
Prolatari din toate țările, uniți-vă I

Citiți

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2590 4 PAGINI — 20 BANI

Pe căile

ȘTIINȚEI

pag. Il-a

Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romine a oferit joi seara o re
cepție în cinstea delegației gu
vernamentale a R. P. Mongole în 
frunte cu tovarășul Jumjaaghiin

TEHNICII
Vineri 6 septembrie 1957

NIMENI NU-ȘI GĂSEȘTE TIMP 
PENTRU ÎNSILOZARE 
ÎN REGIUNEA CLUJ?

VIZITELE DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE

A R. P. MONGOLE
Recepția oferită de Consiliul de Miniștri al R. P. R.

O nouă ședință ? Da, spre sur
prinderea primilor secretari ai 
comitetelor raionale U.T.M., ei au 
fost chemați a doua, oară penlru 
aceeași problemă : însilozarea fu
rajelor.

întrebarea e simplă : ce s-a 
făcut ?

Singur, tovarășul Pop Izidor 
'(prim secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. Bistrița) poate ra
porta cu justificată mîndrie:

„în raionul nostru acțiunea de 
însilozarea furajelor a pornit, e 
drept cu întîrziere, dar cu avînt. 
In urma unei consfătuiri cu di
rectorii de întreprinderi cu se
cretarii U.T.M. din întreprinderi 
și instituții, s-au ținut adunări 
generale U.T.M. deschise în ca
drul cărora tinerii au discutat 
despre modul în care pot sprijini 
îndeplinirea hotărîrii comune a 
Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii și a C.C. al U.T.M. cu 
privire la însilozarea furajelor. 
Doar în cîteva zile, 177 de tineri 
muncitori au însilozat 200 tone 
furaje, au pregătit 10 gropi cu o 
capacitate de 1720 metri cubi la 
secția Iad a G.A.S. Bistrița. Cei 
80 tineri de la fabrica de hîrtie 
„Bernat Andrei" din Prundu 
Birgăului au hotărît să muncea
scă o zi penlru însilozare.

Iată bilanțul acestor acțiuni: 
18 gropi curățate de 316 tineri 
muncitori plus 130 propagandiști; 
1075 tone furaje însilozate. Și 
tinerii din gospodăriile colective

au început însilozarea la Doro- 
lea, Dipșa, Iuda, Slătinița și Iad.

Un exemplu pozitiv dar singu
rul. Și cum „o floare nu aduce pri
măvara", a doua oară în decurs 
de-o lună primii secretari ai co
mitetelor raionale U.T.M. din re
giunea Cluj și-au dat seama de 
inactivitatea lor.

Nu este admis ca pînă în mo
mentul de față pe întreaga re
giune să se însilozeze doar 8 la 
sută din plan în gospodăriile a- 
gricole de stat și 3 la sută în 
gospodăriile colective. Timpul i 
fost prielnic, s-au creat condiții 
mult mai bune decît anul trecut, 
există mari posibilități de înde
plinire a planurilor.

Care sînt cauzele acestei si
tuații intolerabile ?

In primul rînd secția agricolă 
a sfatului popular regional con
dusă de tov. ing. Mleșniță, care 
desconsiderînd o hotărîre a orga
nelor superioare subapreciază a- 
ceastă acțiune. Repetăm : o sub
apreciază vădit. Tov. Mleșniță 
refuză să participe la ședințele 
de comandament.

— O să trimit pe... tov. Suciu.
— Dar nici tov. Suciu n-a ve

nit.
— O să meargă altcineva.
— Nici „altcineva" n-a venit 

și ar fi bine să veniți chiar dv. 
e doar o problemă de ordin re
gional. Nu ?

O mare parte din vină, de ase
menea, revine comitetelor raio-

nale U.T.M. Ce-au făcut pînă a- 
cum tovarășii de la raionul Cluj 
(prim secretar Protopopescu Teo
dor) ? Nimic. Nici măcar un ki
logram de nutreț însilozat de că
tre tineret.

Ce-au făcut tovarășii de la ra
ioanele Gherla (prim secretar 
Pascu), Huedin (prim secretar 
Dimirgean Otto), Zalău (prim se
cretar Nicoară), Aiud (prim se
cretar Szebesi Zoltan) ? Să vă 
spun ce-au făcut: ședințe, cons
fătuiri, discuții, analize, planuri 
și plănulețe pentru însilozare. 
Concret? Mai nimic, adică a- 
proape ce-au făcut și tovarășii 
de la raionul Cluj.

Tovarășul Vasile Vancea este 
secretar al comitetului raional

M. MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui" pentru regiunea Cluj

Delegația R. P. Mongole în frunte cu tovarășul J, Țedenbal în vizită Ia Combinatul Poligrafic 
„Casa Scînteii". Foto: DUMITRU F. DUMITRU

O viață străbătută
de înflăcărat patriotism

Țedenbal care ne vizitează țara.
La recepția care a avut loc în 

clădirea Consiliului de Miniștri, 
au luat parte tovarășii: J. Țe- 
denbal, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, 
Dorjiin Samdan, secretar al Co; 
miletului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
Sadnomîn Avarzed, locțiitor al 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, ministrul Afacerilor Exter
ne, Șagdaryn Țeveen, locțiitor al 
președintelui Comisiei de Stat a 
Planificării și Sandavin Ravdan, 
ambasadorul R. P. Mongole în 
R. P. Romină.

Au participat tovarășii: Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Emil Bodnăraș, Constantin Pîr- 
vuiescu, Grigore Preoteasa, Leon- 
te Răutu, general colonel Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Janos

Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, An
ton Moisescu, membri ai guver
nului, membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai orga
nizațiilor obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, generali 
și ofițeri superiori ai Forțelor 
Armate ale R.P.R., ziariști ro- 
mîni și străini.

Au luat parte de asemenea șe
fii unor misiuni diplomatice a- 
crfeditați la București și alțl 
membri ai corpului diplomatic.

In timpul recepției tovarășii 
Chivu Stoica și J. Țedenbal au 
închinat pentru adîncirea și dez
voltarea continuă a prieteniei și 
colaborării frățești romîno-mon- 
gole.

de G. Georgetcu-Buzâu

fră- 
cele 
lup- 
nos- 
mai

De-a lungul veacurilor poporul 
nostru a înscris nepieritoare pa
gini de eroism în lupta sa dreap
tă împotriva asupritorilor dinlăun- 
trul și din afara țării.

în toate epocile de mari 
mîntări sociale, în momentele 
mai grele și hotărîtoare ale 
tei, din rîndurile poporului 
tru s-au ridicat oamenii cei
înaintați, mai clarvăzători, care au 
îndrumat și condus pe cei obidiți 
în luptă, spre izbîndă.

Cunoașterea vieții acestor figuri 
luminoase de patrioți, este nu nu
mai un semn de prețuire a acti
vității lor pusă în slujba progre
sului, ci și un izvor de creștere a 
sentimentului nostru de mîndrie 
patriotică, de dragoste pentru tot 
ce a fost mai înaintat din frămîn- 
tata istorie a poporului nostru.

Printre aceste figuri se află și 
aceea a lui Mihail Kogălniceanu. 
Deși într-o serie de probleme im
portante și îndeosebi în ce pri
vește alegerea căilor de înfăptuire 
a revendicărilor democratice, Ko
gălniceanu nu s-a ridicat la înăl
țimea unor contemporani ai săi ca 
Bălcescu și alții, el este totuși 
unul dintre elementele cele mai

înaintate din perioada revoluției 
de la 1848.

M. Kogălniceanu și-a pus din 
fragedă tinerețe activitatea în sluj
ba poporului, luptînd pentru rezol
varea revendicărilor sale. El a 
activat însă în sens democrat-libe
ral, adică preconizînd calea legală 
a reformelor de sus în 
a preveni revoluția.

Atent la aspirațiile 
Kogălniceanu a rămas 
apărător al intereselor 
din rîndurile căreia făcea parte.

Țelurile luptei sale au fost : pe 
plan social, economic, înlăturarea 
orînduirii feudale și înlocuirea ei 
cu orînduirea capitalistă, iar pe 
plan național, Unirea Principatelor 
și apoi obținerea independenței 
României.

Această luptă are un caracter 
patriotic manifestat și în lupta de 
eliberare națională a celor două 
țări romîne de sub dominația oto
mană. Pentru dezvoltarea econo
mică a celor două , principate pe 
treapta capitalismului, eliberarea

jos pentru

poporului, 
totuși un 
burgheziei,

lor națională era o condiție sine 
qua non.

în articolul de față, vom des
prinde cîteva aspecte ale patrio
tismului lui Mihail Kogălniceanu.

Patriotismul lui M. Kogălniceanu 
izvorăște pe de o parte din cunoaș
terea trecutului de luptă al po
porului din epoca de vitejie dintre 
secolele XIV—XVI și apoi a tre
cutului întunecos din epoca de de
cădere care a urmat, iar pe de altă 
parte din revolta ce i-a stîrnit pe
rioada trăită.

Kogălniceanu, a făcut din studiul 
istoriei poporului un minunat in
strument pentru cultivarea și dez
voltarea sentimentului patriotic.

în lucrarea sa despre Istoria 
Valahiei scrisă în limba franceză 
și publicată în anul 1837 la Ber
lin, unde se afla la studii, tîyiărul 
istoric care avea numai 20 de ani 
începe să arate atașamentul 
de popor și de- patrie. El își 
pune să scrie altceva decît 
grafia voevozilor de care se 
paseră 
trebui să 
de popor decît de domni* 
primă el, arătîndu-și acest atașa
ment. El acuză boierimea din se
colul al XVIII-lea pentru că a 
trădat cauza patriei. „Pierzînd 
iubirea de patrie și de indepen
dență — scrie el —, boierii nu

cronicarii. „Istoria 
se ocupe mai

față 
pro* 
bio* 
ocu- 

nr 
mult 

se ex-

Fruntași pe țară

j Necontenit se îmbunătățesc : 
condițiile de locuit ale oame- J 

: nilor muncii. ?
: In fotografie: „Blocul Bur- :
: Iacilor" de la uzinele metaîur- ? 
? gice „Poiana Cîmpina" 
T ?

Noua instalație 
de foraj pentru 

mari adîncimi
Recent constructorii de utilaje 

petrolifere de la uzinele „1 Mai" 
din Ploești au terminat prototipul 
noii instalații romînești de foraj 
pentru adîncimi pînă la 3500 m.

Instalația, cu o sarcină de 150 
tone la cîrlig, este o construcție cu 
totul nouă față de tipurile fabri
cate pînă acum în țara noastră. 
Proiectul, întocmit de Institutul de 
Cercetări și Proiectări Utilaj Pe
trolifer (Iproup), se bazează în 
concepția diferitelor mecanisme pe 
principii moderne și o tehnică 
înaintată.

Importante modificări au fost a- 
duse turlei. Ea poate fi pusă în 
exploatare într-un timp do 5 ori 
mai mic decît cel necesar pentru 
montarea sau demontarea turlei de 
foraj de tip convențional. Toate 
operațiile de asamblare a turlei se 
execută la sol, ridicarea sau cobo- 
rîrea ei efectuîndu-se cu ajutorul 
troliului propriu. Aceasta prezintă 
un avantaj deosebit de important 
și din punctul de vedere al pro
tecției muncii, evitîndu-se lucră
rile de montaj la mari înălțimi.

Prin caracteristicile sale noua 
Instalație de foraj pentru adîncimi 
pînă la 3.500 m. egalează, în an
samblu, utilajele similare reali
zate de tehnica mondială. Cu aju
torul noii instalații petroliștii vor 
putea fora sonde și în acele re
giuni unde petrolul se găsește 
adîncimi mai mari, asigurînd 
creștere însemnată a indicilor 
£oraj și extracție.

la
o

de

(Agerpres)

ȘI MONUMENTUL
Cred că nu numai eu» 

ci în general oamenii, 
respectă caii. Calul are 
parcă ceva omenesc în 
el, e mai aproape de i- 
nima noastră. Și pe ur
mă, ei au adus și aduc 
încă un imens ajutor o- 
menirii. Modești și har
nici, blînzi și inteli- 
genți, uneori chiar vi
teji, omul îi binecuvîn- 
tează din 
nai iubesc

Dar, pe cuvîntul meu, 
urăsc la sînge gloabele, 
nu pot să le sufăr.

In fond, știți ce e o 
gloabă. O cabalină ra
blagită, cu picioarele 
șontorogite și cu crupa 
zgîriată și plină de muș
te, care glojdăie toată 
ziua pe marginea unui 
șanț, spre rușinea spe
ciei sale. O asemenea 
catastrofă, sluțenie și 
dracu știe cum să-i mai 
zic, dă buzna în curțile 
oamenilor, intră peste 
tot, chioșpalie și cretină, 
pînă e gonită cu pietre 
și înjurături.

lnchipuiți-vă că o a- 
semenea gloabă nenoro
cită, care n-are nimic 
sfînt în ea, a îndrăznit 
să calce, să profaneze o 
biserică. Pur și simplu, 
gloaba de care vă spun, 
a intrat în biserică.

Ce i-o fi venit ei să 
intre acolo — dumne
zeu sau dracu știe. Ce 
treabă avea ea să intre 
în biserică, ce-o intere
sa ? Asta nu pot să pri
cep. Mai ales că biseri
ca, care făcea parte din

inimă. Perso- 
caii.

Curtea Domnească de la 
Tîrgoviște, era un monu
ment de mare valoare, 
construită la începutul 
secolului XV, Vă dați 
seama !

Să zicem însă că din 
punct de vedere moral 
s-ar putea trece cu vede
rea fapta imbecilă a 
gloabei susnumite. Mă 
rog, să fie dată gloaba 
afară din biserică fi to
tul e limpede. Ei, dar 
vedeți, gloaba n-a vrut 
să iasă din biserică. Pur 
și simplu n-a vrut. Au 
tăbărît pe ea cîțiva paz
nici cu bîtele, au tras-o 
de căpăstru, au luat-o 
cu binișorul, ași 1 Gloa
ba se simțea bine în bi
serică. După privirea 
bleagă pe care o avea 
dădea de înțeles că 
deoarece biserica s-a în
gropat în pămînt cu 
vremea, devenind într-un 
fel subterană, ea nu poa
te face efortul de a se 
sălta nițel in sus. Cînd 
a coborît a fost altceva, 
totul a fost pe bază de 
gravitate. Acum însă nu 
poate.

Paznicii, ce se gin- 
dese ei : „dacă ne află 
ăi de la sfat, ne-am ars. 
Să scoatem repede gloa
ba afară. Da' cum o 
scoți, că nu iese ? Dărb 
mim biserica. Și afa-i 
veche, n-a rămas decît 
o ruină din ea, nu mai 
e bună de nimic**.

Aduc niște târnăcoape, 
casmale, sape și — pe 
ea !

Curtea Domnească din

Tîrgoviște are fi ea un 
fel de paznic, e babă 
care-și face slujba din bu
năvoință. Cînd vin vizi
tatori, ea îi conduce, le 
explică așa cum se pri
cepe. Ei, cînd i-a văzut 
baba pe paznicii aceia 
besmetici și inconștienți 
dărîmînd monumentul a 
strigat ca mușcată 
șarpe.

— Nebunilor, ce 
ceți aici ?

— la taci babo 
gură ! Ce vrei 4 
prăpădească bietul 
pentru niște 
putrezite ?

Bătrîna a chemat re
pede niște oameni din 
apropiere și abia i-au 
potolit. Cineva, care a- 
vea ceva mai mult cap 
decît toți ceilalți la un 
loc, i-a sfătuit să facă 
un fel de podeț din 
seînduri și-o să iasă 
gloaba numaidecît. Așa 
au făcut, și gloaba a 
fost scoasă. Pînă atunci 
însă paznicii dărîmase- 
ră copertina și o parte 
dintr-un zid.

