntul a a- 
tins o viteză de 225 km 
pe oră, iar ploile toren
țiale care au însoțit ura
ganul au provocat revăr

sarea rîurilor și mari 
inundații. Agenția Reuter 
menționează în diminea
ța de 4 octombrie că le
găturile telefonice din
tre Haiti și restul lumii 
au fost întrerupte. Potri
vit unor date neoficiale, 
se semnalează 17 morți.

în urma unor cercetări 
efectuate în comun de că
tre oameni de știință a- 
mericani și suedezi, a fost 
dezlegată taina norilor 
care luminează noaptea 
și care se observă în pen
insula Scandinavă în tim
pul scurtelor nopți de 
vară. Cu ajutorul unor 
rachete de cercetare au 
fost aduse pe Pămînt pro
be, a căror analiză a ară
tat că acești nori conțin

pulbere meteorică încăr
cată cu cristale de ghea
ță care reflectă razele so
lare invizibile după apu
sul Soarelui.

Norii care luminează 
noaptea se întîlnesc la o 
înălțime de aproape 80 
km. Apariția lor, numai 
într-un anumit timp al 
anului și numai în anu
mite locuri, nu a fost încă 
lămurită.

Cazul „Cosa Nostra“

Opere de artă regăsite
Ministerul Afacerilor 

Externe al Italiei a anun
țat că trei tablouri datînd 
din timpul Renașterii,

care fuseseră furate din 
Florența de soldați din 
trupele hitleriste în cursul 
ultimului război mondial,

Timp de cîteva zile, în 
fața unui subcomitet de 
anchetă al Senatului 
S.U.A. a apărut Joseph 
Valachi, unul din foștii 
conducători ai „sindica
tului gangsterilor“ care

activează sub denumirea 
de „Cosa Nostra". Va
lachi s-a hotărît să vor
bească la posturile de te
leviziune despre activita
tea gangsterilor după ce 
a aflat că „sindicatul“ a 
hotărît să-1 ucidă.

Epidemia de holeră din Coreea de sud continuă să facă noi victime. Potrivit agen
ției Associated Press, pînă în prezent au fost înregistrate 628 de cazuri de holeră din care 
44 mortale. In fotografie : Bolnavi zăcînd într-un cartier al orașului Pusan.

Luînd cuvîntul în sea
ra de 3 octombrie la te
leviziunea americană, 
ministrul de justiție al 
S.U.A., Robert Kennedy, 
a declarat că puterea or
ganizației „Cosa Nostra“ 
a atins un asemenea 
punct îneît această orga
nizație controlează în 
prezent anumite sindica
te și chiar oameni poli
tici, așa cum a fost cazul 
unui primar dintr-un o- 
raș al cărui nume nu l-a 
indicat.

Ministrul american al 
justiției a subliniat că 
declarațiile publice făcu
te de Joseph Valachi a- 
supra organizației „Cosa 
Nostra“ sînt foarte im
portante întrucît ele per
mit să facă opinia pu
blică americană conști
entă de necesitatea vo
tării unei noi legi împo
triva acestor organizații 
criminale.



Svejk,
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cu privire la renunțarea de

întîlnîrea miniștrilor de externe ai U.R.S.S,, 
S.U.A. și Angliei

NEW YORK 4. — Trimisul spe
cial Agerpres C. Alexandroaie trans- 

' mite : La 3 octombrie, la sediul re
prezentanței permanente a Marii 
Britanii de pe lîngă O.N.U. a avut 
loc o nouă întîlnire între ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, și ministrul a- 
facerilor externe al Marii Britanii, 
lordul Home, în timpul căreia a fost 
continuat schimbul de păreri cu pri
vire la viitoarele măsuri posibile în
dreptate spre destinderea încordării 
internaționale.

★
După întîlnîrea miniștrilor aface

rilor externe ai U.R.S.S., S.U.A. și 
Angliei, A. A. Gromîko a declarat 
corespondenților că cei trei miniștri 
au continuat schimbul de păreri 
despre noi măsuri posibile în vede
rea destinderii încordării interna
ționale.

„Una din problemele discutate, a 
spus în continuare ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., a fost de
zarmarea. Discutarea acestei proble
me nu s-a încheiat.

Am ajuns la o înțelegere în prin
cipiu asupra interzicerii plasării pe 
orbită a unor corpuri cosmice, a- 
vînd la bord arma nucleară. Sper 
că într-un viitor apropiat va fi în
cheiată discutarea acestei pro
bleme“.

A. A. Gromîko a făcut, de ase
menea, cunoscut că la 10 octombrie 
se va întîlni la Washington cu pre
ședintele S.U.A., J, Kennedy.

