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murg de august, 
undeva, înfr-una din 
stațiunile de pe lito
ral... A trecut încă o 
zi, încă o clipă a 
neuitatei feerii care 
se cheamă vacanță

de Dan Deșliu

MAȘINI DIN METALECONOMISITSelectoarele universale fabricate în prezent la Uzinele „Tehnometal“ din Timișoara au o greutate mai mică decît anul trecut. Reducerea greutății s-a făcut îndeosebi pe seama înlocuirii unor piese din fontă cu piese presate din tablă rezistentă, imbunătățin- du-se astfel și calitatea aces-
Recoltarea culturilor

de toamnă
in regiunea Ploiești

tor produse. Tot prin asemenea măsuri a scăzut greutatea transportoarelor cu melc și a altor utilaje pentru agricultură. Cantitatea de metal și de alte materiale economisite prin reducerea greutății unor produse a permis să se fabrice un număr sporit de utilaje agricole. De la începutul anului constructorii de mașini de aici au produs peste plan 14 selectoare de mare capacitate și 18 mașini pentru combaterea dăunătorilor din vii și livezi. Planul de producție pe primele 8 luni ale anului a fost îndeplinit la toate i realizîndu-se prin prețului de cost plimentare în 1 218 000 lei.
sortimentele, I reducerea economii su- valoare de

ospodăriile agricole co- 
j lective dm regiunea 
* Ploiești au recoltat pînă 

acum sfecla de zahăr, fîoarea- 
soarelui și porumbul de pe 
mai mult de 10 000 ha.

îndată după recoltarea po
rumbului, colectiviștii fac lu
crări de pregătire a terenului 
pentru însămînțările de toam
nă. în regiune au fost pregă
tite pentru însămînțări mai 
mult de 115 000 ha și s-au în
corporat în soi de două ori 
mai multe îngrășăminte decît 
în toamna trecută. In urma 
măsurilor luate de consiliile a- 
gricole, întregul parc de trac
toare și mașini agricole este 
pregătit pentru lucru. De ase
menea, a fost asigurată întrea
ga cantitate de sămînță nece
sară. Mai mult de 80 Ia sută 
din suprafața destinată cultu
rii griului, va fi însămînțată 
anul acesta cu grîu din soiu
rile care' dau producții mari 
în condițiile de climă și sol 
ale regiunii.

(Agerpres)
După cum am anunțat în nu
mărul nostru de ieri, la Hu
nedoara a intrat în funcțiune 
noul furnal de 1 000 mc. In fo
tografie : o imagine a noului 

furnal.

Foto : AGERPRES

(Agerpres)
------ o-----

pentru cei tineri
rinfre discurile oe care 
„Electrecordul" le pregă
tește în prezent se numără 

și un interesant ciclu de lecții de 
educație muzicală prezentate de 
compozitorul Altred Atendelssohn. 

Primul dintre aceste discuri, 
menite să dea tinerilor o. serie 
de elemente fundamentale pen
tru înțelegerea limbajului muzi
cal se va ocupa de problemele 
melodiei, al doilea ne va dărui o 
serie de noțiuni pentru înțelege
rea armoniei și contrapunctului 
iar al treilea se va ocupa de in
strumentele muzicale și orchestra 
simfonică.

Interesant este faptul că pen
tru cel de-al treilea disc, compo
zitorul a scris o temă specială cu 
variațiuni, care va permite audito
rilor să înțeleagă caracteristicile 
fiecărui Instrument sau grupe de 
Instrumente care întocmesc 
chestra simfonică modernă.

è

nălțimile plac din- 
totdeauna ochiu
lui. Poate că aces
ta este și motivul 
pentru care mine
rii de la Rovinari 
au înălțat pe

frontispiciul clădirii stației de 
siloz o lozincă ca aceasta ; 
„Tovarăși mineri! V-ați în
deplinit angajamentele luate 
în întrecere pe ziua de astăzi? 
Cuvîntul de miner e cuvînt 
de cinste. Respectați-l !“

Tălmăcită în limbajul mi
nerilor, această lozincă înseam
nă : planul pe anul 1962 să fie 
îndeplinit ritmic și la toți in
dicii, fiecare tonă de cărbune 
extrasă să fie ieftină și de 
bună calitate. Și în întrecere, 
fiecare — de la tânărul absol
vent de școală profesională și 
pînă la încercatul miner — își 
aduce contribuția sa entuzia
stă.