Direcțiunea Muzeului 
din Tîrgoviște a făcut o 
adresă către Sfatul 
popular orășenesc în 
care îl ruga să ia mă
suri, adică să repare bi- 
serica-monument. Asta 
era la 21 iunie 1956. 
Peste o lună de zile sfa
tul popular — situat la 
imensa distanță de cî
teva sute de metri — 
răspunde enervat rugind 
„a ne arăta ce strică
ciuni anume a făcut ca-

de

fo

din 
să se 

cal 
cărămizi

Iul fi dacă acest 
teritoriu e supra

vegheat de paznicul 
dv.** P 9, care
era i il„~ se
gîndise să rezolve 
chestiunea dînd even
tual o amendă paz
nicului de la Muzeu. 
Printr-o altă adresă i se 
răspunde că din vina 
lor, a celor de la sfat, 
muzeul n-are un paznic.

In cazul ăsta pe cine 
să amendeze ? Calul ? 
Cei de la muzeu deve
neau din ce în ce mai 
agasanți. La 18 septem
brie 1956 sfatul le răs
punde cu adresa 24.880 
dosar 15, cum că intim- 
plarea e adevărată, 
n-au ce zice, biserica a 
fost deteriorată de un 
„cal în cădere**. „Totuși 
— explică ei cu o logi‘ 
că formidabilă — Sfatul 
Popular nu poate fi tras 
la răspundere, pentru 
faptul că de îngrijirea 
cailor răspundea tov. 
Verzea Manole, fost sa
lariat la noi ? ! ?. Pen
tru acest lucru vă veți 
adresa altor organe care 
sînt în drept să hotă
rască**.

Au semnat, președinte
le Oproiu și secretarul 
Iacob. La această adre
să, muzeul le-a răspuns 
prompt printr-o altă a- 
dresă :

„Vă facem cunoscut
ca nu calul în cădere

ION BAIEȘU

Continuare 
în pag. 3-a

Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei și Comitetul Central al 
Sindicatului muncitorilor din industriile petrol, chimie și gaz metan 
au acordat distincția Steagul roșu de producție celor mai bune în
treprinderi, care în cursul primului semestru al acestui an au obținut 
succese deosebite în creșterea producției, productivității muncii fi 
reducerea prețului de cost.

In sectorul de foraj această distincție a revenit întreprinderii de 
foraj Valea Caselor. Colectivul de aici care a forat peste plan în 
semestrul 1 13.283 m, a îndeplinit la 27 iulie planul anual de foraj.

Schela Cobia a primit Steagul roșu de întreprindere fruntașă în 
sectorul extracției de țiței. In primul semestru al anului colectivul 
schelei Cobia a dat peste plan 4.450 tone de țiței, realizînd o creș
tere a productivității muncii de 2,6 la sută față de plan.

In sectorul prelucrării țițeiului, întrecerea ca și Steagul roșu 
fost cîștigate de colectivul rafinăriei nr. 7 Brazi.

Odată cu decernarea steagurilor roșii de producție, întreprinderile 
fruntașe primesc însemnate premii în bani.

(Agerpres)

La Combinatul poligrafic „Casa Scînteii**
Joi dimineața, membrii delega

ției guvernamentale a R. P. 
Mongole în frunte cu tovarășul 
J. Țedenbal, președintele Consi
liului de Miniștri, însoțiți de to
varășii Ștefan Voitec, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., Th. Rudenco, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe 
și M. Dalea, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Mongolă, au fă
cut o vizită la Combinatul poli
grafic „Casa Scînteii".

Oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Atanase Joja, ministrul 
Invățămîntului și Culturii, Mihai 
Alexandru, secretar general al 
Ministerului, N. Dumitrescu, di
rector general al combinatului, 
precum și de numeroși tehnicieni 
și muncitori care le-au făcut □ 
primire călduroasă.

După ce au fost informați asu
pra construcției și producției 
combinatului, membrii delegației 
guvernamentale mongole au vi
zitat cîteva din principalele secții 
de producție ale marelui combi
nat poligrafic.

Tovarășul J. Țedenbal și cei
lalți membri ai delegației se o- 
prese în repetate rînduri lîngă 
modernele mașini poligrafice și 
se interesează de procesul de 
producție. La legătorie se carto
na un volum din operele marelui 
nostru scriitor Mihail Sadoveanu. 
Ca amintire a vizitei făcute în 
secția lor, muncitorii au oferit

tovarășului Țedenbal acest volum, 
înainte de a părăsi combina

tul. stînd de vorbă cu conducă
torii întreprinderii, tovarășul Țe- 
denbal a spus : „Noi, in Mongo
lia. am auzit de această minu
nată întreprindere. Astăzi am 
putut vedea aici una din cele mai 
frumoase centre de răspindire a 
culturii din R. P. Romină.

Este « întreprindere înaintată 
cu o mecanizare puternică. Com
binatul „Casa Scînteii" este o 
mărturie a marii revoluții cul
turale din țara dv. datorită regi
mului de democrație populară. 
Din toată inima urăm colectivu
lui acestei întreprinderi noi suc
cese în munca sa nobilă de de
servire culturală a celor ce mun
cesc".

Apoi tovarășul Țedenbal și cei
lalți membri ai delegației guver
namentale a R. P. Mongole au 
semnat în cartea de aur a com
binatului.

Luîndu-și rămas bun de la oas
peții lor. muncitorii combinatului 
au oferit tovarășului Țedenbal și 
celorlalți membri ai delegației 
albume cu fotografii ce înfățișea
ză aspecte din combinat șt cite 
o mapă lucrată de ei în timpul 
vizitei, în care e tipărită o foto
grafie luată la sosirea oaspeților 
la combinat. Pe mapă sînt scris* 
cuvintele: ..Salutăm pe scumpii 
noștri oaspeți, solii poporului 
frate mongol".

La Fabrica de confecții „Gh. Gheorghlu-Dej'*
In continuare membrii delega

ției guvernamentale a R. P. Mon
gole au fost oaspeții muncitori
lor și tehnicienilor Fabricii de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din Capitală.

La sosire solii poporului mon
gol au fost întimpinați de repre
zentanți ai Ministerului Indus
triei Bunurilor de Consuni, de

(Continuare in pag. 4-a)

O VIZITA
IN CODRII REGHINULUI

Trenul de munte se pune în 
mișcare. Trecem pe lîngă păduri 
de fag și molift

După un drum de vreo patru 
ore iată-ne în sfîrșit la Lăpușna, 
cel mai mare sector al I.F.E.T.- 
ului din Reghin.

Tabăra de pionieri 
în vechiul castel

Pădurea, planul, 
biblioteca sînt la 

înălțime. Aprovizio 
narea cu alimente 

însă nu!

Inalțlf ofspețl sînt Intim-Ț 
plnați cu căldură J

Foto : AGERPRES J 
♦

La 3-4 km. de Lăpușna e gura 
de exploatare Secuieu. O vale pi
torească, săpată poate cu milenii 
in urmă de rîulețul sprințar care 
o străbate, adăpostește singurele 
așezări omenești — căsuțele tă
ietorilor de lemne.

Aici, la Secuieu, l-am tntîlnit 
pe maistrul Pal Albert. El lucrea
ză din 1921 pe aceste meleaguri. 
A văzut multe și a fost martorul 
unor mari transformări.

Pînă în 1948, toporul, ferestrăul 
de mînă, micul tren au fost sin
gurii reprezentanți ai tehnicii în 
exploatările forestiere. Munca 
era grea, istovitoare. Hrana de 
toate zilele era doar pita, nu în
totdeauna însoțită de destulă 
slană. Ca adăpost servea cîte o 
colibă sau pădurea încăpătoare 
și ospitalieră. Așa era via.ța

muncitorilor forestieri, aici unde 
dictatorul fascist maghiar Horty 
și regele Carol își căldiseră cîte 
un castel.

Astăzi toate acestea au rămas 
doar amintiri. Maistrul Pal Al
bert nu le-a uitat însă.

Tehnica nouă a ușurat munca 
lucrătorilor din păduri. Sus, pe 
platoul din Secuieu, poți auzi a- 
cum huruitul tractoarelor, zgo
motul ferăstraielor mecanice.

Funiculare puternice coboară 
buștenii la vale, pînă la rampă. 
De curînd s-a instalat cel de al 
doilea funicular la Secuieu. Un 
altul va fi adus în curînd, 
ploatarea din Valea Gîtii.

Sectorul Lăpușna este 
trat cu 16 tractoare, cu 
grupuri electrogene, cu două fu
niculare.

la ex-

înzes- 
două

Schimbările le poți vedea la 
tot pasul. Fostul castel al lui 
Horty a devenit tabără de pio
nieri. S-au înființat magazine, 
cantine pentru lucrătorii fores
tieri. La cele 8 guri de exploata
re, ca și în parchetele din păduri, 
s-au instalat zeci de cabane 
demontabile pentru muncitori.

Mecanizarea tăierii și trans
portului a ieftinit exploatarea 
lemnului și a ridicat simțitor 
productivitatea muncii.

Luna iulie, ca și luna august, 
nu sînt luni de vîrf în exploata
rea lemnului. In timpul verii sînt 
mai puțini lucrători în pădure. O 
parte din muncitorii sezonieri 
pleacă în satele lor, la strînge- 
rea recoltei.

Totuși, sectorul Lăpușna a dat 
în luna iulie peste plan 150 me
tri cubi lemn rotund de brad, 68 
tone mangal de bocșă, depășin- 
du-și planul global cu 31 la sută.

ST. NEKANIȚKI 
corespondentul „Scînteii tine
retului în Regiunea Autonomă 

Maghiară

Aproape 80 la suta 
din griul șt secara 
contractata au fost 

recepționate
Recolta bogată din acest an um

ple hambarele gospodarilor din 
întreaga țară. în același timp in 
magaziile statului se depozitează 
cerealele preluate pe baza con
tractelor încheiate cu producătorii. 
Pînă acum aproape 80 la sută din 
cantitatea de grîu și secară con
tractată pentru acest an a fost de
pozitată în magaziile statului. 
Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute în regiunea Bucu
rești, unde au fost preluate de la 
producători 99 la sută din canti
tatea contractată, în regiunea Cra
iova 85 la sută, în regiunea lași 
83 la sută, iar în regiunile Sucea
va, Oradea și Pitești peste 81 la 
sută fiecare.

Succesele frumoase obținute în 
acest an la recepționarea cereale
lor se daloresc unei mai bune or
ganizări a muncii. Spațiul de in- 
magazinare a fost mărit cu 12,000 
de vagoane ; la Atîrnați, Ciolpani 
ți Miroși au fost construite noi 
magazii cu o capacitate totală de 
2.000 de vagoane, tn satele ți co- 

I munele îndepărtate s-au organi- 
Izat baze de recepționare sezonie
re.
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milioane motociclete pe glob 
Pagini din istoria electrificării 

Mari bogății științifice 
Un ghețar de 840 km. 

lung
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in întreaga lume

Conform unei 
statistici 
cate recent 
Frankfurt, 
toate țările 
mii circulă
tăzi 102.827.000 
autovehicule. La 
aceasta se mai a- 
daugă 15.000.000 
motociclete, pre
cum și multe 
milioane de trac
toare. Din cal
culele făcute re
iese că în Euro
pa circulă aproa
pe 20.000.000 
mașini și circa 
12.000.000 mo
tociclete.

3
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$ t i r i A. G. I.
Puține sînt locurile mai mult 

iubite de cercetătorul îndrăgostit 
de studiul evoluției naturii decît > 
muzeele de istorie naturală. înfăți- 
șind în exponatele sale crîmpeie ale 
măreței dezvoltări naturale, mu
zeele de acest fel înlănțuie în min
tea vizitatorului cunoștințele pe 
care le are asupra dezvoltării na
turii, îi crează imaginea plastică 
a uriașei evoluții pe care a par- 
curs-o natura pămîntului nostru.

Arhivă naturală — Muzeul bucu* 
reștean „Gr. Antipa** atrage zi de 
zi zeci și sute de vizitatori dor
nici de a citi în exponatele sale 
pagini pline de semnificații din. 
măreața carte a istoriei naturii.

Muzeul de istorie naturală din. 
București, își începe activitatea, 
încă din prima jumătate a veacu
lui trecut.

întemeiat în 1834 la Colțea de 
către Domnitorul Mihai Ghica cu 
denumirea de „Muzeu de Zoologie 
și Mineralogie** exponatele colec
ției erau formate mai ales din di
ferite trofee de vînătoare, rarități, 
curiozități donate de contemporani. 
Muzeul s-a dezvoltat într-un ritm, 
rapid sub primii săi conducători 
Alexandru Ghica (fratele Domni
torului), Carol Wahlștein și italia
nul Fererati care au înmulțit co
lecțiile atît cu animale din țară 
cit și cu o însemnată donațiune a 
Muzeului din Torino. După 1864, 
Muzeul este mutat în noua clădire 
a Universității. Conducerea o are 
paleontologul prof. Gr. Ștefănescu, 
urmat de botanistul D. Brindză 
în (893, Grigore Antipa — un zoo
log cu o largă pregătire de spe
cialitate, elevul cunoscutului sa
vant Ernst Haeckel — ia condu
cerea muzeului. Învingî-nd nenumă
rate piedici, Gr. Antipa izbutește 
să construiască actualul local des. 
chizînd în 1906 noul muzeu de o 
valoare deosebită în acea vreme. 
Timp de 51 de ani muzeul (care 
în 1933, la sărbătorirea centenaru
lui capătă numele directorului său), 
este condus de Grigore Antipa.

Reorganizat și dezvoltat în an\i 
din urmă, muzeul are astăzi un 
măreț rol cultural-educativ.

Vă prezentăm astăzi cîteva din

piesele sale care sînt de mult cu
noscute de specialiștii de peste ho- 

i tare.

GIGANTUL
într-una din săli vă întâmpină 

un gigantic schelet de 4,5 m. înăl
țime. O mică plăcuță consemnă 
numele animalului ; „Dhinotheri- 
um gigantissimum’4. Este cea mai 
valoroasă piesă a muzeului. UNICĂ 
ÎN ÎNTREAGA LUME. Urmele 
sale au fost descoperite la sfîrșitul 
veacului trecut de prof. Gr. Ște
fănescu la Mînzați (Bîrlad). După 
studii amănunțite, oasele Dhino- 
theriumului au fost restaurate în 
clădirea muzeului.

După cum ne arată paleontologii, 
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La Muzeul de Istorie 
Naturală „Gr. Antipa"
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scheletul acestui străvechi animal 
prezintă o valoare deosebită nu 
numai pentru faptul că este UNI
CUL EXEMPLAR DIN LUME, dar 
și pentru că oasele din care este 
reconstițuit aparțin unuia și ace
luiași individ.

COLECȚII RARE
Intr-una din sălile întunecoase, 

sînt cîteva dulapuri care adăpos
tesc vestita colecție de fluturi „A- 
ristide Caradgea**.

După cîteva decenii de muncă, 
Aristide Caradgea reușise să sirin
gă o uriașă colecție de Microlepi- 
doptere, cuprinzînd 77.500 exem
plare cu 3.000 de tipuri (un tip 
este exemplarul după care a lucrat 
cercetătorul în determinarea ani
malului respectiv). Deși „Britisch 
Museum** îi oferise înainte de 
război o sumă fabuloasă. A. Ca
radgea vinde celebra colecție în 
1944 Muzeului „Gr. Antipa** pen- 
o sumă mult mai mică.

Exemplare de Microlepidoptere 
din colecția Caradgea sînt trimise 
pentru citva timp în străinătate. 
Registrul de corespondență al mu
zeului înregistrează cole tele cu 
exemplare ale colecției trimise la 
cererea unor specialiști ca dr. Pe
tersen de la Institutul de Entomo
logie din Berlin, dr. tlannemann 
din Berlin, dr. Grosmany din Bu
dapesta etc. După citva timp, 
exemplarele se reîntorc în colecție.