După întîlnire, secretarul de stat 
al S.U.A., D. Rusk, a declarat, de 
asemenea, corespondenților că în ce 
privește interzicerea plasării pe or
bită a unor corpuri cosmice, 
la bord arma 
perspective reale pentru un

„Cred că sîntem pe o cale bună“,

avînd 
nucleară, au apărut 

acord.

La 7 octombrie

într-un comunicat 
la 4 octombrie de

Președintele S. U. À. 
va ratifica Tratatul 

de la Moscova
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
.1- — -------- dat publicității

Casa Albă se 
anunță că luni, 7 octombrie, pre
ședintele S.U.A., J. Kennedy, va ra
tifica Tratatul cu pri.vire la interzi
cerea experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. Comunicatul Casei Albe anunță, 
de asemenea^ că vor fi luate măsuri 
ca cele trei principale semnatare ale 
Tratatului — Uniunea Sovietică, 
Statele Unite, Marea Britanie — să 
depună simultan instrumentele de 
ratificare a Tratatului la Moscova, 
Washington și Londra.

Bundestag^ de la Bonn 
amină ratificarea Tratatului

BONN. Agenția France Presse re
latează că ratificarea Tratatului cu 
privire la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare de către Bun- 
destagul vest-german a fost amînată. 
Dezbaterile în această problemă ur
mau să înceapă vineri. Agenția rele
vă că această amînare se datorește 
dorinței guvernului de la Bonn de a 
introduce în text o clauză legată de 
Berlinul occidental. După cum se 
știe, Berlinul occidental nu face 
parte din R. F. Germană, iar guver
nul acestei țări nu are, potrivit a- 
cordurilor internaționale, nici un 
drept de a-și asuma vreo atribuție, 
atît internă cît și externă, care re
vine administrației orașului.

Conferința partidului laburist 
din Anglia a luat sfîrșit

LONDRA 4 (Agerpres). — La 4 oc
tombrie au luat sfîrșit la Scarbo
rough lucrările celei de-a 62-a con
ferințe anuale a Partidului laburist 
din Anglia. Timp de patru zile, de
legații la conferință au dezbătut o 
serie de rezoluții consacrate situa
ției interne din Anglia, printre care 
problemele stagnării economice, ale 
asigurărilor sociale, învățământului 
și asistenței medicale etc.

Conferința însă nu a luat în dis
cuție cele mai importante probleme

chiriilor.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i

Demonstrație la Milano împotriva scumpirii
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a declarat lordul Home, ministrul de 
externe al Angliei. Rezumînd con
versațiile tripartite, el a declarat : 
„Cred că am desfășurat o activitate 
utilă“. Ocupîndu-se de un eventual 
acord 
către cele trei puteri nucleare de a 
plasa pe orbită arme nucleare, lor
dul Home l-a calificat drept „un nou 
pas înainte“. „Nu văd de ce acest a- 
cord nu ar putea fi încheiat foarte 
curînd“, a declarat Home.

Știrea privitoare la posibilitatea 
încheierii într-un viitor apropiat 
a unui acord referitor la interzice
rea plasării pe orbită a armelor nu
cleare a fost primită cu satis
facție de diplomații acreditați la 
O.N.U. Deși prin el însuși acest a- 
cord nu poate fi apreciat drept o 
acțiune majoră, arată astăzi ziarul 
„New York Times“, diplomații îl sa
lută totuși ca un pas înainte, atît de 
mult dorit, spre destinderea încor
dării internaționale.

Presa americană apreciază pozitiv 
faptul că, în cadrul întrevederilor 
lor, cei trei miniștri de externe au 
reușit să adauge un nou punct do a- 
cord la succesul obținut prin înche
ierea Tratatului de la Mosco
va. în acest sens, ziarul new- 

subliniază 
după cum 
putea fi 

constituie 
după în- 
Moscova.

Tratatului de la 
în. acest sens, ziarul 

yorkez „Daily News“ 
faptul că acordul care, 
a declarat Gromîko, ar 
încheiat foarte curînd, 
primul pas înainte făcut 
cheierea Tratatului de la

© 
©

în capitala țării continuă 
Junta militară a suspendat

TEGUCIGALPA 4 (Agerpres). — 
Agențiile occidentale de presă rela
tează că în urma loviturii militare 
de stat încheiate cu răsturnarea 
președintelui țării, Villeda Morales, 
în cursul nopții de 3 spre 4 octom
brie situația în Honduras este con
fuză. După cum transmite agenția 
France Presse, forțele armate au a- 
nunțat că dețin controlul în toate 
orașele importante ale țării. Cu toate 
acestea, menționează agenția, la Te
gucigalpa, continuă să se audă 
focuri de armă, iar avioane ale re
belilor au intrat în acțiune în două 
orașe din provincie împotriva trupe
lor care au rămas credincioase pre
ședintelui Morales. Junta militară, 
care a preluat puterea, a suspendat 
activitatea tuturor partidelor poli
tice și a instituit cenzura presei. 
Postul de radio Tegucigalpa și-a în
cetat activitatea.