Băieții din schimbul condus 
de Vasile Dondera ca să-și 
îndeplinească cit mai bine an
gajamentul s-au gîndit la o 
„problemă“ care trebuie pusă 
neapăraț la punct. Despre ce 
este vorba ? Ne-o spune pre- ■ 
cis hotărîrea luată de ei și la 
care s-au alăturat și toate ce
lelalte grupe de mineri: „Nici 
o întârziere, nici o lipsă ne
motivată în producție !“ Sau, 
altfel spus, prezența la fron
tul de lucru la timp, prelua
rea schimbului la fața locu
lui, fără nici o întrerupere îh 
producție.

Așa a început bătălia cu 
minutele, cu secundele. Ingi
nerul Ionel Bondoc, șeful sec
torului și membru în biroul 
organizației de bază U.T.M., 
întocmește niște grafice origi
nale : cîte minute a pierdut, 
într-o zi sau alta, o grupă sau

alta. La sfîrșitul săptămânii 
comunică rezultatul. Pe în
treaga carieră — două ore în
târziere. Absențe și „nemoti
vate" — zero! Și totuși, la 
terminarea schimbului, are loc 
o ședință de analiză. Ordinea 
de zi ? Tinerii Marin Butan, 
Ion Mocioi, Dumitru Duțan și 
alții sînt puși să explice, în 
fața întregului colectiv, de ce 
au întârziat cîteva zile cîte 5 
minute. Neavînd ce spune, 
oamenii pun rușinați capul în

genți. Câțiva tineri — șeful 
miner de schimb Ion Plotog, 
electricianul Ștefan Crețan și 
mecanicul Dumitru Crăciun — 
fac din acest angajament ge
neral un angajament personal. 
Și stația de pompe subtera
ne e dată în folosință cu 15 
zile mai devreme. Exploata
rea stratului trei, neatins pînă 
atunci de cupa unui excavator 
este considerată ca cea mai 
mare victorie a anului. Iar u- 
nei victorii, în întrecere, îi

Mitică Edu sînt de altă pă« 
rere : exploatare mecanizată 1 . 
Învinge, cum era și, firesc, 
ideea curajoasă, înaintată. 
Sarcina exploatării dopului de 
steril este încredințată celor 
trei excavatoriști. După o lună 
de muncă încordată — în care 
priceperea în mânuirea mași
nilor, curajul și gîndirea îna
intată își spun cuvîntul — do
pul este excavat iar de aici 
sînt extrase aproape 30 000 de 
tone de cărbune peste plan.

pămînt. A doua oară, fiți si
guri, nu se mai repetă !

Relatări despre activitatea 
tinerilor mineri din grupa lui 
Dondera ar putea continua și 
cu alte fapte. Să reținem însă 
deocamdată că întârzierile și 
„nemotivatele“ — cel puțin pe 
ultimele trei luni — au dis
părut de pe graficele ingine
rului Bondoc ! Iar dacă pro
ductivitatea muncii a atins,. 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut, un indice de 

• creștere de 14 la sută, anga
jamentul și inițiativa grupei 
lui Dondera are merite incon
testabile.

Iată ce forță uriașă e între
cerea !

Să dăm și un alt exemplu.
...Evacuarea apelor din nor

dul carierei este de mult timp 
punctul nodal pentru sectorul 
exploatare. Problema trebuie 
rezolvată cu maximum de ur-

Tăierea în două 
steril, pentru a

urmează alta, 
a dopului de 
crea un front unic de lucru, 
atrage la rezolvarea ei între
gul colectiv. In jurul acestei 
probleme se discută mult. Unii 
susțin că exploatarea, dată 
fiind poziția înclinată a dopu
lui, nu se poate face decît ma
nual. Tinerii excavatoriști Ion 
Drăghici, Dumitru Mihăilă și

Ce înseamnă aceasta ? To
tul apare în adevărata lumină 
atunci cînd vom spune că 'fie
care tonă de cărbune extrasă 
a avut un indice de calitate cu 
2,1 la sută mai bun decât anul 
trecut și că a costat cu 89 de 
lei mai ieftin.