O scrisoare trimisă de Dr. Drea- 
cke din Jowa-S.U.A. cerea Mu
zeului „Gr. Antipa** pentru studii 
cîteva exemplare din colecția He- 
miptere „Montandon**. Conținînd 
zeci de mii de exemplare și aproa
pe 1,000 de tipuri, colecția „Mon
tandon** intrată în componența 
muzeului din 1910, reprezintă ală
turi de colecția de moluște (Dielz) 
de pești (Antipa) de Lepidoptere 
(Ostrogovici) colecții de mare im
portanță științifică, permițînd mu
zeului să devină un important cen
tru de cercetări faunistice.

k
Chiar dacă, dragi cititori, nu vă 

interesează colecțiile științifice, o 
simplă vizită la Muzeul 
tipa“ într-una din după 
cînd vă îndreptați pașii 
bare spre șosea, vă va 
mintea cu noi cunoștințe 
folositoare despre natura 
rătoare.

„Gr. An- 
amiezele 
la plim- 
îmbogăți 

atît de 
înconju-

In cadrul anului geofizic internațional (A.G.I.) piloți australieni 
au efectuat zboruri experimentale in Antarctica. In apropierea gol
fului Amundsen, ei au descoperit un golf lung de 160 km. iar în
tre munții Antarcticei $1 golful Pryds — un ghețar uriaș lung de 
840 km. și lat de 480 km. care va fi studiat.

Cu prilejul anului geofizic piloți sovietici și americani fotogra
fiază din avion cimpiile înghețate ale Arcticei de la portul Nome 
(Alaska) și pină la portul sovietic Murmansk.

Puncte 
CARDINALE

• Așa cum ne Informează 
agenția China Nouă, recent in 
provincia Țzianșu au început 
lucrările de construcție a pri
mei mine mecanizate de fosfați 
din China. Extracția anuală 
de apatit în această mină va 
fi suficientă pentru obținerea 
unei cantități de 600.000 tone 
de superfosfat.

• La întreprinderea „Diesel 
Motorenwerke" (Uzina de mo- 
tpare Diesel) din Schonebeck 
(R. D. Germană) s-a făcut 
încercarea primelor motoare 
Diesel răcite cu aer. Motoare
le Diesel răcite cu aer sînt mai

TRANSPLANTAREA ORGANELOR INTERNE
La Institutul de Medicină din Moscova

După cum ne informează un ar
ticol publicat în revista sovietică 
,,Nauka Jizni** în laboratorul pen
tru transplantarea organelor de pe 
lîngă catedra de chirurgie operati
vă a Institutului de medicină nr. 
1 „I. M. •Secenov” din Moscova, 
făcîndu-se experiențe pe cîini, oa
menii de știință sub conducerea 
lui V. P. Denihov au elaborat me
tode de transplantare a inimii, plă- 
mînilor și altor organe de la un 
animal la altul.

H idroglisor
Muncitorii și tehnicienii de la 

șantierele din Rosslau (R. D. Ger
man) au construit un nou hidro- 
glisor care, în ultimele luni, a 
efectuat toate probele pe lacul 
Miiritz. Noua ambarcație, propul
sată de un motor Diesel, atinge 
o viteză de 55 km./oră.

în fotografie: Noua barcă în 
timpul unei curse de probă.

în prezent în acest laborator se 
efectuează cercetări în domeniul 
imunologiei. Relativ recent, oa
meni de știință sovietici și străini 
au elucidat un factor deosebit de 
important. S-a constatat că gru
pelor sanguine le corespund anu
mite grupe tisulare. Aceasta înles
nește considerabil nu numai expe
riențele pe animale, ci și transplan
tarea țesuturilor la om. Totuși in
compatibilitatea unei serii de grupe 
limitează posibilitățile existente în 
acest domeniu.

Colectivul laboratorului elabo
rează mijloace pentru înlăturarea 
incompatibilității tisulare și a in
compatibilității grupelor sanguine 
la transplantarea organelor in
terne.

Un loc considerabil în lucrările 
laboratorului îl ocupă perfecționa
rea tratamentului chirurgical al 
sclerozei vpselor coronare prin in
troducerea arterei toracice inte
rioare direct în artera coronară 
atinsă. Aceste cercetări se fac pe 
cîini, precum și pe cadavre. Ele 
dovedesc marele viitor al acestei 
operații, care este de natură să 
restabilească circulația sîngelui la 
persoanele suferinde de arterio- 
scleroză.

ușoare și mai sigure în exploa
tare. Pe lîngă greutatea mai 
redusă a acestor motoare tre
buie reținut că ele dezvoltă 
putere maximă și în condiții 
climaterice neprielnice, cum ar 
fi, temperatura ridicată și 
lipsa de apă.

• Intre 9 și 15 septembrie la 
Praga va avea loc un simpo
zion internațional de chimie 
macromoleculară. Acest sim
pozion va fi organizat de So
cietatea chimică cehoslovacă 
de pe lingă Academia de 
Științe a R. Cehoslovace, din 
însărcinarea Uniunii Interna
ționale pentru chimia pură și 
aplicată.

• Combinatul chimic Mon- 
tecatini din Milano a produs 
de curînd o nouă masă plastică 
denumită „MOPLEN“, despre 
care se afirmă că ar fi mai re
zistentă decît oțelul. Noua masă 
plastică este mai ușoară decît 
toate materiile create pînă a- 
cum și rezistă foarte bine la o 
temperatură de 160 °C. O bandă 
de „moplen44 lată de 3 cm. a- 
vînd o grosime de 0,5 mm. su
portă o sarcină de peste 300 kg.

• în Elveția a început pro
ducția unui nou tip de ceasor
nice de mină. Cadranul acestora 
este iluminat cu ajutorul unoi 
baterii în miniatură lungi de 3 
milimetri, cu o putere de 1,5 V 
și care durează 4—5 ani.

• Vasul „Tomata Maru" din 
flota japoneză de pescuit perle 
s-a înapoiat din apele mării A- 
rafura din nordul Australiei cu 
o încărcătură de 290 tone de 
midii producătoare de perle și 
o perlă de 60 carate, conside
rată ca mărime a treia perlă 
din lume, cu un diametru de 
2,5 cm.

Răspunzînd unor cititori, ca
re se interesau cum poate fi 
folosită energia soarelui, publi
căm în pagina de astăzi acest 
articol:

Cantitatea de căldură pe care 
o primește pămîntul de la soare 
într-un singur minut, este de-a 
dreptul fantastică. Cu ea am putea 
duce la fierbere 4.000.000.000 tone 
de apă, luate la temperatura de 
zero grade. în fiecare secundă, pă
mîntul primește o cantitate de e- 
nergie de la soare, egală cu ener
gia pe care am obține-o prin ar- 
derea a 3.000.000 tone de ben
zină !

Ce se întîmplă cu această can* 
tițate de energie emanată de soa
re ? Din păcate, ea răinîne ani de 
ani și aceeași de milenii nefolo
sită, deși folosirea ei în scopuri 
mai mult sau mai puțin practice, 
a fost o problemă care a frămîntat 
multe generații, începînd eu epo
cile cele mai îndepărtate.

Cine nu cunoaște străvechea le
gendă care povestește cum Arhi- 
mede a reușit să-și salveze în anul 
214 înaintea erei noastre, patria, 
dînd foc flotei romane care se a- 
propia de Siracuza ? Mulți istorici 
relatează despre această genială 
idee a marelui Arhimede. La che
marea lui, o mare mulțime de fe> 
mei se adunaseră în Siracuza, fie
care aducînd cu sine mica sa o- 
glindă de mînă. Toate, la comandă, 
îndreptară reflexul razelor de soare 
spre galerele romane, care fură 
curînd cuprinse de flăcări. Inge
niozitatea lui Arhimede a devenit 
celebră. Din păcate însă, această 
legendă, ori cît de frumoasă ar fi 
ea, are un mic cusur : nu este de
cît o născocire. Din sec. XVIII, 
mulți învățați au verificat experi
mental și prin calcul, atacul cu 
raze al lui Arhimede. Rezultatul 
era mereu același : imposibil ! Ca 
să poată aprinde o singură corabie 
la distanța de numai un kilometru, 
Arhimede ar fi trebuit să adune 
la țărmul mării cel puțin... 10 mi
lioane de femei ! !

In anul 1878, la expoziția mon
dială din Paris a fost demonstrat 
așa-numitul „isolator44 al lui A. 
Moucheau, care consta dintr-o 
oglindă concavă avînd in focarul 
ei un cazan. Cu aburul produs de 
acest aparat era acționată o tipo
grafie care tipărea 500 de ziare pe 
oră. Dacă toate aceste lucruri au 
fost privite în trecut, doar ea 
niște curiozități interesante, astăzi 
însă li se acordă, o deosebită 
atenție.

Un număr mare de savanți și 
ingineri s-au ocupat în ultimele de
cenii cu realizarea unor instalații 
capabile să folosească energia ra
diației solare. Printre primele se 
citează cea instalată în 1901 la o 
fermă de struți lîugă Los Angeles 
și cea construită lingă Cairo în 
1913.

Principiul de 
funcționare al a- 
cestor instalații e 
foarte simplu. 
Știm că razele 
solare încălzesc 
apa dar nu în
deajuns ca să a- 
jungă pînă la 
fierbere. Pentru 
aceasta ar fi ne
voie de vreo 10 
aștri solari. Dar 
dc unde să-i 
luăm ? Soluția e 
următoarea : se 
așează în jurul vasului cu apă mai 
multe oglinzi, una lîngă alta în 
forma unei gigantice flori. Razele 
solare cad asupra corolei largi de 
oglinzi se reflectă și se concen
trează asupra cazanului îngust din 
centrul lor. Apa fierbe în cazan 
de la răsăritul pînă la apusul soa
relui, iar aburii pun în acțiune o 
mașină.

în Uniunea Sovietică, K. G. Tro
fimov și P. Weinberg au construit

Răspundem 
la întrebările 
cititorilor

multe asemenea instalații. în re
giunile din Ăsia Centrală ele fur
nizează apă caldă pentru băile pu
blice, restaurante, spălătorii, fa
brici de conserve și uzine.

Din păcate, aceste mașini au un 
mare dezavantaj : ele ocupă foarte 
mult loc și funcționarea lor e 
destul de greoaie. Cauza principală 
constă în faptul că energia solară 
e transformată mai întîi în aburi, 
appi în energie mecanică și, în 
sfîrșit, în electricitate. La fiecare 
transformator se pierde o parte din 
energie, ipsa cea mai mare parte 
se pierde la transformarea ener
giei calorice în energie mecanică.

Și atunci oamenii de știință și-au 
pus problema : oare nu e posibil 
să se transforme direct energia so
lară în electricitate ? Această în
trebare și-a găsit un răspuns potri
vit datorita folosirii elementelor 
fotoelectrice. Dacă se depune pe 
o placă subțire de fier un strat de 
țiumai o zecițițe de milimetru de 
Seleniu cristalin și peste pl un 
strat și mai subțire de aur (o su
time milimetru grosime) se obține 
un asemenea element. Ilutninînd 
seleniul, lumina străbate cu ușu
rință foița de aur atît de subțire 
Cu cît cantitatea de lumină e mai 
mare cu atît mai intens e și cu
rentul electric. Asemenea elemente 
fotoejectrice pot pune în mișpare 
numai motoare electrice foarțe 
mici, deoarece randamentul lor e 
extrem de scăzut. Mult mai bune 
s-au dovedit a fi alte elemente, de 
exemplu, cele cu siliciu. Cea mai

Cuptor solar
mare dificultate care trebuie însă 
învinsă la realizarea industrială a 
elementelor fotoelectrice cu siliciu, 
constă în faptul că, siliciul trebuie 
să fie extraordinar de pur. La 
100.000 atomi de siliciu nu are 
voie să fie decît cel mult un sin
gur ațom străin. Mulți oameni de 
știință și-au consacrat activitatea 
acestei probleme și primele rezul
tate au și început să se arate.

Baterii care constau din plăci 
de siliciu de mărimea unei lame 
de ras, sînt de pe acum folosite 
pentru a alimenta stații de rădice- 
misie și radiorecepție locale. S*a 
calculat că dacă numai o zecime 
din suprafața pustiului Kara-Kura 
ar fi pavată cu asemenea elemente 
fotoelectrice, nevoile energetice ale 
U.R.S.S. ar fi pe deplin acoperite.

Se naște însă întrebarea: putem 
oare fabrica atîtea elemente foto
electrice ? Judecați vă rog singuri: 
siliciul formează 25% din scoarța 
pămîntului. O găleată cu nisip o- 
bișnuit cîntărește vreo 30 kg. și 
conține mai mult de 10 kg. siliciu. 
Din această cantitate se pot fabrica 
elemente fotoelectrice cu suprafața 
de 40 m.p. 0 pompă acționată de 
această sursă de curent ar putea 
să scoată de la adîncimea de 10 m. 
3.000 1. de apă pe minut. într-o 
singură zi această instalație ar pu
tea pompa mai mult de 1.000 tone 
apă și să irigheze cu ea grădini și 
cîmpii.

Un acoperiș făcut din „cărămizi4* 
de elemente fotoelectrice cu sili
ciu. ar putea nu numai să apere 
casa de frig și ploaie, dar să și 
alimenteze locuința cu energie e- 
lectrică.

Materia primă pentru o centrală 
electrică solară de puterea uriașei 
hidrocentrale de la Kuibîșev, ar 
putea fi transportată lesne de o 
singură locomotivă și întreaga cen
trală fotoelectrică ar putea fi mu
tată, cu ajutorul cîtorva tractoare 
în locurile cele mai potriyite.

E pqsibil ca în viitor, siliciul să 
nu mai fie folosit pentru centralele 
fotoelectrice industriale, ci un alt 
material a cărui obținere va fi 
mai ieftină.

Domeniile de utilizare ale acestei 
noi surse de energie vor fi curînd 
extrem de numeroase.

Fantezie ASTRONAUTICĂ

— Țl-am spus eu că mergfnd cu rache
tele astea de ocazie nu-1 nici o afacere.

— Am o pană nu-1 nimic ! Ce mi-e necaz e 
că m-așteaptă oamenii cu masa.

„Caleidoscop fizic66
de E. Lukâci, Â. Peter, R. Torjan

— Editura Tineretului -

Este greu de stabilit cu precizie 
momentul în care începe istoria 
electrificării. Cert este insă că in
tre anii 1870—1880 a început o 
dezvoltare Intensivă a industriei 
care producea energie electrică. 
Lucrările marilor fizicieni de la 
începutul veacului, incepînd de 
la Ampere la Ohm au pregătit o 
solidă bază teoretică și experi
mentală pentru ceea ce avea să 
se numească secolul electricității.

Inventarea arcului electric și a 
mașinii electrice generatoare și 
motoare de curent continuu, crea
ză primul teren de utilizare al 
curenților tari, care stau la baza 
electrificării. Din ce în ce, în tot 
mai multe orașe apar centrale 
electrice de curent continuu.

Cea mai mare extindere a că- 
pătat-o producția și distribuția de 
curent continuu în orașul New- 
York, unde a reprezentat timp de 
cițiva ani ocupația de căpetenie 
a lui Edison, care poate fi con 
siderat pionierul producției și 
distribuției de energie electrică. 
Este interesant de știut că în Eu
ropa primul oraș electrificat a 
fost Reșița.

Curentul continuu era tnsă 
incomod și costisitor. Transportul 
nu se putea face la distantă mare 
din cauza greutății și a scumpe- 
tei conductorilor. Nu se putea lu
cra cu tensiuni mari care permit 
conductori subțiri din cauza sein- 
teilor la colector și a imposibili
tății de transformare. Aceasta a 
dus la un număr de 2000 de cen
trale electrice locale la New- 
York I

Din această cauză adevărata 
eră a electrificării, tncepe abia cu 
inventarea curenților alternativi 
trifazati de către Dolivo-Dobro- 
volski și Tesla.