Președintele Braziliei a cerat 
introducerea stării excepționale 

în țară
BRASILIA 4 (Agerpres). — La 4 

octombrie, președintele Braziliei, 
Joao Goulart, a semnat un mesaj 
prin care cere Congresului Național 
introducerea stării excepționale în 
țară.

Referindu-se la motivele care l-au 
determinat pe Goulart să ceară in
stituirea stării excepționale în țară, 
agențiile de presă menționează că în 
Brazilia situația politică a devenit 
acută. Forțele reacționare, și în pri
mul rînd guvernatorii statelor Gua- 
nabara (Carlos Lacerda) și Sao 
Paulo (Ademar de Barros) tind să 
creeze în țară haos și să discredi
teze guvernul președintelui Goulart 
pentru a-1 răsturna de la putere.

Potrivit agenției France Presse, 
președintele se bucură de' sprijinul 
comandanților celor trei armate — 
terestră, maritimă și aeriană.

ale politicii interne și externe a An
gliei. Datorită manevrelor aripii de 
dreapta a partidului, de pe ordinea 
de zi a conferinței au fost scoase 
rezoluțiile în problemele naționali
zării producției.

Cuvîntul de închidere a conferin
ței a fost rostit de liderul partidu
lui laburist, Harold Wilson, care 
și-a exprimat speranța că viitoare
le alegeri vor avea loc cel tîrziu în 
următoarele 12 luni și că ele vor 
marca o victorie a partidului său.

NEW YORK 4 (Agerpres). — In 
ședința din după-amiaza zilei de 3 
octombrie a Adunării Generale 
O.N.U. a luat cuvîntul ministrul afa
cerilor externe al Sudanului, Ahmed 
Khair, care, salutînd încheierea Tra
tatului de la Moscova cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 

I în trei medii, a declarat că pasul 
următor trebuie întreprins în direc
ția interzicerii experiențelor nuclea
re subterane și convocării unei con
ferințe internaționale pentru semna
rea unei convenții privitoare la in
terzicerea folosirii armei nucleare.

Reprezentantul Ecuadorului, Leo- 
poldo Benites, a remarcat în cuvîn
tul său „atmosfera favorabilă“ în 
care se desfășoară actualele lucrări 
ale sesiunii Adunării Generale 
O.N.U. ca urmare a semnării Tra
tatului de Ia Moscova, în contrast 
cu sesiunea de anul trecut, cînd, 
potrivit afirmațiilor sale „domnea o 
atmosferă de teamă“. El s-a pronun
țat în favoarea întreprinderii de noi 
acțiuni pe calea dezarmării și și-a 
exprimat acordul față de crearea 
unei zone denuclearizate pe terito
riul Americii Latine.

în continuarea dezbaterilor gene
rale în Adunarea Generală a O.N.U. 
a luat cuvîntul în după-amiaza zilei 
de 4 octombrie, reprezentantul Ja- 
maicăi, senatorul Hugh Shearer. A- 
cesta s-a referit la dorința popoare
lor țărilor din America Centrală de 
a se ajunge la un acord internațio
nal care să transforme America 
Centrală într-o zonă liberă de arme 
nucleare. „Noi am dori ca întreaga 
Americă Latină să devină o aseme
nea zonă denuclearizată“, a spus el.

A luat apoi cuvîntul locțiitorul 
ministrului afacerilor externe al 
Poloniei, Jozef Winiewicz, care a ac-

să se audă focuri de armă 
activitatea tuturor partidelor

în seara de 3 octombrie, președin
tele Hondurasului, Morales, a sosit 
în Costa Rica pe bordul unui avion, 
împreună cu el se afla Modesto Al
varado, candidatul partidului libe
ral (din care face parte și fostul pre
ședinte) la alegerile prezidențiale 
care urmau să aibă loc la 13 oc
tombrie.

Potrivit ultimelor știri transmise 
de agențiile de presă, în cursul lup
telor au fost ucise aproximativ 50 
de persoane și alte 70 au fost rănite.