Ion Cincu, Ele odor Luță și 
Ion Rovența sînt trei dintre 
cei mai buni excavatoriști. Pe

Ia mare...
Parte din 

laolaltă de 
de mîngîierea fierbinte a nisipu
lui, se reîntîlnesc la căderea se
rii în spațioasa grădină a teatrului 
în aer liber. Pe estrada luminată de 
reflectoare, o fată cu voce de aur 
interpretează cîteva din cele mai 
iubite piese de muzică ușoară, 
un comic, „gen Mircea Crișan", 
ia în răspăr pe niscai pierde-vară 
care încalcă normele de conduită 
cetățenească : amatorii de exibi- 
ționism vestimentar, craidonii de 
pe bulevard etc. Publicul rîde și 
aplaudă din toată inima ; ici-colo, 
un zîmbet stînjenit, o privire pie
zișă... Programul e într-adevăr 
antrenant — respiră optimism, ti
nerețe și un umor de bună cali
tate. Dar cine sînt interprefii î 
Probabil, o formație a feafrului 
de estradă din Constanța, sau co
legii lor din București, aflafi în- 
tr-un turneu estival. Nici una, nici 
alta ; este vorba 
tori din partea locului — brigada 
artistică de agitație de la U.S.A.S.- 
Năvodari.

U.S.A.S. înseamnă — dacă nu 
știți — Uzinele de superfosfați și 
acid sulfuric. Lîngă satul pescă
resc Năvodar, — vechiul Cara- 
chioi — așezat pe majul lacului 
Tașaul, în preajma siluetelor de 
vis ale Mamaiei, se înalță una din 
verigile importante ale industriei 
chimice din țara noastră. Acum 
un deceniu,-aici era pîrloagă, mă- 
răciniș. Astăzi, clădirile, secțiile, 
instalațiile complet automatizate 
ocupă o suprafață de 20 hectare. 
Depozitele de superfosfați 
postesc adevărate dealuri, 
tuite din grăunțe de mărimea 
bului de mazăre. împrăștiate 
cîmpiile țării, „dealurile" de 
grășăminte dublează rodnicia 
goarelor. Două-trei sute de 
superfosfați ridică producția unui 
hectar cu 300—400 kg grîu.

Odinioară circulau pe-aici niște 
legende cețoase despre o co
moară ce-ar fi fost îngropată în 
ostrovul din mijlocul Tașaulului 
de către călugării-haiduci, pe 
vremea stăpînirii otomane. De 
la un timp, localnicii obișnuiesc 
să spună că adevărata comoară 
este uzina cu uimitoarele sale a- 
gregate moderne, cu' oamenii ei

cei ce s-au bucurai 
strălucirea valurilor,

de ama-

adă- 
alcă- 

bo- 
pe 
în- 
o- 
kg

ei, excavatoarele — acești co
loși mari de fier — îi ascultă 
ca niște copii cuminți. „Secre
tul“ lor în folosirea mașinilor 
au hotărît să-l transmită tu
turor excavatoriștilor. Dar nu 
așa, oricum, ci în întrecere. 
Intr-o consfătuire de produc
ție, Cincu a explicat cum reu
șește el ca, printr-o perfectă 
întreținere a mașinii, printr-un 
control zilnic al mecanisme
lor, să prelungească durata de 
funcționare a excavatorului, 
între două revizii, cu 50—100 
de ore. De atunci excavato- 
riștii au pornit o întrecere 
pentru câștigarea de timp în 
exploatarea mașinilor. Și nu-i 
puțin ca lunar fiecare excava- 
torist să câștige o exploatare 
în plus a utilajului de 50—60 
de ore ! Și toate acestea sînt 
posibile datorită faptului că 
aici, la Rovinari, întrecerea 
socialistă este un cîmp larg, 
colectiv, de gîndire și muncă, 
pe care orice sămânță a noului 
rodește din plin, pentru că 
aici îndeplinirea angajamen
telor luate este socotită ca o 
datorie de onoare pentru fie
care miner.