De la linia experimentală de 
Înaltă tensiune pe 57 km. con
struită intre Miesbach și Miin 
chen de către Deprez și pînă 
liniile moderne ce conduc pe mii

In 70 de ani
De la 1 miliard 
la 900 miliarde kw/ore

de kilometri curent alternativ sub 
380.000 de volți a fost o lungă 
cale de străbătut.

In epoca de înflorire a instala
țiilor de curent continuu, produc
ția mondială de energie electrică 
nu întrecea 1 miliard de KW/ore, 
astăzi, după aproape 70 de ani de 
utilizare extinsă a curentului al
ternativ, avem o producție mon
dială de peste 900 de miliarde 
KW/ore, producție care se dublea
ză la fiecare 10 ani I Datorită 
imensei sale importanțe economi
ce, electrificarea în curent alter
nativ trifazat a cunoscut un marș 
triumfal.

Odată cu creșterea vertiginoasă 
a numărului de kilowați instalați 
se poate spune încep să se 
schimbe și peisajele. Apar marile 
baraje hidroelectrice. Apar turbi
nele hidraulice moderne. Stîlpii 
liniilor de înaltă tensiune încep să 
devie un decor obișnuit al regiu
nilor industriale. Industria con
struiește aparataje diverse din ce 
în ce mai perfecționate, alterna- 
toarele uriașe sînt produse într-un 
torent neîntrerupt. Electromotoa
rele devin din ce în ce mai mici 
și mai ușoare, mat puternice. Se 
schimbă aspectul atelierelor.

Rețele întinse se interconectea
ză, astfel îneît alimentarea se 
face simultan din sursele cele mai 
diverse. Centralele termo și hi
droelectrice se compensează unele 
pe celelalte. Miliardele de metri 
cubi de apă adunată în spatețe 
barajelor în timpul sezonului plo
ios dau curent și umezeală bine

făcătoare In timpul secetei. Lu
mina electrică pătrunde îti cele 
mai îndepărtate sate, gonind 
bezna.

Creșterea vertiginoasă a nece
sităților de energie a dus la uti
lizarea surselor celor mai diver
se. In afara surselor clasice: hi
drocentrala pe rîu, termocentrala 
cu turbine cu abur generat de 
cazane încălzite cu cărbune, pe
trol, gaze naturale și termocen
trala cu motoare Diesel au apă
rut centralele cu turbine cu 
gaze, centralele geotermice csre 
Folosesc căldura internă a globu
lui din regiunile vulcanice (Islan
da). centrale ce funcționează pe 
diferența dintre temperatura la 
fundul și la suprafața oceanelor 
etc.

Multe țări cu rezerve energeti
ce reduse și-au îndreptat speran
țele către centralele atomoelec- 
trice.

In Franța se face o încercare 
extrem de interesantă de a capta 
energia mareelor. Estuarul rîului 
Rance de lingă St. Malo va fi 
închis cu un dig străpuns de 38 
de tuneluri în care vor fi mon
tate 38 de grupuri electrogene re
versibile speciale, fiecare cu o 
putere de 9 MW (megawați = 
mii de kilowați), totalizînd 342.000 
kw. Pentru golful Mont St. Mi
chel există un proiect de 10 mi
lioane de kilowați. Pentru a ne 
putea face o idee despre uriașa 
rezervă de energie pe care o con
stituie mareele este deajuns să 
știm că rotația pămîntului este 
întîrziatâ cu o zi la fiecare 7.200

de ani. In cazul cînd s-ar construi 
toate centralele maregene posi
bile, rotația pămîntului ar fi în- 
tîrziată cu o zi la 4.000 de ani, 
o încetinire care nu este cazul să 
îngrijoreze pe nimeni I

Factorul de bază al dezvoltării 
economice a unei țări este ener
gia electrică.

Multe țări cu subsolul sărac 
au astăzi o economie dezvoltată 
bazată pe producția de energie 
electrică. Consumul anual de ki
lowați pe cap de locuitor începe 
să fie o măsură a tehnicizării 
țării.

Datorită imenselor resurse ener- 
getice pe care le posedă, țările și 
regiunile slab dezvoltate au as
tăzi strălucite perspective. Proiec
tele de electrificare ce se vor în
făptui în viitoarele decenii vor 
schimba fața lumii.

Zăcămintele minerale și bogă
țiile agricole vor putea fi puse în 
valoare. Clima va fi schimbată. 
Regiuni aride, deșerturi înspăi- 
mîntătoare vor deveni oaze și 
grădini.

Din vreme* copilă
riei ne aducem amin
te de lumea ferme
cată, multicoloră, me
reu alta pe care o 
zăream prin feres
truica rotundă a ca
leidoscopului. îneîn- 
tătoare, niciodată re
petată, aparent lipsi
tă de sens și de o le
ge de formare, imagi
nea răsfrîntă în oglin
zile așezate în unghi 
ne dădea ceva din 
farmecul basmului, a 
irealului poveștilor și 
imaginației copilăriei, 
căci atuncea încă nu 
știam că și la forma
rea acestor paradoxa
le figuri geometrice 
străjuiesc regulile op
tice.

Dar ceea ce conta 
în acele zile era doar 
plăcerea vizionării a- 
cestor curcubee frînte, 
niciodată aceleași.

Aceeași senzație 
stăpînește și cititorul 
„Caleidoscopului fi
zic** apărut de curînd 
în Editura Tineretu
lui. Imagini și întâm
plări de toate felu
rile, amuzant expuse 
și interesant interpre
tate, îl duc pe cititor 
în lumea fermecată a 
faptelor curioase ale 
fizicii.

Aproape fără efort, 
cu o ușurință care te 
incintă, reușesc autoa
rele acestei cărți să 
expună pe înțelesul 
tinerilor diverse pro
bleme ale mecanicii 
de la căderea unei 
pietre din avion pînă 
la condițiile de reu
șită a unei călătorii 
interplanetare și de 
la proprietățile parti

culelor celor mai 
mici ale materiei pî
nă la ipoteza unei că
lătorii spre centrul 
pămîntului. Tot așa 
de clar și de intere
sant sînt demonstrate 
și aplicațiile căldurii 
în viața de toate zi
lele sau folosirea e- 
nergiei solare în in
dustrie ; nu lipsesc 
nici curiozitățile feno
menelor magnetice și 
ale celor electrice ca 
„Doctorul electromag-

Recenzie

Dacă nici cu racheta asta nu 
vine.,, n-o mai aștept.

Totuși 
sistentă

netic“ sau „Emiri- 
tonul“ instrumentul 
muzical electric la a 
cărui punere la punct 
a lucrat chiar marele 
compozitor Rimski- 
Korsakov. Studiind și 
expunînd fenomenele 
optice și acustice se 
explică în cîteva rin- 
duri de ce „Omul in
vizibil** al lui Wells 
trebuie să fie lipsit 
de vedere și cum reu
șesc liliecii să se o- 
rienteze în noapte cu 
ajutorul ultrasunete
lor.

Lumea care ne în
conjoară este plină de 
fenomene și de fapte 
al căror înțeles și ex
plicație științifică nu 
este chiar evidentă și 
trebuie oarecare fră- 
mîntare pentru a găsi 
sensul și lămurirea 
întâmplărilor petrecu
te; în „Caleidoscopul 
fizic** acest lucru este 
făcut în bună parte 
cu mijloace simple, 
clare, atrăgătoare, 
chiar artistica.

Traducerea este re
alizată destul de co
rect, desfășurarea fe
nomenelor și înțelesul 
faptelor sînt cores
punzătoare originalu
lui, doar cîte odată 
anumite stângăcii și 
expresii neadecvate nu 
reușesc să redea în
tocmai bunele inten
ții ale traducătorilor.

Acest lucru se ob
servă mai ales la tra
ducerea multiplelor 
fragmente de proză 
literară și versuri ci
tate în textul lucrării, 

prezența in- 
a textelor li

terare în această carte 
permite a trage o 
concluzie valabilă 
pentru întreg genul I 
literaturii de popu
larizare a științei: fo
losirea comorilor ar
tistice de orice gen, 
aparținînd culturii 
universale sau cultu
rii naționale servesc 
la îmbogățirea și la 
ridicarea capacității 
de a captiva pe ci
titor la orice lucrare 
de popularizare a ști
inței.

Și din acest punct 
de vedere „Caleido
scopul fizic** este un 
exemplu de rezolvare 
armonioasă și atrăgă
toare a îmbogățirii 
textului științific cu 
fragmente literare a- 
decvate, toiul avînd 
ca rezultat o carte 
interesantă, vie, dis
tractivă și... educativă.

„Caleidoscopul fi
zic** este o lectură 
plăcută și atractivă 
pentru orice tânăr de 
la 14 la... 84 de ani.

Desene de N. CLAUDIU
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O VIZITA COMUNICAT
IN CODRII REGHINULUI

(Urmare din pag. l-a)

Gradul înalt de r
cîievg gup de exploatare asigu
ră îndeplinire^ planului chiar, exploatări) la activitatea
cînd efectivul muncitorilor sezo- .................  ”
nieri scade.

Tineretul
trebuie organizat

In exploatările forestiere din
i mulji

dere. Ori tocmai atitudinea aces
tora crează de multe ori greutăți, 

mecanizare în Atragerea acestor tineri (chiar 
dacă lucrează doar cîteva luni în 

.............   orga
nizației U.T.M., în care să gă- 

. sească un ajutor, un sfătuitor 
căruia i- se pot adresa cu orice 
problemă, ar putea înlătura mul
te greqtăți și ar spori influența 
organizației în rîndul tineretu
lui.

Din păcate, organizația U.T.M. 
de la Lăpușna nu s-a ridicat încă 
la înălțimea acestei cerințe.

Mai rugită grijă 
aprovizionării 
cu alimente

asupra tratativelor dintre Republica Populară Romînă și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste pontru încheierea unei Convenții 
privind reglementarea probiemei cetățeniei persoanelor cu dublă 

cetățenie și a unei Convenții consulare
îr

sectorul Lăpușna lucrează 
tineri.

De curînd aici s-a creat 
ganizatie de ba^ă U.T.M., 
cîteva guri de exploatare 
înființat grupe utemiste.

Deocamdată, poate din 
de experiență, comitetul organi
zației U.T.M. de la Lăpușna (se
cretar tov. Matei Dumitru) n-a 
dovedit prea multă inițiativă în 
activizarea utemiștilor. Doar 
grupele U.T.M. au făcut ceva 
mai mult.

La Valea Gîtii, de pildă, gru- 
pa condusă de Vasile Gliga a 
organizat, după orele de muncă,J),,
..... ...........    , precum . .. .... .... ..

și cîteva audiții, la radio. Ziarele slănină, brînză... stricată și paste 
vin aici de 3-4 ori pe săptămînă, făinoase.

In același timp, nu departe la 
Tg. Mureș, piața e bine aprovi
zionată.

De ce direcțiunea I.F.E.T.-ului 
a uitat .de una din îndatoririle sale 
— de a purta grija aprovizionării 
muncitorilor din exploatările fo
restiere? Oare tovarășul director 
Iles Lajos a fost în ultimele săp- 
tămîni la Lăpușna ? Dar comite
tul U.T.M. de la I,F.E.T.-Reghin 
cunoaște oare această greutate pe 

din exploatările forestiere?
★

S-au făcut primii pași în orga
nizarea tinerilor lucrători de pă
dure în această zonă. Acțiunea 
trebuie însă continuată la cele
lalte sectoare și guri de exploa
tare. Comitetul raional U.T.M: Re
ghin! prim secretar tov. Alexan
dru Cadar) trebuie să se ocupe 
de ea cu mai multă încredere și 
hotărîre. Ar fi de dorit și ca ac
tiviștii comitetelor raionale și co
mitetului regional U.T.M. să vizi
teze mai des exploatările lores- 
tiere, să studieze condițiile de 
aici, să ajute utemiștilor să se or
ganizeze, să muncească, să tră
iască mai bine.

o or- 
iar la 

s-au

lipsă

citirea presei și a cărților 
mica bibliotecă volantă, p

Atît în timpul iernii, țît și pri
măvara magazinele forestierilor 
au fost bine aprovizionate.

Și acum, în loc să stea lucru
rile mai bine, stau rpai prost.

Au dispărut din magazine (atțt 
la Lăpușna, cît și la Sșcuieq, la 
Valea Gîtii) și conservele și za
hărul, iar țegume nu s-au văzut 
de loc. Nu poți găsi decît pîine,

iar cărții^ din bibliotecă sînt 
împrospătate în fiecare lună. A- 
paratul de radio le stă la dispo
ziție tinerilor în fiecare seară, 
fiind instalat în cabana tracto
riștilor.

în Valea Gîtii lucrează, ca aju
tor de maistru, tov. Ion Crișan, 
membru in Comitetul U.T.M. El 
cunoaște bine mersul producției, 
greutățile cate exislă. Totuși, 
dînsul n-a mobilizat pe membrii 
organizației, n-a cerut ajutorul care o intîmpină tinerii lucratori 
grupei la învingerea acestor 
greutăți.

in iulie ca și. în august, capa
citatea tractoarelor n a fost folo
sită integral. Din cele 5 tractoare 
K.T. 12 au lucrat efectiv, doar 
2-3. Celelalte, fie Că erau pe bu
tuci, stricate, fie că n-aveau ce

eni nu-și ump
- •

pentru însilozare în regiunea Cluj ?
(Urmare din pa$. l-a)

tuci, stricate, fie 
lucra. Aceasta a nemulțumit pe 
tinerii tractoriști.
căutat o soluție — fie accelera
rea scoaterii buștenilor, fie muta
rea tractoarelor la altă exploa
tare, unde puteau fi folosite.

Prea puțin se ocupă, atît comi
tetul U.T.M. cît și grupele din 
fjurile de exploatare, de tinerii 
ucrători sezonieri. Educarea lor, 

organizarea lor, le scapă din ve-

Totuși, nu s-a

U.T.M. Dej. Iată 
cu acest tovarăș :

— Ce s-a făcut 
tru buna reușită a 
silozare ?

— Da tovarășe,

discuția avută

în raion pen- 
acțiunii de în-

— Da tovarășe, s-a făcut... își 
începe dînsul pledoaria. La gos
podăria colectivă Unguraș s-au 
însilozat 90 tone (dar n-a spus 
că trebuiau să însilozeze 275 to
ne) la Cîțcău abia s-a început, 
la Viile Dejului de asemenea.

— Dar raionul Dej e raionul 
cu cele mai bune condiții pentru 
însilozare. Aveți în fiecare sat

Gloaba și monumentul
sfatului la ruinele Chin
diei Tirgoviște s-a con- 
statat că, intr-adevăr, ca-

(Urmare din pag, l-n)

stricat copertina, și zidu- ... ...... ______
rile de la ruiție, ci in- Iul a stricat un zid care 
grijitorii aailqr^...... ..i:, se evaluează la suma de

Sfatul popular a re- 200 lei (IU). Dar, a- 
vind în vedere că în ur
ma verificărilor în teren 
nu rezultă suficiente pro
be de vinovăție prin 
faptul că deteriorarea nu 
a fost făcută cu ințepție 
și premeditare procesul 
se respinge.

Procesul acesta 
hal, care uimește 
obtuzitate, făcut nu 
cunaștința sfatului,

numente ale istoriei na
ționale, a mai 
vadă de lipsă

aaitqr ;l
Sfatul popular a re* 

nunțat insă să..mai con
tinue acest duel de a- 
drese. A tăcut din gură. 
Muzeul s-a adresat Ser
viciului raional de Mi
liție cerind să se deschi
dă un proces penal. A- 
cesta răspunde prin a- 
dresa I1.529 că refuză 
procesul penel, trijnițind 
o ordonanță. în ea se 
spune că verificînd cefe 
cuprinse în reclamația 
Muzeului Istoric din chide „Dosarul privind 
Tirgoviște cu privire la stricăciunile provocate 
fapta comisă de calul de un cal al Sfatului

ver- 
prin 
fără 

in-

popular al orașului
Tirgoviște".