Un aspect din orașul San Domingo, capitala Republicii Dominicane, după 
recenta lovitură de stat militară: soldați înarmați cu puști mitraliere, păzesc 
palatul prezidențial.
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De cîtva timp, în coloanele presei in
ternaționale au început să apară din 
nou, în mod frecvent, știri referitoare la 
situația din Congo. în aceste știri se 
relatează că autoritățile centrale congo
leze au interzis principalele partide de 
opoziție, au operat numeroase arestări 
în rîndul lor și au dizolvat în mod prac
tic parlamentul. Ziarele arată că măsu
rile luate creează o situație încordată, 
care poate avea urmări grave pentru 
viitoarea evoluție politică a Congoului. 
Reflecția pare cu atît mai justificată cu 
cît această țară, care a trecut prin atîtea 
frămîntări, se află totuși abia la în
ceputul existenței sale ca stat indepen
dent, iar cercurile monopoliste intere
sate în exploatarea marilor sale bogății 
sînt gata să profite de orice slăbiciune 
pentru a-și întări dominația.

Parlamentul congolez a fost convocat 
la începutul lunii septembrie în sesiu
ne extraordinară pentru a adopta o 
nouă constituție. De la primele dezba
teri a devenit însă clar că proiectul gu
vernamental, elaborat cu ajutorul unor 
„experți“ străini, are prea puține șanse 
de a întruni aprobarea deputaților. O- 
poziția, alcătuită din unele dintre cele 
mai mari partide politice din tară, ca 
Mișcarea națională congoleză, înteme
iată de Patrice Lumumba, Partidul so
lidarității africane al lui Antoine Gi
zenga și altele, s-a declarat de multă 
vreme împotriva politicii promovate de 
guvernul Adoula atît pe plan intern, cît 
și pe plan extern. Guvernul, au arătat 
deputății acestor partide, nu a făcut 
nimic în vederea îmbunătățirii situației 
economice a Congoului, s-a îndepărtat 
de linia politicii de nealiniere, a per
mis întărirea dominației monopolurilor 
străine. Declarațiile de acest fel au gă
sit răsunet în parlament, unde poziția 
guvernului s-a înrăutățit treptat. Este 
grăitor că o rezoluție de neîncredere 
în guvern a fost adoptată încă din no
iembrie 1962, de către 50 de deputați 
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centuat asupra largii aprobări 
opinia publică mondială a Tra
tatului de la Moscova cu privi
re la interzicerea parțială a expe
riențelor nucleare. El a arătat că 
Polonia sprijină pe deplin pro
punerea Uniunii Sovietice cu pri
vire la încheierea unui pact de 
neagresiune între țările membre ale 
pactului Atlanticului de nord și sta
tele participante la Organizația Tra
tatului de la Varșovia. Reprezentan
tul R. P. Polone a subliniat impor
tanța creării unor zone denucleari
zate și, în legătură cu aceasta, a scos 
în evidență actualitatea planului 
Rapacki de creare a unei zone denu
clearizate în Europa centrală. Vorbi
torul a condamnat în acest sens po
ziția cercurilor conducătoare de la 
Bonn care, prin sprijinirea planuri
lor de creare a unei „forțe nucleare 
multilaterale“ în cadrul N.A.T.O., se 
opun rezolvării problemei dezar
mării.

A vorbit, de asemenea, președin
tele delegației Malayei, Lin, care s-a 
referit la constituirea Federației Ma- 
layeze.

Comitetul nr. 5 al Adunării Gene-

Dineu oferit 
afacerilor externe

NEW YORK 4 — Trimisul special 
Agerpres transmite :

La 3 octombrie, Corneliu Mănescu, 
ministru al afacerilor externe, șeful 
delegației R. P. Romîne la cea de-a 
18-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., a oferit un dineu în saloane
le misiunii permanente a R. P. Ro
mîne pe lîngă O.N.U. La dineu au 
participat : dr. Carlos Sosa Rodri
guez, președintele Adunării Genera
le a O.N.U., A. A. Gromîko, minis
tru al afacerilor externe al U.R.S.S., 
Vaclav David, ministru al afacerilor 
externe al R.S. Cehoslovace, Frank 
Aiken, ministru al afacerilor exter
ne al Irlandei, V. S. Semionov, loc
țiitor al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., C. V. Narasimhan, se
cretar general adjunct al O.N.U., 
Abdelkader Chanderli, ambasador, 
șeful delegației algeriene, dr. Luis 
Padilla Nervo, ambasador, șeful de
legației Mexicului, ambasadorii
Loridan (Belgia), J. Hajek (R.S. Ce
hoslovacă), M. Riad (R.A.U.), J.' B.
Bingham (S.U.A.), Agda Rossel și 
Alva Myrdal (Suedia).