C. PRIESCU

S. IOACHIM

agriculturii socialisteViitoare cadre ale
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din G.A.S, 
tehnice și 
pentru a 

agronomi, 
sau meco-

învățate teoretic.
(Agerpres)

or-

terminate lanice
cuani-

s-au
liberă cu o capacita-300 capete tineretau fost făcuțl din de apoi, salcîm șiiar acoperișu-

Pe acest loc se va ridica în 
curînd un bloc cu 11 etaje, cel 
de al patrulea bloc ce începe 
să se construiască pe șantierul 
din parcul Floreasca. Armătura 
noului bloc o montează Anton 
Ghinea — șeful brigăzii de fie- 
rari-betoniști și Gheorghe 
Hristu. Fotoreporterul i-a sur- 

în timpul lucrului.

Foto : AGERPRES

a proape 2 500 de absolvenți 
ai școlilor de 7 ani din 
regiunea Mureș-Autonomă 

Maghiară, fii de colectiviști, me
canizatori și lucrători 
s-au înscris la școlile 
profesionale agricole, 
deveni tehnicieni, 
zootehniști, veterinari

nizatori. Pentru pregătirea viitoa- 
relor cadre pentru agricultură, 
în această regiune vor funcțio
na în noul an de învățămînt, 4 
școli medii de tehnicieni agricoli 
și 7 școli de mecanizatori, cu 
limbile de predare romînă și 
maghiară. In vederea sporirii 
capacității de școlarizare, au 
fost amenajate încă 80 de noi 
săli de clasă. Școlile dispun de 
cămine, cantine, biblioteci, săli 
de lectură etc. Pe lingă fiecare 
școală s-au organizat loturi ex
perimentale, ateliere, sau ferme 
de animale, unde viitoarele ca
dre pentru agricultură vor apli
ca cele

olectiviștii din regiunea Maramureș și-au sporit mult în acest an 1 numărul demale proprietate obștească din pră- silă proprie și cumpărări, cît și numărul de păsări.Creșterea considerabilă a numărului de animale impune o permanentă preocupare pentru asigurarea unor spații corespunzătoare pentru adăpo- stirea în bune condițiuni a întregului efectiv de animale. Pentru acest an a fost planificată construirea și darea în folosință a 380 de grajduri, a cîte 100 capete fiecare, a 140 maternități, 112 saivane, 122 îngrășătorii, precum și a altor construcții.

In tabăra studențească do la „Pîrîul rece

în raionul Satu Mare s-a prevăzut, în funcție de planul de dezvoltare al fermelor de animale, construirea în acest an a 86 grajduri. Din numărul acestora, pînă la sfîrșitul lunii august 80 se aflau în construcție, în stadii diferite, multe din ele fiind pe terminate, iar 6 au fost date în folosință.Alta este însă situația în raionul Cărei. Din cele 61 grajduri planificate pentru acest an, abia 5 au fost terminate iar alte 26 se află în construcție. Ce se întîmplă cu restul de 30 în care trebuie să fie adăpostite circa 3.000 de animale ?Iată o întrebare la care se dau explicații diferite. Tovarășii de la consiliul agricol raional spun că s-ar fi făcut co-

menzi pentru procurarea materialului, lemnos, dar că au rămas doar... comenzi. Unele consilii de conducere ale . gospodăriilor agricole colective „motivează“ că. la ordinea zilei au stat alte treburi mai urgente.- Oricare ar fi, explicațiile nu scuză însă cu nimic tărăgănarea începerii și terminării construcțiilor zootehnice- Sînt multe fapte care dovedesc că acolo unde s-a lucrat cu chibzuință, unde s-a dovedit grijă pentru asigurarea a- dăposturilor animalelor, s-au făcut lucruri bune.De exemplu, la gospodăria colectivă Ciumești din rai dul Cărei există o bună experiență în privința construcțiilor zootehnice. Sub îndrumarea organizației de partid, colectiv