Concluzia era că dat . -tf, ,,
fiind faptul că gloaba a pundere atunci 
fo^L inconștientă ^.și- n-a . aruncat iptr-o

z.ț deterlorîndude, 
lui Grigore 
seu și Eliade Rădplescu.

Desigur, toate aceste 
întimplări rușinoase pen
tru vremea noastră au 
ceva haz în ele, ceea ce 
m-a îndemnat la început 
să scriu un foileton sa
tiric.

La sfîrșit însă toate 
astea m-au indispus, așa 
că mi-a pierit pofta de 
humor. Intîmplarea cu 
gloaba și monumentul 
produce ilaritate, dar, 
mai alesî indignează.

știut că are dc-aface cu 
un monument, nu i se 
poate imputa nimic nici 
ei. nici sfatului. Așa că 
monumentul a rămas 
dărîmat de aproape un 
an și jumătate. Ne e 
greu să calificăm aceas
tă faptă fără să pome
nim anumite cuvinte 
care nu le va face plă
cere tovarășilor Oproiu 
și lacob, președintele și 
secretarul. De altfel, 
Sfatul popular al ora
șului Tirgoviște, care are 
în localitate unele din 
cele mai prețioase ma

dat da
de res
cind a 
magazie, 
busturile 

Alexandre-

gropi. De ce s-a început numai 
in aceste colective ?

— Să vedeți — caută scuze 
tov. Vancea — aveți dreptate. 
Acțiunea „merge" intr-un ritm... 
cam încet. (Nu voia să spună 
că merge... asemenea melcului).

— Mi se pare că există țoale 
posibilitățile însilozării furajelor 
la Urișor, Cetău, Bîrsău, Rugă- 
șești și după cite am fost infor
mat nu s-a început însilozarea 
chiar în comunele de care răs
pundeți dv. din partea coman
damentului raional de însilozare. 
Așa-i ?

— Da... La Reteag, Poiana 
Blenchii, Valea Groșilor nu s-a 

Jăcut nimic. Asta-i realitatea.
Ce ușor fug unii de răspunde

re 1 Cu un simplu „asta-i reali
tatea" și-au făcut autocritica. Așa 
cred ei I

Sînt cazuri în care toate efor
turile organelor U.T.M. de a 
impulsiona însilozarea s-au lovit 
de neînțelegerea organelor locale 
ale puterii de stat, lată exemplul 
oferit de președintele sfatului 
popular raional Beclean, tov. Va
sile Pop.

— N-am auzit despre însifo- 
zare.

Șeful secției agricole a Sfatu
lui popular raional Năsăud, tov. 
Teodor Volcov, privește de sus, 
arogant și disprețuitor această i- 
nițiativă, în consecință chiar ho- 
tărîrea Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii și a C..C. al U.T.M.

— Ce vreți să faceți voi, ute- 
miștii ? Din asta n-o sâ iasă ni
mic. Nu avem noi condiții de în
silozare, s-o facă alții.

Și în vreme ce tovarășul vor
bește astfel, la G.A.S. Dumitra, 
la gospodăriile agricole colective 
din Mintiu, Nimigea de Jos, ȘaL 
va, Dumitra și f4ăsăud există

i

condijii optime — gropi, tocătoare, 
furaje — pentru însilozare I

Tov. ing. Popescu C., directo
rul G.A.S. Lechința din raionul 
Beclean, are și dînsul păreri ciu
date despre însilozare?

— Sînteți invitat să luați par
te la formarea comandamentului 
raional de însilozare.

— Nu merg. Veniți aici dacă 
vreți să-l faceți. Și apoi noi pu
tem face însilozarea și fără aju
tor. (Aceste cuvinte sînt rostite 
concomitent cu repetatele „plîn- 
geri“ ale aceluiași tovarăș că nu' 
are brațe de muncă.

...Un lucru este clar : în regi
unea Cluj, o regiune cu pondere 
mare pe plan național în crește
rea animalelor, asigurarea furaje
lor pentru acestea, deci însiloza
rea, se face cu mare încetineală. 
Am arătat principalele cauze ale 
acestei grave deficiențe. Se „îm
bină armonios" nepăsarea din 
partea secției agricole a sfatului 
popular regional cu lipsa de ini
țiativă și spirit de răspundere a 
activiștilor organizației U.T.M.

Unii caută să-și camufleze 
inactivitatea în spatele unor așa 
zise greutăți.

— Nu avem tocătoare... zic a- 
ceștia. Ti întrebăm: de cînd 
știați că trebuie să însilozați ? In 
orice caz nu de ieri, de alaltăieri. 
Atunci de ce nu v-ați gîndit din 
vreme la cele de care aveți ne
voie, de n-ați transformat ba

de ce n-ați 
ce le țineți 
„oblăduirea"

voie, de ce r ... 
tozele în'tocătoare, 
reparat tocătoarele 
în plin cîmp, sub 
intemperiilor ?

Timpul nu așteaptă. Pe cei 
care i se pun stavilă, cei care nu 
înțeleg să muncească cinstit, 
perseverent, îi strivește, îi lasă 
în urma sa. Atenție deci; mai 
puține vorbe și mai multe fapte.

in urma tratativelor care au 
avut loc în București de la 27 
august la 4 septembrie a.c. între 
delegațiile guvernamentale ale 
Republicii Populare Romine și 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, au fost încheiate Con
venția privind reglementarea pro
blemei cetățeniei persoanelor cu 

’dublă cetățenie și Convenția 
consulară. Tratativele au decurs 
ntr-o atmosferă de prietenie și 

în spiritul unei depline înțelegeri 
•eciproce.

Delegația romînă a fost corn- 
tisă din: A. Mălnășan, adjunct 
I ministrului Afacerilor Exter- 
e ai R.P.R. (șeful delegației) ;

Iosipescu, directorul Direcției 
«ridice și a Tratatelor din Mi
sterul Afacerilor Externe 
P.R.: N. Ziatev, director 
net al Direcției I Relații 
inisterul Afacerilor Externe al 
P.R.; P. Gheorghiu, director 
ijunct al Direcției Consulare 
n Ministerul Afacerilor Externe 

R.P.R., I. lonescu, directorul 
irecției evidenței populației din 
(misterul Afacerilor Interne 
.P.R. (membrii delegației) 
um și L. Adam, expertul 
'ației.

Delegația sovietică a fost 
r„să din :

A. A. Epișev, ambasadorul Ex
traordinar și Plenipotențiar

al 
ad
din

î al 
pre- 

dele-

com-

U.R.S.S. în R.P.R. (șeful delega- precum și alte probleme legate 
țiel); P. S. Dedușkin, locțiitorul 
șefului secției a cincea europene 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne ai U.R.S.S.; A. M. Alexan
drov, locțiitorul directorului Di
recției Consulare din Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
G. E. Vilcov; locțiitorul șefului 
Secției Juridice și a tratatelor 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. ; P. A. Țuloțkii, 
șeful secției vizelor și a înregis
trărilor din Ministerul Afacerilor 
Interne al U.R.S.S. (membrii de
legației) precum și D. V. Bîcov, 
expertul delegației.

Convenția privind reglementa
rea problemei cetățeniei persoa
nelor cu dublă cetățenie acordă 
dreptul persoanelor care au cetă
țenia romînă și sovietică să se 
pronunțe în mod liber ce cetă
țenie doresc să aleagă. Persoa
nele cu dublă cetățenie care lo
cuiesc pe teritoriul unui stat și 
doresc să aleagă cetățenia celui
lalt stat pot ca în decurs de un 
an din ziua intrării în vigoare a 
Convenției să înainteze în sensul 
acesta o cerere reprezentanței di
plomatice a acestui stat.

Convenția Consulară reglemen
tează drepturile și obligațiile 
consulilor în domeniul apărării 
drepturilor cetățenilor părților,

t

de serviciul consular.
Cele două convenții sînt supuse ; 

ratificării și vor intra in vigoare 
în ziua schimbului instrumente
lor de ratificare.

Conven(iiie au fost semnate : 
din partea romînă de A. Măină- 
șan, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe al Republicii Popu
lare Romine, iar din partea so
vietică de A.A. Epișev, Ambasa
dorul Extraordinar șl Plenipo
tențiar al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste in Republica 
Populară Romină.

La semnarea convențiilor, care 
a avut loc la 4 septembrie a.c. 
la București, in afara celor doua 
delegații, au partițipat: Al. Lă- 
zăreanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe al R.P.R.; Șt. 
Staicu, adjunct al ministrului A- 
facerilor Interne al R.P.R.; P. 
Babuci, directorul Direcției I 
Relații din Ministerul Afacerilor 
Externe al R.P.R.; M. Apostoles- 
cu, director adjunct al Direcției 
Presei din Ministerul Afacerilor 
Externe al R.P.R.; C. Franțescu, 
șeful Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe al R.P.R., pre
cum și consilierii Am&asațlei 
U.R.S.S. in București V. E. Ni- 
colaev, A. F. Kabanov, P. A. 
Paviov și alți colaboratori diplo
matici ai Ambasadei.
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„Exactitate" turistică
fii turist !... Să co- 
țara în lung și în lat, 
cqțări pe piscurile cele

Să 
linzi 
să te 
înalte, să admiri natura, e în- 
tr-adevăr minunat.0

întîmplă însă uneori, să
o

Se
nu cunoști drumul și atunci... 
consulți
Așa am
Dornei.

indicatoarele turistice, 
făcut și eu la Vatra

în centrul orașului am găsit 
un asemenea indicator pe care 
scria : Vatra Dornei — Poia
na Obcina 2 ore. Vatra Dornei 
— Cabana Rarău 12 ore.

După 15 minute de mers în 
sensul indicat, am găsit un nou 
indicator :

Vatra Dornei — Poiana 0- 
bcină 2,5 ore, Vatra Dornei — 
Cabana Rarău 10 ore.

Am rămas nedumerit. După 
15 ruinute de drum, o distan
ță s-a lungit cu o jumătate de 
oră, iar alta s-a scurtat cu 2 
ore.

— Ce-am făcut ? Desigur. 
M-am îrțtors acasă, de teama 
altor surprize.

Probabil cel ce a măsurat a- 
ceastă distanță a mers pe... 
două cărări.

Corespondent 
TIBERIU COL1BAN
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Necazuri dintr-un cartier
De curînd m-am căsătorit. 

Am primit și o locuință în 
cartierul Canal din raionul Le- 
nin-București. E minunată, iar 
soția a fost foarte încintată.

Dar să vedeți ce mi s-a in_ 
tîmplat.

Era într-o duminică.
— Nicule I îmi spune nevas- 

tă-mea. Azi ai să faci tu pia
ța. Ia deci, un creion și no- 
tează-ți ce trebuie să cum
peri : Gata ?

— Da, am răspuns eu.

Tlllllllffllllllinil!IWlMll!ill|llMlllilllllll|lilil!llllllll  ̂ |

sei coaliții de la 11 februarie care 
l-a detronat pe domnitorul Ale
xandru Ion Cuza aducînd în locu-i 
împotriva voinței poporului pe 
prințul Carol de Hohenzollern, re
prezentantul cel mai fidel al bur- 
ghezo-moșierimii.

Kogălniceanu n-a contenit însă 
să-și iubească patria, adăugind noi 
gesturi de devotament pentru țară.

Lui îi revine meritul de a fi 
semnat la 4 aprilie 1877 în cali
tate de ministru de externe con
venția cu Rusia pentru ca arma
tele rusești să treacă prin țara 
noastră pentru a dezlănțui războiul 
împotriva Turciei și a veni în a- 
jutorul luptei de eliberare a po
porului romîn și a celorlalte po
poare din sud estul europei. Astfel 
el a putut anunța poporului și ar
matei care ardea de nerăbdare să 
înceapă lupta că neutralitatea pă
strată pînă atunci de guvernanți a 
încetat. Mai mult decît orișicui lui 
îi revine meritul de a fi proclamat 
în ședința Adunării deputaților de 
la 9 mai 1877 „Independența ab
solută a Romîniei" și de a fi de
clarat cu cutezanță că „tunul no
stru răspunde tunului otoman" că , 
„sîntem în stare de răzbel cu • 
turcii", că „noi sîntem o națiune ; 
liberă și independentă". î

în anii care au urmat se vor mai : 
auzi alte cîteva ecouri răzlețe ale : 
acestui patriotism al lui Mihail : 
Kogălniceanu. în anul 1881 Au- : 
stro-Ungaria își manifestă tendința ; 
de a domina Dunărea de la Por- o 
țile de Fier pînă la Galați prin 
Comisiunea Europeană a Dunării, 
știrbind astfel suveranitatea națio
nală a Romîniei. Kogălniceanu 
protestează. în anul 1885 în fața 
unei noi acțiuni a Austro-Ungariei i 
care amenința independența eco- 0 
nomică a Romîniei el recomandă 0 
„să fim stăpîni în țara noastră, în 0 
casa noastră".

Un protest asemănător, el ridi
case și cu zece ani în urmă cu pri
lejul încheierii Convenției comer- 0 
ciale dintre Romînia și Austro- • 
Ungaria.

Glasul acestui patriot i-a fost ; 
amuțit de moarte la 20 iunie e 
1891. La aflarea veștii morții sale ® 
Parlamentul țării și-a precupețit : 
jalea tocmindu-se asupra suspen- ; 
dării ședinței. Pentru că era „omul • 
de la 2 mai".

A fost însă cineva care l-a plîns : 
pe acest om. A fost țara, poporul j 
care știa să iubească pe cel ce •
iubise poporul și țara. I0-0..0.

(Urmare din pag. I *a) victoriile romanilor, Kogălnieea- 
nu evocă eroismul dacilor și al lui 
Decebal.

în încheierea acestui „Cuvînt", 
care reflectează patriotismul său 
constructiv, Kogălniceanu mai nă
dăjduiește că prin lecțiile sale va 
putea deștepta „un duh de unire 
mai de aproape între toate ramu
rile neamului romînesc și un in
teres mai viu pentru nație și pa
trie". Astfel el propaga Unirea 
Principatelor.

Numai că tînărul profesor a 
fost desărcinat din postul său 
chiar după această lecție de des
chidere.

Activitatea literară paralelă 
a lui M. Kogălniceanu din acești 
ani ai tinereții sale oglindește a* 
ceeași preocupare patriotică. Refe- 
rindu-se la momentul întoarcerii 
sale în țară de la studiile urmate 
la Berlin pînă în anul 1838, el 
scrie : „Cînd veneam de la uni
versitate, capul îmi era plin de 
planuri, unele mai bune decît al-

se gîndeau decît la bogăția și in
teresele lor particulare**.

Cea mai expresivă manifestare 
a patriotismului din cadrul acti
vității istorice a lui Kogălniceanu 
o constituia însă acel „Cuvînt 
pentru deschiderea cursului de 
istorie națională** ținut în anul 
1843 la Academia Mihăileană 
unde a fost numit profesor. El se 
adresează tinerilor săi auditori că 
s-ar simți „norocit" dacă ar pu
tea dezvolta mai mult în inima 
lor „interesul pentru istoria pa
triei", că s-ar mîndri dacă ar 
spori în ei „iubirea către patrie".

Subliniind importanța istoriei 
universale, Kogălniceanu pune to
tuși mai presus de aceasta impor
tanța istoriei patriei, spunînd cu 
mîndrie : „Inima mi se bate cînd 
aud rostind numele lui Alexandru 
cel Bun, lui Ștefan cel: Mare, lui 
Mihai Viteazu... acești bărbați 
pentru mine sînt mai mult decît 
Alexandru cel Mare, decît Anibal, 
decît Cezar ; aceștia sînt eroii lu
mii, în loc că cei dinții sînt eroii 
patriei mele. Pentru mine bătălia 
de la Războieni are mai mare in
teres decît lupta de la Termopile 
și izbînzile de la Racova și de la 
Călugăreni îmi par mai strălucite 
decît acelea de la Maraton și Sa- 
lamîna, pentru ca sînt cîștigate de 
către romîni".