Din partea delegației R. P. Romîne

w.

(din 99 prezenți). La începutul aces
tui an, „New York Times“ consideră 
că trei cincimi din cei 137 de deputați 
sînt ostili guvernului.

Recenta sesiune a parlamentului a as
cuțit și mai mult conflictul îndelungat 
dintre guvern și parlament. Opoziția nu 
se putea declara de acord cu proiectul 
de constituție guvernamental deoarece 
acesta relua în multe privințe elemen
tele „federaliste“ sub care se camu
flează planurile secesioniste ale lui 
Chombe, respinse la timpul său de Pa
trice Lumumba și de forțele progresiste 
congoleze. Ea și-a înmulțit criticile îm
potriva guvernului în momentul cînd

COMENTARIUL ZILEI

Antoine Gizenga, fruntașul Partidului 
solidarității africane, a cărui eliberare 
este cerută cu insistență de opinia pu
blică congoleză (o rezoluție în acest 
sens a fost votată de parlament încă de 
acum cîteva luni) a declarat greva foa
mei, pentru a protesta împotriva deți
nerii sale ilegale în insula Bolabemba. 
La Leopoldville au avut loc mari ma
nifestații. Demonstranții au parcurs 
străzile orașului protestînd împotriva 
menținerii lui Gizenga sub stare de arest 
și a amestecului străin în treburile in
terne ale Congoului.

Autoritățile centrale, care în decursul 
ultimului an au fost nu o dată pe punc
tul de a dizolva parlamentul, au folo
sit situația creată pentru a Se răfui cu 
opoziția. După prima mare manifesta
ție din capitală, guvernul a anunțat in
terzicerea activității celor două princi
pale partide de opoziție : Mișcarea na
țională congoleză și Partidul solidarită
ții africane, sub pretextul că activitatea 
lor ar contraveni „intereselor securității 
statului“. La 29 septembrie s-a făcut 
cel de-al doilea pas în direcția înăbuși- 

rale a O.N.U., care se ocupă cu pro
bleme bugetaro-administrative, a în
ceput joi după-amiază dezbaterile a- 
supra bugetului suplimentar al or
ganizației. Luînd cuvîntul la dezba
teri, Dragoș Șerbănescu, delegatul 
romîn în Comitet, a arătat că deși 
pentru prima oară Secretariatul 
O.N.U. nu mai cere fonduri pentru 
cheltuieli ordinare ale Organizației 
destinate anului în curs, se constată 
că au fost efectuate cheltuieli care 
au depășit creditele aprobate la se
siunea trecută de Adunarea Genera
lă, fapt care constituie o încălcare 
a disciplinei financiare de către Se
cretariat.

După ce a enumerat o serie de e- 
lemente concrete în acest sens, vor
bitorul a arătat că, ținînd seama de 
aceasta, Secretariatul trebuie să a- 
corde în viitor o atenție sporită evi
tării oricăror cheltuieli suplimentare 
inutile, limitînd, printr-o politică de 
strict control financiar, cererile de 
noi fonduri, pentru ca acestea să se 
acorde numai în cazurile absolut ne
cesare, neprevăzute sau care prezin
tă o urgență deosebită.

au participat M. Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, M. 
Hașeganu, reprezentantul permanent 
al R. P. Romîne la O.N.U.. P. Bălă- 
ceanu, ministrul R. P. Romîne la 
Washington, Maria Groza și Ion 
Datcu, membri supleanți ai delega
ției R. P. Romîne. Dineul s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă.

ÎNCHEIEREA REUNIUNII 
MONDIALE A ZIARIȘTILOR

BEIRUT 4 (Agerpres). — In sala 
de conferințe a hotelului „Pheni- 
cia“ din Beirut a avut loc la 3 oc
tombrie ședința de încheiere a ce
lei de-a treia reuniuni mondiale a 
ziariștilor.

Participanții la reuniune au adop
tat un comunicat final în care se 
face bilanțul activității desfășurate 
în cele 10 zile cît au durat lucră
rile.

Noi aspecte ale relațiilor intcroaitaitalc
PARIS 4 (Agerpres). — Ronald 

Koven, corespondentul la Paris al 
ziarului „New York Herald Tri
bune“, anunță rechemarea amba
sadorului S.U.A. în Franța, Charles 
Bohlen, pentru consultări. Obiectul 
consultărilor — care vor dura opt- 
zece zile — îl va constitui, după 
cum precizează corespondentul, în
răutățirea relațiilor franco-ameri
cane.