Rămînînd în admirație în fața 
istoriei patriei noastre Kogălni
ceanu nu alunecă pe panta dena
turării adevărului istoric. Dimpo
trivă, el anticipează că va corecta 
astfel de deformări tendențioase 
ale istoriei patriei. Chiar în acest 
„Cuvînt", Kogălniceanu respinge 
exagerarea noilor adepți ai școa- 
lei latiniste, care se vroiau „ro
mani" cu orice chip. „în mine, 
spune el, veți găsi un romîn, însă „Propășirea" apărută în anul 1844 
niciodată pînă acolo ca să contri- “ J 1 c*
buez la sporirea romanomaniei, 
adică mania de a ne numi romani, 
o patimă care domnește astăzi 
mai ales în Transilvania și la unii 
din scriitorii din Valahia". El 
ironizează pe. aceștit „romani noi"» 
care, „fără a sprijini zisele cu 
faptele, soept că trag respectul lu
mii asupră-le-și, cînd strigă că se 
trag din romani, că sînt romani 
și prin urmare cel înțîi popor din 
lume". în loc de a se mîndri cu

tură", se alarmează el în introdu
cerea la Dacia Literară.

Este de reținut că Kogălnicea
nu declară ca dăunătoare „tradu
cerile din literatura ușoară a 
francezilor și germanilor" sau a- 
cele „traducții de articolașe ușoa
re și de anecdote franțuzești și 
nemțești" care nu prezintă „nici 
un interes pozitiv pentru noi'* și 
care deci n-ar îmbogăți litera
tura. Altminlerea el a încurajat 
traducerea unor opere de valoare.

Kogălniceanu se ridică și îm
potriva poeziei anacreontice inspi
rată din „mitologia părăginită" 
cum îi spune el recomandînd poe
ților moldoveni care se îndeletni
ceau cu traduceri proaste sau cu 
imitații ale acestui gen, să se inspi
re din realitățile patriei 
trecutul mai îndepărtat, 
actualitatea trăită.

Ca izvor de inspirație 
turii noastre originale, 
mandă faptele eroice 
bundă istoria noastră,

se înspi 
fie din 
fie din

a litera- 
el reco

de care a- 
frumusețile

năravurile naționale, ci numai le 
îmbunătățește spre binele nației 
în particular și a omenirii în ge
neral".

El nu e de acord cu felul cum 
a fost aplicat acest principiu la 
noi, condamnînd astfel această 
miopie: „Noi însă, în pretenția
de a ne civiliza am lepădat tot ce 
era bun pămîntesc și n-am păstrat 
decît abuzurile vechi, înmulțin- 
du-le cu abuzurile nouă a unei 
rău înțelese și mincinoase civili
zații. Așa, predicînd ura a tot ce 
este pămîntesc, am împrumutat de 
la străini numai superficialitatea 
căutînd să adevenim „franțuzii Ră
săritului" Kogălniceanu este pen
tru principiul de a reforma și îm
bunătăți instituțiile trecutului „cu 
ideile și propășirile timpului de 
față".

Aceeași poziție patriotică are 
Kogălniceanu în apărarea limbii 
romîne precum și față de promo
varea și dezvoltarea teatrului na
țional.

tate să ajungă a fi un adevăr. Să 
le dăm o patrie și, făcînd așa, 
vom reaprinde în inimile lor 
seînteia naționalității, azi mai a* 
proape stinsă prin împilări secu
lare: și făcînd așa atunci vom fi 
tari, vom putea merge cît de de
parte, căci națiunea întreagă va fi 
cu noi", sfătuiește Kogălniceanu 
punînd accentul pe reforma eman
cipării și împroprietăririi țărani
lor.

El va repeta mereu în anii ur
mători acest apel, dar glasul său 
va rămîne fără ecou în urechile 
surde ale reacțiunii boierești, lîngă 
care se aliniaseră și unii din re
prezentanții marei burghzii con
stituind împreună acea „monstru
oasă" coaliție.

De aceea însuși Kogălniceanu 
devenit prim ministru al Romî- 
niei în octombrie 1863 va ajunge 
împreună cu domnitorul Alexan
dru Ion Cuza la concluzia de a 
da „lovitura de stat" de la 2 mai 
1864 pentru a înlătura această
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O viață străbătută
de înflăcărat patriotism

tele î vroiam prin literatură să 
prefac năravurile, să introduc în 
patria mea o nouă viață, noi prin
cipii4*.

în schițele literare publicate, 
tînărul Kogălniceau a dat curs a- 
cestor planuri. Lipsa de patrio
tism și cosmopolitismul boierimii 
suferindă în deosebi de apuso- 
manie, constituie ținta permanen
tă a biciuirii sale în aceste schițe, 
în revista „Dacia Literară" scoasă 
în anul 1840, apoi în revista

și după aceea, în ziarul „Steaua 
Dunării" scos în anul 1855", Kogăl- 
niceânu încurajează dezvoltarea li
teraturii originale romîneșți îm
potriva invaziei traducerilor. „Do
rul imitației s-a făcut la noi o ma
nie primejdioasă, pentru că o- 
moară în noi duhul național. A- 
ceastă manie este mai ales covîr- 
șitoare în literatură. Mai în toate 
zilele ies de sub teasc cărți în 
limba romînească. Dar ce folos. 
Că sînt numai traducții din alte 
limbi și încă și acelea de-ar fi 
bune. Traducțiile nu fac o litera-

atît de numeroase ale patriei, 
obiceiurile atît de pitorești ale 
poporului. „Literatura romînească 
trebuie să se adapte la izvoarele 
naționalității noastre", scrie el în 
programul ziarului „Steaua Du
nării" (1855).

Apărarea civilizației băștinașe 
constituie un alt aspect al patrio
tismului său. în fragmentul de ro
man „Tainele inimei" scris 
anul 1850, Kogălniceanu face o 
judicioasă pledoarie în acest sens. 
„Adevărata civilizație este aceea 
pe care o tragem din sînul no
stru" declară el adăogînd însă: 
„Niciodată n-am fost contrar idei
lor și civilizației străine. Dimpo
trivă, crescut și trăit o mare parte 
a tinerețelor mele în acele țări 
care stau în capul Europei am fost 
și sînt de idee că în secolul al 
XIX-lea nu este iertat nici unei 
nații de a se închide înaintea în- 
rîuririlor timpului, de a se măr
gini în ce are, fără a se împru
muta și de la străini".

Admițînd acest principiu, Ko
gălniceanu precizează: „Civilizația 
nu izgonește nicidecum ideile și

în

Patriotismul său se vădește în 
lupta politică, pentru înfăptuirea 
de reforme sociale democratice.

în „Dorințele partidei naționale 
în Moldova" redactată după eșua
rea mișcării din 1848 de la Iași, 
Kogălniceanu a înscris printre ce
lelalte reforme burghezo-democra- 
tice și desființarea boierescului 
(clăcii) și împroprietărirea clăca- 
șilor. El argumentează : „...numai 
acolo unde este răspîndită iubirea 
pământului este răspîndită și iubi
rea patriei. Astăzi însă pentru ce 
țăranul și-ar iubi și și-ar apăra o 
patrie unde el n-are nici un drept, 
ci numai îndatoriri și sarcine?"

în prima ședință a Comisiei 
Centrale de la Focșani de la 10 
mai 1859 el face apel la membrii 
acestei comisii în marea lor majo
ritate reacționari să nu limiteze 
Unirea Principatelor, înfăptuită de 
ftopor la 24 ianuarie 1859, numai 
a formarea statului național ci să 

o lărgească prin reforme democra
tice pentru a putea dura. „Să ri
dicăm clasele de jos și să facem 
ca și pentru (linsele cuvîntul de 
libertate, de egalitate și de drep-

stîncă reacționară din calea refor
melor democratice ce-1 preocupau 
încă
la 14 august 1864 a putut fi de
cretată reforma pentru emancipa
rea și împroprietărirea clăcașilor. 
Se știe că prin această reformă nu 
s-a dat țărănimii deplină satisfac
ție, că mulți țărani au primit pă- 
mînt puțin și că o mare parte din
tre ei n-au primit de loc. Mulți 
dintre țărani, fiind lipsiți de vite 
și unelte de muncă, neavînd niciun 
sprijin economic din partea sta
tului și-au pierdut în scurtă 
vreme și pămîntul ce l-au primit. 
Cu toate aceste neajunsuri, dacă 
ținem seama de condițiile istorice 
în care a fost înfăptuită, această 
reformă poate fi considerată ca 
una din marile reforme de piuă 
atunci din istoria atît de întune
coasă a poporului nostru. Chiar 
dacă după aceea criza agrară a 
continuat, reforma de la 1864 a 
avut o mare însemnătate, pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
țării noastre.

A urmat conspirația monstruos*

din anii tinereții. Astfel ?

— 1 kg. de came, o cratiță 
de 2 kg.; știi că nu prea avem 
vase. Nu uita să iei și cîteva 
coaie albe de la librărie, iar 
cînd te întorci spre casă, dă 
un telefon la mama și invit-a 
la noi la masă.

— Mîncarea... vrei s-o pre
pari pentru prînz, sau pentru 
mîine ? — îndrăznesc eu să 
întreb.

— Cum mîine ? O inviți pe 
mama la masă pentru astăzi 
la prînz.

— în privința asta nu a- 
vea nici o teamă, azi nu ajun
ge dînsa la noi...

Și am început să-i explic.
— în cartierul nostru, nu 

avem librărie, centru de car
ne, fero-metal, iar telefon nici 
atît. Toate trebuie să le cum
păr din oraș, iar ca să ajung 
acolo trebuie să merg vreo 5 
km. pe jos pînă la tramvai 
căci mașina nu vine la co
mandă. Apoi, schimb două 
tramvaie. Deci mai repede 
4 ore nu pot fi înapoi, 
mama nu poate ajunge 
noi decît după vreo 6 ore

— Și atunci ce facem ? 
trebă ea exasperată.

— Simplu. Mergem noi la... 
mama deocamdată, în speran
ța că pînă la urmă sfatul 
popular al raionului Lenin va 
lua totuși măsurile cuvenite.

N. NICOARA 
mecanic

Către șeful secjiei 
invătămînt și cultură 

a Statului popular 
orășenesc Hajeg

Cu respect vă aducem la cu
noștință, că de vreo trei ani 
(o știți și dumneavoastră) fan

fara orașului nostru — despre 
care se dusese vestea — a în
cetat din viață.

Sfîrșitul i s-a t--- s“
cial, din cauza ne^

Atunci cînd dirijorul 
farei a din oraș,
venit la popular și v-anj
rugat să recrutați un alt om 
care șă se priceapă la așa 
ceva. A doua oară v-am spus că 
instrumentele noastre au în
ceput să, „răgușească", iar noi 
nu ne pricepem să le reparăm. 
Ne-ați... promis că veți lua mă
suri. Prima măsură, a fost a- 
ceea că ne-ați dat afară pe 
ușă. iar a doua că nici nu 
ne-ați mai băgat în seamă.

Nu a fost vina noastră, dar... 
a trebuit să venim și a treia 
oară pentru a vă aduce la cu
noștință că nu avem partituri. 
Nu au trecut decît vreo... 12 
luni, dar notele tot nu le-am 
primit.

Cu toate acestea noi am mai 
învățat un cîntec — fără note 
— pe care îl repetăm în fie
care zi. Cîntecul se numește 
„Tot pe drum, pe drum, pe 
drum" cu care ne consolăm 
după drumurile pe care le ba
tem pînă la Secția învățămînt 
și cultură pe care o condu
ceți

tras, în spe- 
eglijenței dv.

spe- 
Iv.

fan
am

Un grup de tineri 
pt. conf. I. POP 

strungar

Oratorie la... cazan
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Mai bine o

Acum cîtva timp, am fă
cut o mare descoperire. 
La început am vrut să 

nu destăinui nimănui cele vă
zute de mine, dar pînă la 
urmă m-am răzgîndit. Iată des
pre ce-i vorba. Apa mării din 
rada portului Constanța conți
ne însemnate cantități de fos
fați. Nu știu dacă pe tot în
tinsul Mărji Negre există fos
fați, dar aici în portul Cons
tanța există. Și ca să fiu mai 
convingător am să vă poves
tesc și istoricul formării fosfa- 
ților. în fiecare an se descarcă 
la dana 22 zeci de tone de fos
fați care sînt depozitați afară 
în bătaia vîntului. Zeci și sute 
de kg. din acest produs sînt 
purtate de vînt și ploi 
mării.

Pentru extragerea

în apa

acestor

ica

Ivan Florea președintele 
Sfatului popular al comunei 

Albești, raionul Vedea, în loc 
să meargă la adunarea pe 
care o convocase, unde tre
buia să se discute despre ac
tivitatea culturală, a nimerit 
la un cazan de fabricat țuică.

în sat munca culturală 
Figurează, doar în plan.
Iar de-i vorba de propuneri, 
Iei cuvîntul la...cazan.

Corespondent
S. TRAIAN

... magazie
fosfați din apă e nevoie de

** j_ ....i __ ___
fosfați din apa e nevoie de o 
„uzină," destul de serioasă. 
Dar, chiar dacă îmi pierd 
dreptul de „descoperitor" mai 

să se facă o magazie în 
să fie depozitați fosfații.

bine 
care
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Deocamdată cred că nimeni nu 
are interesul să îngrașe... apa 
mării.

Corespondent 
E. CEAMURA

publicitate
CINE DOREȘTE...

Să ia masa la restaurantul din Hațeg, unde responsabil e to
varășul Popescu, e bine să-și aducă și scaunul de acasă, pentru a 
nu minca „expres"... în picioare.
S-A DESCOPERIT...

Ci pe lotul festivalului din comuna Milcov, raionul Slatina, în 
loc de porumb a crescut mohor.

Informații suplimentare asupra felului cum s-a reușit obținerea 
unei asemenea recolte, puteți cere tovarășului Victor Dincă, secre
tarul Comitetului U.T.M, pe comună.

(După corespondențele trimise de tovarășii î Tuță Constantin 
elev și Ana Tănase — elevă).
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PROBLEMELE SI
din Orientul Mijlociu i

Notele adresate de Guvernu
S.U.A., Marii Britanii și Franț<

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite: La 19 aprilie 
Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. din însărcinarea guver
nului sovietic a adresat guvernului S.U.A., Marii Britanii și Franței 
note în problema situației din Orientul Apropiat și Mijlociu.

La 11 iunie ambasadorii Marii Britanii și Franței și însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al S.U.A. au remis lui N. S. Patolicev, loc*/ 
țiitor al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., notele de răs
puns din care rezultă că guvernele acestor puteri au refuzat să 
accepte adoptarea unei declarații a celor patru puteri în problema 
păcii și securității în Orientul Apropiat și Mijlociu și neamestecului 
în treburile interne ale țărilor din această regiune, propusă de 
guvernul sovietic, și nu sint dispuse să cadă de acord ca cele patru 
puteri să declare că condamnă folosirea forței drept mijloc dt 
rezolvare a problemelor ncreglem entate în această regiune ca prin 
pas în direcția însănătoșirii și normalizării situației din Orientu 
Apropiat și Mijlociu.

Grupul parlamentar 
comunist cere convocarea 

înainte de termen a 
Adunării Naționale 

Franceze
PARIS 5 (Agerpres). — TASS 

transmite : Președintele grupului 
parlamentar al Partidului Comu
nist Francez, Jacques Duclos, a a- 
dresat o scrisoare președintelui 
Adunării Naționale, Le Troquer 
în care cere în numele deputaților 
comuniști convocarea înainte de 
termen a Adunării Naționale 
Franceze PENTRU A DISCUTA 
POLITICA FINANCIARA ȘI E- 
CONOMICA A GUVERNULUI.

Măsurile economice și financia
re luate de guvern, se spune în 
scrisoare, au provocat o mare în
grijorare și o nemulțumire pro
fundă în rîndurile maselor de oa
meni ai muncii de la orașe $i 
sate.

De aceea, arată în continuare 
Jacques Duclos, clasa muncitoare 
și păturile largi ale țărănimii se 
pronunță împotriva politicii gu
vernului. „Țara consideră ca inad
misibil faptul că acest complex de 
masuri, care afectează atît de pro
fund viața milioanelor de francezi, 
a fost luat de guvern în timpul 
vacanței parlamentului și fără a- 
ssntimentul lui *.

Convocarea parlamentului este 
cu atît mai necesară, a declarat 
Jacques Duclos, cu cît toate a- 
ceste probleme sînt legate direct 
sau indirect de războiul din Alge
ria — o problemă de importanță 
vitală pentru Franța.

Guvernele S.U.A., Marii Brita
nii și Franței încearcă să dove
dească în notele lor că pactul a- 
gresiv de la Bagdad ar avea un 
caracter defensiv și că grija pen
tru securitatea lor ar determina 
pe membrii pactului de la Bagdad 
să ia măsuri comune. Deși cele 
trei guverne declară în vorbe că 
sînt împotriva folosirii forței în 
rezolvarea litigiilor, oriunde s-ar 
ivi ele, în fapt însă ele refuză să 
accepte propunerea sovietică de a 
face o declarație specială prin 
care să condamne folosirea forței 
în rezolvarea problemelor nere
glementate ale Orientului Apro
piat și Mijlociu.

Pe de altă parte, guvernele 
S.U.A., Marii Britanii și Franței 
nu prezintă nici o propunere con
cretă de natură să contribuie la 
însănătoșirea și normalizarea 
reală a situației din Orientul A_ 
propiat și Mijlociu.

La 3 septembrie A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit pe ambasadorul 
S.UA.., L. Thompson, ambasadorul 
Marii Britanii, sir Patrick Reilly, 
și ambasadorul Franței, M. Dejean, 
cărora le-a înmînat notele guver
nului sovietic.

In nota guvernului sovietic n- 
dresată guvernului S.U.A. se ara
tă că Statele Unite nu sînt nicide
cum interesate în slăbirea încor
dării în Orientul Apropiat și Mij
lociu și să dea popoarelor din a- 
ceastă regiune posibilitatea de a 
trăi în pace șl liniște și de a-și 
hotărî singure politica lor internă 
și externă.

Refuzînd să sprijine propunerea

guvernului sovietic de a se c< 
damna folosirea forței în Orlen 
Apropiat și Mijlociu, guverr 
S.U.A. declară că principiul nel 
iosirii forței la rezolvarea li 
giilor internaționale este însci 
de Carta Națiunilor Unite și < 
aceea n-ar fi necesar să se adop 
o declarație specială în aceas 
prob’.emă. Este însă îndeobște ci 
noscut că existența Cartei O.N 
n-a împiedicat, de pildă, Mfcrz 
Britanie și Franța să întreprindă 
împreună cu Israelul atacul ar
mat împotriva Egiptului, iar gu
vernul S.U.A. să organizeze o 
demonstrație militară a flotei a 
6-a americane în legătură cu e- 
venimentele din Iordania, recur- 
gînd astfel fățiș la amenințarea 
cu folosirea forței. „Doctrina Ei
senhower" prevede fără înconjur 
posibilitatea folosirii forțelor ar
mate americane împotriva țărilor 
Orientului Apropiat și Mijlociu.

Politica promovată de S.U.A., 
Marea Britanie și Franța în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu de 
înjghebare a unor blocuri mili
tare și de amestec în treburile 
interne ale țărilor din această 
regiune, se spune în continuare 
în notă, a și dus la o agravare 
serioasă a situației din Orientul 
Apropiat și Mijlociu și creează în 
permanență noi focare de con
flicte care pun în primejdie cauza 
păcii și securității internaționale. 
Aceasta o dovedește printre alte
le complotul antiguvernamental 
din Siria, descoperit recent, ai 
cărui organizatori sînt reprezen
tanții americani oficiali.

Guvernul sovietic atrage din

lelegafiei
i R. P. Mongole

Peste tot solii poporului mon
gol au fost întîmpinați cu aplau
ze și urale de muncitorii și teh
nicienii fabricii.

Oaspeții mongoli au vizitat cu 
mult interes complexul social al 
fabricii unde au apreciat în mod 
deosebit condițiile materiale și 
marea grijă care se acordă co
piilor muncitorilor din fabrică In 
cadrul modernului cămin de zi 
al acestei mari unități industria
le.

La plecare tovarășul Țedenbal, 
în numele membrilor delegației 
mongole, a urat colectivului Fa
bricii de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ noi succese în muncă 
și în viață.

letărl pentru cultura 
ibului
dat explicații asupra activității a- 
cestui institut menit să contribuie 
la dezvoltarea agriculturii în 
țara noastră. Oaspeții au vizitat 
parcul de mașini agricole folosite 
în cultura porumbului, precum și 
cîmpuri experimentale de cultură, 
interesîndu-se de rezultatele ob
ținute. La sfîrșitul vizitei tov. J. 
Țedenbal i-a felicitat pe colabo
ratorii institutului exprimîndu-și a- 
precierea sa caldă față de rodni
ca lor activitate.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Cu prilejul împlinirii a 10 ant 

de la semnarea convenției cultu. 
rale dintre R. P. Romină și R. 
Cehoslovacă Institutul romin 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea a organizat joi după a- 
miază în sala S.R.S.C. din str. 
Biserica Amzei 3-5 o gală a fil
mului cehoslovac.

Prof. Amilcar Vasiliu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne a vorbit despre aniversa
rea a 10 ani de la semnarea con
venției culturale dintre R. P. Ro- 
mină și R. Cehoslovacă.

A fost prezentat apoi filmul 
„Dracul păcălit", noua realizare 
a studiourilor cehoslovace, după 
piesa cu același nume de Jan 
Drda și Josef Mach.

Filmul s-a bucurat de aucces.
★

Folcloristul canadian Michel 
Cartier, care se află în țara noastră 
la invitația Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, s-a întîlnit joi dimineața cu 
conducătorii ansamblului CJ-IL 
Ciulești.

Cu acest prilej oaspetele s-a ini 
teresat de activitatea cintăreților fi 
dansatorilor romini.

★
Joi dimineața au părăsit Capi-: 

tala acad. prof. G. Demetrescu, 
directorul Observatorului Astrono
mic din București al Academiei 
R.P.R. și prof. Liviu Constanti- 
nescu, de la Comitetul Geologic, 
care vor participa la adunarea 
generală a Uniunii Internaționale 
de Geodezie și Geofizică ce se 
ține la Toronto (Canada).

Presa egipteana despre notele 
guvernului sovietic

CAIRO 5 (Agerpres). — Presa 
egipteană acordă o mare atenție 
notelor adresate de guvernul so
vietic guvernelor S.U.A., Angliei și 
Franței în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

Știrile despre notele guvernului 
sovietic ocupă un loc central în 
toate ziarele egiptene. Majoritatea 
ziarelor au publicat textul integral 
sau expuneri amănunțite asupra 
notelor sovietice; ziarele subliniază 
în titluri aprobarea și sprijinul față 
de poziția guvernului sovietic.

Sub un titlu care cuprinde toată 
pagina întîia, ziarul „Aș-Șaab“ 
scrie : „Rusia avertizează America, 
Anglia și Franța împotriva ameste
cului în treburile țărilor Orientului

Mijlociu. Uniunea Sovietică de
mască țelurile urmărite prin ma
nevrele flotei a 6-a americane, con
damnă complotul împotriva Siriei 
și agresiunea împotriva Omanului 
și a Yemenului**.

„Rusia — scrie ziarul „Al Gum- 
huria“ — arată, că țările occiden
tale sînt răspunzătoare de evoluția 
evenimentelor în Orientul Mijlo
ciu".

„Progres Egyptien" scrie la rîn- 
dul său ; „U.R.S.S. cere ca Occi
dentul să nu se amestece în trebu
rile lumii arabe".

,Journal d’Egypt" subliniază 
de asemenea în titluri că Uniunea 
Sovietică condamnă amestecul Oc
cidentului în treburile țărilor din 
Orientul Mijlociu.

Im potriva tentativelor de amestec al O.N.U. 
in afacerile interne ale R. P. Ungare

— Mitingul oamenilor muncii din Budapesta —

tui O .
sirea forței militare, ut a-

ceasta în Oman și Yemen.
Guvernul sovietic, fiind îngrijo

rat de situația încordată din 0- 
rientul Apropiat șl Mijlociu, consi
deră că sursa principală a acestei 
încordări este politica de pe poziții 
de forță promovată în această 
regiune de Marea Britanie, S.U.A. 
și Franța, și activitatea pactului 
agresiv de la Bagdad, creat de 
ele. Guvernul sovietic nu poate 
fi de acord cu afirmațiile guver
nului Marii Britanii că pactul de 
la Bagdad are un caracter de
fensiv și că cea de-a treia sesi
une a membrilor pactului de la 
Bagdad ar fi confirmat aceasta. 
In realitate recenta sesiune a 
membrilor acestui pact care a a- 
vut loc la Caraci, a arătat încă 
odată că membrii acestui pact 
duc o politică care poate avea 
urmări primejdioase pentru cauza 
păcii în Orientul Apropiat și Mij
lociu.

IN NOTA ADRESATA GU
VERNULUI FRANȚEI, guvernul 
sovietic arată printre altele că 
nu pot fi trecute sub tăcere, 
se spune în continuare în notă, 
știrile apărute în ultimul timp în 
presă despre planurile de creare 
a unei alianțe intre Franța și Is
rael, îndreptată împotriva țărilor 
arabe. După părerea guvernului 
sovietic încheierea unei asemenea 
alianțe, ai cărei inițiatori nu pot 
ascunde că ea are în primul rînd 
un aspect militar și ar constitui 
o încurajare a elementelor din 
cercurile guvernante ale Israelu
lui care nutresc sentimente duș
mănoase împotriva țărilor arabe 
nu poate să nu ducă la o înrău
tățire și mai mare a situației din 
regiunea Orientului Apropiat și 
Mijlociu.

In încheierea notelor adresate 
guvernelor Marii Britanii și 
Franței, guvernul sovietic decla
ră că pentru preîntîmpinarea con
flictelor în viitor și pentru însă
nătoșirea generală a situației din 
Orientul Apropiat și Mijlociu 
este necesar ca cele patru mari 
puteri, ca prim pas, să prezinte 
o declarație în care condamnă 
folosirea forței drept mijloc pen
tru rezolvarea problemelor nere
glementate în Orientul Apropiat 
și Mijlociu și renunță de a se 
amesteca în treburile interne ale 
țărilor din această regiune.

BUDAPESTA 5 (Coresponden
tul Agerpres transmite): La 4 sep
tembrie, la Palatul Sporturilor de 
la Budapesta a avut loc un mi
ting de protest al oamenilor mun
cii, împotriva raportului așa-zisu- 
lui „Comitet al celor cinci**.

In uriașa sală a sporturilor s au 
adunat mii de oameni ai muncii» 
ca să protesteze împotriva calom
niilor, împotriva tentativelor de a- 
mestec al O.N.U. în treburile in
terne ale Ungariei populare.

La miting a luat cuvîntul OR- 
TUTAY GYULA, rectorul Univer
sității OTVOS LORAND, vice
președinte al Consiliului Păcii din 
Ungaria, membru al Consiliului 
național al Frontului Patriotio 
Popular.

Populația Budapestei, ca și în
tregul popor ungar respinge ra
portul „comitetului celor cinci" ca

un amestec vădit și neîntemeiat 
în problemele țării noastre — a 
spus vorbitorul.

In raport se pretinde a spus 
printre altele Ortutay, că poporul 
ungar nu sprijină guvernul Ra
dar. Faptele arată contrariul. Ele 
atestă că muncitorii și țăranii din 
țara noastră au toată încrederea 
în guvernul lor revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc. Actuala situație 
din țară arată în mod grăitor că 
poporul ungar are încredere în 
guvernul Radar.

Astăzi, întregul popor ungar
— a spus în încheiere vorbitorul
— își dă seama de ce pericol u- 
riaș ne-a salvat ajutorul sovietic, 
în care noi vedem cel mai sincer 
și devotat aliat.

După alți vorbitori dr. RADO 
POLICARP, decanul Seminarului 
romano-catolic» în cuvîntul său a

subliniat că constatările conținute 
în raport n-au darul de a stabili 
adevărul, ci au drept scop de a 
intensifica încordarea internațio
nală. Biserica romano-catolică își 
exprimă protestul împotriva discu
tării la O.N.U. a problemei un
gare.

Un freamăt puternic s-a produs 
în sală cînd a urcat la tribună 
poetul FODOR IOZSEF laureat 
al premiului Kossuth care a dat 
citire declarației de protest a scri
itorilor unguri împotriva raportului 
»,comitetului O.N.U. pentru stu
dierea situației din Ungaria".

In continuare Jozsef Fodor a 
dat citire numelor celor 171 de 
scriitori și poeți unguri — semna
tari ai declarației.

Adunarea se încheie. Minute în 
sir răsună aplauze, se scandează 
lozinci pentru guvern, pentru par
tid.

Pe meleagurile Bulgariei 
înflorește o viață nouă

NEW YORK. La 4 septembrie 
a avut loc la Buenos Aires în
chiderea oficială a Conferinței e- 
conomice inter-americane, care 
a început la 15 august. La con
ferință, care a fost convocată la 
propunerea Organizației statelor 
americane (O.S.A.), au participat 
Statele Unite și 19 țări din A- 
merlca Latină (cu excepția Vene- 
zuelei).

Toate lucrările conferinței a-au 
desfășurat aub semnul contradic
țiilor acute dintre S.U.A. șl țările 
Americii Latine.

SOFIA. — Cu prilejul celei de-a 
80-a aniversări a participării po
porului romîn la luptele eroice de 
la Grivița și Plevna, editura „Știința 
și Arta" a scos de sub tipar cartea 
„Poporul romîn în războiul de eli
berare din 1877—1878“ de Vasile 
Hristu.

NEW YORK. Consiliul de Secu
ritate se va întruni vineri după- 
amiază pentru a examina piînge- 
rea Iordaniei împotriva Israelu
lui, care este acuzat de a fi vio
lat convenția de armistițiu în 
zona neutră din sectorul Ierusa
limului.

PEKIN. Răspunzînd Invitației 
mareșalului Pîn De-huai, locțiitor 
al premierului Consiliului de Stat 
și ministru al Apărării al R. P. 
Chineze, la 4 septembrie a sosit 
la Pekin o delegație militară a 
Republicii Democrate Germane 
condusă de W. Stoph vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al Apărării Naționale 
al R. D. Germane.

CAIRO. — Presa din Cairo anun
ță că la 9 septembrie o delegație 
parlamentară egipteană va pleca 
la Londra.

NEW YORK. — Două avioane 
cu reacție de tip F.—89 s-au prăbu
șit în apropiere de golful Dela
ware, din statul cu același nume. 
Un pilot a fost ucis, iar trei au fost 
răniți.

——x.. _ um uman
făcută de emirul El-Harsi, locțiito
rul imamului Omanului, care a 
arătat că în Oman continuă lupta 
forțelor naționale împotriva trupe
lor care au pătruns în țară și a 
făcut apel la statele arabe să ridice 
problema intervenției engleze în 
fața Adunării Generale a O.N.U.

Conducătorul delegației Yeme
nului, Abu Taleb, a expus situația 
din Yemen. Comitetul Politic a 
condamnat agresiunea engleză îm
potriva Yemenului, declarînd că 
țările arabe sprijină revendicările 
legitime ale Yemenului.