Printre subiectele care vor fi dis
cutate de Bohlen cu oficialitățile 
guvernului american figurează pro
blema folosirii bazelor de aprovizio
nare militară din Franța pe care 
S.U.A. au hotărît recent să le eva
cueze, încercările Franței de a-și re- 
cîștiga influența în Vietnamul de 
sud și așa-numitul „război al păsă
rilor“.

Francezii, scrie corespondentul a- 
merican, manifestă o puternică ne
mulțumire față de oferta făcută de 
S.U.A. Germaniei occidentale, de a-i 
pune la dispoziție fostele baze mili
tare din Franța. în legătură cu a- 
ceasta, corespondentul citează de
clarațiile unei personalități diploma- 

rii opoziției, anunțîndu-se suspendarea 
activității parlamentului și crearea unei 
comisii însărcinate cu elaborarea unui 
nou proiect de constituție care ar urma 
să fie supus unui referendum. în reali
tate însă este vorba de o măsură me
nită să ascundă opiniei publice dizol
varea parlamentului. Căci de îndată ce 
noua constituție va intra în vigoare, 
parlamentul actual va înceta în mod au
tomat să mai existe.

Toate acestea au provocat o adîncă 
indignare în rîndul forțelor patriotice 
din Congo. La Leopoldville au avut loc 
noi și viguroase demonstrații de pro
test. Majoritatea uniunilor sindicale din 
țară au dat publicității declarații în 
care condamnă guvernul Adoula și cer 
înlocuirea lui cu un guvern care să 
țină seama de interesele poporului. Se
cretarul general al Federației sindicate
lor din Congo, Alphons Kithima, a cri
ticat guvernul, iar Andro Bo-Bolico, 
conducătorul Uniunii muncitorilor con
golezi, a declarat că Adoula „urmează 
în mod deschis politica marilor puteri 
colonialiste“.

Cercurile monopoliste care poartă 
principala răspundere pentru prelungi
rea tragediei poporului congolez, nu 
sînt cîtuși de puțin străine de cele ce 
se petrec și în prezent în Congo. După 
cum se știe, la sfîrșitul acestui an tru
pele O.N.U. ar urma să se retragă, 
ceea ce ar da poporului congo
lez posibilitatea să-și organizeze ringrir 
viața sa internă. Or, cercurile monopo
liste sus-menționate nu văd deloc cu 
ochi buni această retragere. Ele depun 
mari eforturi pentru 
mai îndelungată. Se 
dacă măsurile menite 
cordarea în Congo nu 
mai să vină în 
planuri.

amînarea ei cit 
pune întrebarea 

să sporească în- 
sînt menite toc-

întîmpinarea acestor

NICOLAE N. LTJPU

MOSCOVA 4 (Agerpres) — Tea
trul de Comedie din București, care 
se află în turneu în U.R.S.S., a pre
zentat la 3 octombrie pe scena Tea
trului Kremlinului, comedia „Svejk 
în cel de-al doilea război mondial“ 
de Brecht.

După cum anunță agenția TASS, 
spectacolul s-a bucurat de un mare 
succes. Agenția relevă meritul re
gizorului Lucian Giurchescu „care a 
dat dovadă de multă ingeniozitate 
și înțelegere a trăsăturilor artistice 
sie creației lui Brecht.

Un adevărat erou al acestui spec
tacol a fost Florin Scărlătescu, in
terpretul strălucit al rolului lui

Presa franceză despre succesul 
filmului „Codin'" la Paris

PARIS 4 (Agerpres). — Ziarele din 
capitala Franței continuă să publice 
cronici elogioase la adresa filmului „Co
din'1 — coproducție romîno-franceză — 
a cărui prezentare în premieră a avut 
loc zilele acestea la Paris.

Presa subliniază că spectacolele de 
pînă acum au fost vizionate de un nu
meros public care a apreciat cu căldu
ră această coproducție romîno-franceză.

„Iată filmul cel mai plin de natura
lețe care poate exista“ — scrie despre 
acest, film cronicarul Jean de Baroncelli 
în ziarul „Le Monde“, „Nimic excesiv, 
nimic complicat, nimic vulgar. Simpli
tatea, gravitatea firească, seninătatea 
robustă a romanului lui Panait Istrati 
au fost însușite fidel de Henri Colpi. 
Fluidă, transparentă, povestirea sa are 
în unele momente un fel de grație vir- 
giliană. Filmul este plin de sensibilita
te. Dacă în unele momente ritmul de
vine mai lent, în scena finală acțiunea 
își regăsește o forță puțin obișnuită. A- 
ceastă scenă conferă, de altminteri, po
vestirii întreaga sa dimensiune tragică“.

Referindu-se la calitățile tehnice ale 
filmului, „Le Monde“ relevă : „Codin'

6 ani de la lansarea primului satelit 
Pămîntuluiartificial al

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Vineri 
seara, la Moscova a avut loc o reu
niune consacrată celei de-a 6-a ani
versări a lansării de către U.R.S.S. a 
primului satelit artificial al Pămîn- 
tului. Asistența a primit cu aplauze 
furtunoase pe pilotul cosmonaut Va
leri Bîkovski, care a vorbit despre 
problema pregătirii cosmonauților 
pentru zbor și a relatat amănunte 
în legătură cu zborul în grup efec
tuat cu Valentina Tereșkova.

Vorbind despre construcția cabinei 
navei cosmice, Bîkovski a subliniat 

tice franceze care a subliniat că 
Franța nu are nici o obiecție împo
triva folosirii bazelor de către R.F.G., 
acest lucru fiind chiar discutat cu 
cîteva luni în urmă în momentul 
intrării în vigoare a Tratatului fran- 
co-vest-german. Ceea ce produce 
nemulțumirea Franței este ameste
cul american într-o problemă care 
trebuie să fie de resortul exclusiv al 
celor două guverne interesate.

Koven arată în continuare că re
lațiile franco-americane amenință să 
ajungă într-un stadiu și mai precar 
în viitor, cînd Statele Unite vor trece 
la aplicarea de contramăsuri econo
mice, ca urmare a faptului că țările 
membre ale Pieței comune au refu
zat să reducă tariful la importul de 
carne de pasăre din S.U.A., în pro
porțiile cerute de acestea din urmă.

BUDAPESTA. După cum trans
mite agenția M.T.I., vineri s-a îna
poiat la Budapesta Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, din vizita de prietenie 
făcută în R.S. Cehoslovacă. La în
cheierea vizitei a fost semnată o de
clarație comună.

Supremă de 
însărcinată 
și adminis- 

3 octombrie 
a Partidului

CARACAS. Curtea 
justiție din Venezuela, 
cu problemele politice 
trative, a confirmat la 
scoaterea în afara legii
Comunist din Venezuela și a Mișcă
rii revoluționare de stînga. Această 
hotărîre a fost luată la cererea gu
vernului Betancourt, care declarase 
cele două partide drept „ilegale“.

LONDRA. La 22 octombrie va 
avea loc o conferință pentru elabo
rarea constituției Guyanei britanice. 
Primul ministru al Guyanei brita
nice, dr. Cheddi Jagan, și conducă
torii principalelor partide de opozi
ție din această colonie britanică au 
fost invitați să participe la această 
conferință.

SOFIA. In librăriile din R. P. 
Bulgaria a apărut, în colecția 
„Poeții lumii“, o culegere in
titulată „Poezii alese” de Mihail 
Eminescu. Prefața este semnată de 
Mihai Beniuc. Traducerile sînt fă
cute de poeți bulgari, sub redacția 
lui Nikolai Boiagiev.

TUNIS. Președintele Burghiba a 
declarat ieri la deschiderea sesiunii 
Adunării Naționale a Republicii 
Tunis că ultimele forțe militare 
franceze de la baza militară navală 
de la Bizerta vor trebui să fie eva
cuate pînă la 15 octombrie. După 
această dată, a arătat el, aici vor 
mai rămîne numai cîțiva ofițeri 
francezi din personalul tehnic care 
vor preda autorităților tunisiene in
stalațiile și utilajul rămas.

Svejk, scrie comentatorul agenției 
TASS. Interpretarea acestui rol a 
fost extrem de interesantă și de un 
înalt nivel artistic. Contrastul dintre 
aspectul lui Svejk — naiv și stîn- 
gaci — și ironia lui inteligentă și 
subtilă, sînt de mare efect comic. 
Svejk — Scărlătescu — i-a cucerit. 
pe spectatorii sovietici chiar din pri
mele clipe ale apariției sale pe 
scenă“.

Ideii regizorale generale a specta
colului îi corespund întru totul 
rurile — opera scenografului 
Nemțeanu — care excelează 
simplitate și expresivitate.

deco-
Dan 
prin

beneficiază de 
frumoase“. La 
de specialitate „Arts'

imagini din cele mai 
rîndul său, săptămînalul 

t" scoate în eviden
ță „sinceritatea și discreția în felul de a 
povesti care constituie farmecul acestei ■ 
opere suave". „Prin montaj, prin ro
bustețe și mai cu seamă prin folosirea 
foarte îndemînatică a culorii, scrie 
„Arts", „Codin“ creează o adevărată 
fascinație“.