Condamni nd situația din Algeria, 
Comitetul Politic a făcut apel la 
țările arabe să sprijine problema 
algeriană în O.N.U. și să acorde 
tot sprijinul poporului algerian 
care luptă pentru eliberarea sa na
țională.

Recomandările Comitetului Po
litic au fost aprobate în unanimi
tate de Consiliul Ligii, care s-a în
trunit la Cairo după încheierea se
siunii Comitetului Politic.

„TU-104A“a aterizat 
în S.U.A.

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 5 septembrie 
ora 5,43 (ora Moscovei), pe aero
portul Mc Guire din statul New 
Jersey a aterizat avionul sovietic 
de pasageri cu reacție „TU—104A“, 
care a transportat pe membrii de
legației U.R.S.S. la cea de-a 12 se
siune a Adunării Generale a O.N.U.

Pasagerii și echipajul avionului 
„TU-104 A“ au fost întîmpinați 
de G. Arkadiev, locțiitorul repre
zentantului permanent al U.R.SS. 
pe lingă O.N.U.. de Solomatin, 
consilier al ambasadei U.R.S.S. în 
S.U.A. și de alți funcționari su
periori ai reprezentanței sovietice 
de pe lingă O.N.U. și ai ambasa
dei U.R.S.S., precum și de colone
lul Ford, șeful aeroportului Mc 
Guire.

Pe aeroport au sosit peste 100 
de reporteri ai ziarelor, agențiilor 
telegrafice, societăților de radio 
și de televiziune.

La sosirea avionului A. I. Se
menov, șeful echipajului, a făcut 
o scurtă declarație ziariștilor ;

„Noi, specialiștii sovietici ai a- 
viației civile, a spus el, am adus 
poporului american pe aripile unui 
avion sovietic pașnic un salut 
fierbinte din partea poporului so
vietic. Sîntem bucuroși că am a- 
vut fericirea să sosim în minuna
ta voastră țară cu această misiune. 
Fie ca acest prim zbor al avionu
lui nostru cu reacție pentru pasa
geri să fie un zbor al prieteniei. 
Fie ca el să prevestească începutul 
curselor regulate ale avioanelor 
civile între U.R.S.S. și S.U.A."

In legătură cu 
tratativele comerciale 

dintre U.R.S.S 
și R. F. Germană

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum se 
știe acum mai bine de o lună de 
zile în urma înțelegerii dintre gu-1 
vernele U.R.S.S. și R. F. Germa
ne au fost începute la Moscova 
tratative cu delegația guvernamen
tală a R. F. Germane cu privire 
la dezvoltarea comerțului între 
U.R.S.S. și R. F. Germană.

La 26 august dl. Lahr, condu
cătorul delegației R. F. Germane, 
a declarat lui P. N. Kumîkin. 
conducătorul delegației comerciale 
sovietice că guvernul R. F. Ger
mane condiționează posibilitatea 
continuării tratativelor comerciale 
cu Uniunea Sovietică de modifi
carea poziției părții sovietice în 
problema creată în mod artificial 
cu privire la așa-zisa repatriere, 
problemă care, după cum se știe 
a fost epuizată în cursul tratati
velor.

Punînd o condiție vădit inac
ceptabilă pentru partea sovietică 
de continuare a tratativelor co
merciale, delegația R. F. Germane 
tinde după cum se vede să zădărni
cească astfel aceste tratative. j

După cum i s-a comunicat co
respondentului agenției TASS de 
către cercurile sovietice bine in
formate, delegația comercială so
vietică este hoturîtă să continue 
tratative concrete în problema dez
voltării comerțului dintre U.RS.S. 
și R. F. Germană, tratative pe 
care delegația vestgermană caută 
să le întrerupă.
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In etapa a IV-a a campionatului divizionar A de fotbal

Echipele bncurcștcne an capotat acasă
Ieri după amiază în Capitală 

s-au desfășurat două întîlniri în 
cadrul celei de a IV-a etape a 
campionatului divizionar de fot
bal. Contrar așteptărilor, echipele 
bucureștene, favoritele acestor în
tîlniri au părăsit pînă la urmă te
renul învinse. Ambele partide de la 
București au constituit o surpriză 
care a pricinuit multe dureri de 
cap selecționerilor»

Patru zile au fost în stare 
să facă atacul dinamovist 

de nerecunoscut

Dacă apărarea dinamoviștilor 
bucureșteni a fost consecventă 
în formă, excelînd în special 
din nou Călinoiu, în schimb, 
compartimentul ofensiv și în

Jocurile mondiale universitare

special tripleta au arătat că stare să egaleze. Golul marcat, de 
acel 4—0 cu „Locomotiva'1 Bucu- Drăgoi răsi*”' 
rești a fost un accident al cefe- baliștilor clujeni ___
riștilor. Ieri dinamoviștii bucu- duit să ofere un joc plăcut, 
reșteni au fost întrecuți de colegii 
lor de asociație din Cluj și pot 
fi mulțumiți că au pierdut numai 
cu 1—0. Cu un Nicușor dezorien
tat, cu celălalt inter Neagu greoi 
și neatent și mai ales cu un cen
tru atacant care s-a ambalat în- 
tr-un joc de uzură, fără orizont, 
atacul bucureștenilor a primit 
ieri calificativul insuficient și de
sigur va da încă mult de lucru 
lui Baratki. La capitolul combati
vitate desigur că dinamoviștii din 
Cluj și-au întrecut colegii din 
București, dar din păcate nici jo
cul clujenilor n-a entuziasmat tri
bunele. Dacă bucureștenii ar 
fost mai calmi, ei ar fi fost

iplătește eforturile fot- 
tlujeni care s-au stră-

fi 
în

tehnică pe care l-au practicat, 
remarcindu-se în mod special Ru- 
sescu și Nicolau

In turneul feminin de volei 
jocurile se desfășoară într-o sin
gură serie finală. In etapa a 
IlI-a s-au înregistrat următoarele 
rezultate : R. Cehoslovacă—R. P. 
Romînă 3-1 (15—10. 15-9,
9—15, 15-13) ; R. P. Polonă- 
Luxemburg 3—0 (0,2,1) ; Liban— 
Spania 3—0 (3,11,14). In clasa
ment conduc echipele R. P. Polo
ne și R. Cehoslovace cu 6 puncte 
fiecare, urmate de R. P. Romînă 
cu 5 puncte; Liban — 4 puncte; 
Spania și Luxemburg — 3 punc
te fiecare.

Din motive neprevăzute, 
revanșa a fost amînată...

Tradiția n-a fost dezmințită, 
în cel de al doilea meci al cupla- 
jului de pe Stadionul „23 Au
gust", cei peste 70.000 de specta
tori au asistat la o victorie co
modă a studenților timișoreni în 
dauna formafiei C.C.A., victorie 
care i-a adus pe studenți in frun
tea clasamentului. Toma acciden- 
tindu-se la mina dreaptă n-a mai 
dat randamentul obișnuit și lo
tuși el și-a ajutat coechipierii ca 
scorul la pauză să se mențină 
egal: 1—1. In repriza a doua — 
antrenorii militarii ac, se pare des
tul de neinspirați, ii trimit pe 
Toma... extremă, răminind ca 
poarta să fie apărată de... Jenei. 
Această situație a scăzut moraiui 
întregii echipe, in schimb studen
ții prind aripi și atacă cu multi 
insistență. După ce Filip inscrie 
in minutul 62 dintr-o centrare a 
lui Girieanu al doilea punct, mi
litarii încep să joace nervos, dur. 
Trebuie să remarcăm ieșirile ne
sportive. in special ale lui Toma, 
Apolzan ți Zavoda II. Dar mai a- 
les ne miră gestul rușinos al lui 
Toma Ia adresa lui Boroș trintit 
jos ; jucătorul militar l-a izbit pe 
timișorean după ce acesta a îost 
faultat de Apolzan.

Studenții mai înscriu două 
puncte prin Girieanu (minutul 
70) și in minutul 75 prin Cio- 
sescu. Scorul de 4—1 nu oglin
dește realitatea de pe teren. Stu
denții, deși au ciștigat, nu s-au 
ridicat la valoarea lor reală. La 
capitolul tehnică individuală, mi
litarii le-au fost net superiori ti
mișorenilor. Arbitrajul lui S. 
Lupu-Focșanl a fost de slabă ca
litate ; de multe ori depășit de 
faze, dind decizii eronate.

Intr-adevăr, selecționerii sint in 
încurcătură. In pragul unor im
portante întîlniri internalicnale, 
echipa C.C.A. care stă la baza 
naționalei A, a produs destulă 
îngrijorare. Rămine ca in intil- 
nirea de duminică cu Dinamo 
București militarii să ne dove
dească că insuccesul lor de ieri 
se datorește doar accidentării 
portarului.

prima la aruncarea suliței
goslavia) 44,65 _m. După termi
narea probei, tînăra atletă romînă 
a foșt îndelung aplaudată pentru 
frumoașa ei-comportare.

Recordmanul mondial în proba 
de săritură în înălțime Iuri Ste
panov (U.R.S.S.) a confirmat ul
timele sale rezultate ocupînd pri
mul loc cu rezultatul de 2,12 m. 
Stepanov a ratat de puțin, la 
2,17 m. într-o tentativă de a 
doborî propriul său record mon
dial (2,16 m.).

In prima zi a întrecerilor atle
tice s-au desfășurat și seriile la 
probele de 100 m. plat bărbați, 
100 m. plat femei și 80 m. gar
duri. Rezultatele au fost mult in
fluențate de vînt și starea proastă 
a pistei.

In continuarea turneului femi
nin de volei, echipa R. P. Ro
mine a învins joi reprezentativa 
Libanului cu 3-0 (15—1, 15—0, 
15-3).

Echipa noastră a debutat victorioasă 
în turneul final masculin de volei

PARIS 5 (prin telefon de la 
trimisul special Agerpres).

Pe măsură ce se apropie data 
închiderii Jocurilor Mondiale uni
versitare de la Paris, întrecerile 
la diferite sporturi devin tot mai 
pasionante și mai atractive. 
Miercuri seara mii de spectatori 
au urmărit în sala de sporturi a 
gimnaziului Jean Jaures două din 
cele mai tari meciuri ale turneului 
final masculin de volei. Echipa 
țării noastre a debutat cu succes 
in finala competiției învingînd cu 
3-1 (15-9 ,15-8 ,10-15, 15— 
8) puternica formație a R. Ceho
slovace. Voleibaliștii noștri și-au 
atras pe merit simpatia spectato
rilor prin jocul de bună factură

Maria Di ți
Pe stadionul Charlety din Paris, 

sub un cer înorat și pe un vînt 
foarte puternic, au început joi în
trecerile de atletism din cadrul 
Jocurilor mondiale universitare. 
Reprezentanta țării noastre, Ma
ria Diți, a obținut o mare victorie 
în proba de aruncarea suliței, cla- 
stndu-se pe primul loc cu exce
lentul rezultat de 52,38 m. Perfor
manța Măriei Diți reprezintă un 
nou record al R. P. Romine fiind 
superioară cu 24 cm. vechiului 
record stabilit în urmă cu numai 
cîteva zile la Jocurile Balcanice 
de la Atena. Atleta romînă a în
trecut în ___ ;
campioana olimpică 
(U.R.S.S.) clasată ___ ___
cu 52,18 m. și pe cunoscutele a- 
runcătoare Brommel (Germania)
— 51,76 m, Figwer (R.P. Polonă)
— 49,30 m., Zîbina (U.R.S.S.) 
46,53 m. și Kalusevic (R.P.F. Iu-

Campionatul mondial feminin de șah
— Echipa R.P,R. în fruntea clasamentului -

HAGA 5 (Agerpres). — Tn ora- 
șui olandez Emmen continuă cam
pionatul mondial feminin de șah 
pe echipe. In turul doi reprezen
tantele R.P. Romîne au cîștigat 
cu V/t—Vs meciul cu echipa Fin
landei. In prima grupă s-au mai 
înregistrat următoarele rezul
tate : Olanda—Franța Vt—Vt (o

Concursul internațional de călărie 
al R. p. R.

In proba de obstacole nenumero
tate, Gh. Antohi (R.P.R.) pe calul 
Rubin s-a clasat primul, realizînd 
timpul de 52'.5/l0 fără nici o pe
nalizare. Călărețul romîn a evoluat 
apoi pe calul Mindir, obținînd 
52'8/10. Pe locul trei s-a clasat 
Tatiana Kulikovskaia (U.R.S.S.) 
cu 52"9/10 (zero penalizări).

In ultima probă a zilei obsta
cole ștafetă, victoria a revenit 
echipei R.P.R. cu 4'22”9/10 ur
mată de R.P. Polonă. Astăzi este 
zi de odihnă. Concursul continuă 
sîmbătă dimineața de la ora 8.

acest concurs pe 
Iaunzeme 

pe locul doi

Sportivii romîni au cîștigat toate 
cele 3 probe desfășurate în cadrul 
celei de a 5-a zi a concursului in
ternațional de călărie al R.P.R. în 
proba de dresaj categoria B o ca
tegorică victorie a repurtat N. Mi- 
halcea (R.P.R.) pe calul Mihnea 
cu 696 puncte. Al doilea rezultat 
în această probă aparține tot lui 
Mihalcea. El a realizat pe calul 
Corvin 689 puncte. Locul trei în 
clasament a fost ocupat de Ivan 
Kalita (U.R.S.S.) cu 670 puncte.

partidă întreruptă) ; R. Ceho
slovacă—Irlanda ’/s—'/i (o parti
dă întreruptă). In clasament con
duce echipa R. P. Romine cu 
2'/z puncte, urmată de U.R.S.S. 
2 puncte, care a avut zi liberă. In 
grupa a Il-a conduce R. P. Bul
garia, iar în grupa a treia echi
pele Angliei și Iugoslaviei.

S. SPIREA
★

Iată șl rezultatele din țară. 
Energia Orașul Stalin—Energia 
Ploești 0—3 (0—1) ; Energia 
Tg. Mureș—Progresul București 
1—2 (1—1) ; Progresul Oradea — 
Locomotiva București 1—2 (1—2), 
Flamura Roșie Arad—Energia Pe^ 
troșani 2—3 (2—0).

(r.lSEMATtMiKAyE)
PATRIA. BUCUREȘTI : Moulin

rouge : REPUBLICA : Căpitanul 
și eroul său; MAGHERU. LUMI
NA. MIORIȚA : Discordie ; V. 
ALECSANDRI. ELENA PAVEL 
(sală și grădină), G. COȘBUC 
(sală și grădină) : In calea trăz- 
netului ; GRADINA PROGRESUL. 
CENTRAL. ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE. 23 AUGUST (sală și 
grădină). VOLGA: Vultur 101- I. 
C. FRIMU (sală și grădină), GU. 
DOJA (sală și grădină) : Richard 
al IU-lea ' VICTORIA. ALIANȚA: 
Dansez cu tine; DOINA : Fedra: 
MAXIM GORKI. FLACARA. N. 
BALCESCU (sală si grădină) : O 
vară neobișnuită ; TIMPURI NOI : 
Pictor Al. Ivanov, Turiști străini 
in U.R.S S , Siena — orașul fia- 
murii, Șerpii, Micek-Filcek (desen 
animat) ; TINERETULUI : Două 
victorii: AL. POPOV : Mazurca 
dragostei : GRIVIȚA : Urme pe 
zăpadă; VASILE ROAITA (sală 
și gradină) : Fiica Tibetului ; CUL. 
TURAL OONCA SIMO (sală și 

: înșelat pînă la moarte ; 
UNIREA (sală și grădină) : Vino, 
vațl fără vină ; CONST. DAVID 
ILIE PINT! LIE: (sală și grădină): 
Dragoste de mamă : ALEX SAHIA 
(sală și grădină), OLGA BANC1C 

sală și grădină) : Camelia.
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