Cotidianul „Paris-Presse L'intransi
geant“ are numeroase cuvinte de laudă 
pentru focul plin de naturalețe al in- 
terpreților.

Un alt cotidian, „Le Figaro", con
semnează aplauzele cu care publicul a 
primit povestea înduioșătoare a priete
niei dintre Codin, principalul erou al 
filmului, și micul Adrian.

Ziarul „l'Humanite" subliniază la rîn
dul său buna interpretare a operei lui 
Istrati, precum și umanismul acesteia.

Ziarul „Combat" subliniază reușita 
lui Codin și a acestei prime experiențe 
făcute cu o coproducție franco-romînă. 
Relevînd multiplele calități ale filmu
lui, „Combat“ încheie prin a remarca 
culorile care sporesc farmecul acestuia.

că volumul ei i-a permis să pluteas
că liber cîte o oră jumătate în ca
bină. Dar vom ajunge și la timpul 
cînd în cabină va încăpea un echi
paj alcătuit din cîțiva oameni. Vorbi
torul a relevat că în prezent proiec- 
tanții lucrează la elaborarea navelor 
pentru zborurile cosmice îndepărtate, 
iar cosmonauții se pregătesc în ve
derea acestor noi zboruri.

în viitorul apropiat vom asista cu 
toții la zborurile marilor nave cos
mice funcționînd pe bază de ener
gie nucleară, a declarat în cadrul 
reuniunii Tigran Melkumov, doctor 
în științe tehnice. Din punctul de 
vedere al realizării asamblării sta
țiilor interplanetare pe orbită, a 
subliniat vorbitorul, zborurile în 
grup efectuate de Nikolaev, Po- 
povici, Tereșkova și Bîkovski ne-au 
apropiat cu încă un pas de tradu
cerea în viață a acestui proiect.

Generalul-maior Ivan Anureev, 
care a luat apoi cuvîntul, a vorbit 
în cadrul reuniunii despre realiză
rile științei sovietice în domeniul 
cuceririi Cosmosului.

La întrebarea corespondentului a- 
genției TASS privitoare la posibili
tățile colaborării internaționale în 
domeniul cuceririi spațiului cosmic, 
el a subliniat că de pe acum se 
poate crea cu succes un sistem in
ternațional de telecomunicații și te
leviziune cosmică și se poate preve-. 
dea timpul pentru o perioadă înde
lungată cu ajutorul sateliților me
teorologici.

oc- 
lu- 
al

HAVANA. în seara zilei de 3 
tombrie, la Havana și-a încheiat 
crările Congresul internațional 
arhitecților, la care a participat și o 
delegație de arhitecți romîni con
dusă de Gustav Guști, vicepre
ședinte al Comitetului de stat pen
tru construcții, arhitectură și siste
matizare. La ședința de închidere a 
congresului, Fidel Castro, primul 
ministru al guvernului revoluționar 
Cuban, a rostit o cuvîntare.

MADRID. Un purtător de cuvînt 
al ministerului franchist al infor
mațiilor a anunțat joi că în ulti
mele cîteva zile au fost arestați de 
către poliția secretă spaniolă cinci 
tineri intelectuali care sînt acuzați 
de „încercare de a constitui o aso
ciație de opoziție“. Agenția Reuter 
precizează că printre cei arestați 
se află Jose Antonio Mazas, fiul 
unuia dintre fruntașii organizației 
falangiste, cunoscut scriitor spaniol.

NEW YORK. In seara de 3 oc
tombrie, la baza forțelor aeriene a- 
mericane Vandenberg din California 
a explodat pe sol o rachetă balis
tică intercontinentală „Atlas-F“, 
cea mai perfecționată din seria ra
chetelor de acest tip. După cum 
transmite agenția Associated Press, I 
personalul bazei a trebuit să depună i 
eforturi pentru a stinge incendiul ! 
produs ca urmare a arderii oxige
nului lichid cu care era încărcată 
racheta.

BAGDAD. Agenția M.E.N. anun
ță că la invitația guvernului ira
kian, o delegație guvernamentală a 
Kuweitului, condusă de primul mi
nistru Abdulah As-Salim As-Sa- 
bah, a sosit la Bagdad. Din cercu
rile irakiene s-a aflat că tratativele 
dintre reprezentanții guvernelor I- 
rakului și Kuweitului „vor avea o 
importanță considerabilă în regle
mentarea relațiilor viitoare dintre 
cele două țări“.