viștii tineri și vîrstnici au descoperit și valorificat cu pricepere toate resursele locale de materiale. Lemnul pentru construcții a fost asigurat din livezile de salcîmi din perimetrul gospodăriei. Colectiviștii de aici au construit un saivan pentru 800 de oi, două maternități pentru 100 de scroafe, un grajd pentru sta- bulație te de bovin. Pereții acestor construcții lemn lipit ; _ rile din stuf cules de pe cele 17 ha de baltă din preajma colectivei. Toate cheltuielile au însumat numai 28.000 lei. La toate construcțiile, tinerii au participat cu însuflețire

harnici, entuziaști. Aici, în dife
ritele sectoare ale întreprinderii, 
îi putem întîlni pe rrrulți dintre 
tinerii pe care i-am aplaudat a- 
seară în calitate de artiști ama
tori.

Și dacă nu vom revedea-o pe 
laboranta Liliana Canfemir, „fata 
cu vocea de aur", plecată la Bucu
rești să dea examen la Institutul 
de teatru, putem sta de vorbă, 
de pildă, cu Dumitru Onici, meca
nic la instalația de pompe acid 
sulfuric. Deși fînăr, tovarășul Ci
nici a schițat cu autentic talent 
figura unui moșneag hazliu, cam 
buimăcit de ritmul transformărilor 
pe care le trăiește. Iar în alt colț 
al uzinei, ne va întîmpina „colega" 
și soția sa, Virginia Onici, inter
pretă a cînfecelor populare de pe 
plaiurile natale, din nordul Mol
dovei.

La sectorul 103 utilaj chimic, 
lucrează în același schimb, doi 
prieteni nedespărfiți în producție 
ca și în activitatea artistică : Ma
rin Dobriță, instalator în mase 
plastice, și strungarul Tănase Chi- 
rilov. Mai vîrstnic cu șapte ani 
decît Chirilov, care abia a împli
nit douăzeci, Dobriță e un flăcău 
scund, negricios, plin de vioiciune 
— în viață ca și pe scenă. Acum, 
ce-i drept, nu poate să ne salu
te cu acea volubilitate în gesturi 
pe care i-o cunoaștem : mîinile 
îi sînt ocupate cu niște capete de

conductă pentru transportarea ac% 
zilor, confecționai» din policlorură 
de vinii. El este — ca să zicem 
așa — unul dintre veteranii bri
găzii artistice de agitație și a 
participat la toate spectacolele 
acesteia, încă de la înființare. Lu
crează în uzină de aproape cinci 
ani — deci nu-i de mirare că prie
tenul său mai tînăr îl privește cu 
o undă de admirație în ochii de 
culoarea mării. Chirilov e neam 
de lipovean : lucrul ăsta ți-l spun, 
chiar dacă nu l-ai întreba pe el, 
vorba cumpănită, cu inflexiuni 
muzicale, privirea deschisă, părut 
ca mătasea porumbului copt. Cu 
toată înfățișarea copilăroasă, nici 
Chirilov nu-i tocmai „boboc" în 
meserie. înainte de a veni — In 
1960 — |a Năvodari, feciorul pes
carului din Sulina a deprins mește
șugul prelucrării metalelor la 
I.M.U.-Medgidia, unde a absolvit 
școala profesională. Ambițios, nu 
s-a lăsat mulțumit cu atît — și 
iată-l în clasa IX-a la cursul seral. 
Acest amănunt îl face pe Dobriță 
să privească, la rîndul său admi
rativ, spre tovarășul mai tînăr, 
pentru că el, Dobriță, e abia înfr-a 
șasea și, cum singur zice : „Ce-i 
drept, nu-i păcat : azi, fără carte 
nu eșfi bun decît de „subiect" 
de brigadă 1".

Mă gîndesc că, 
de muncă, băieții 
alții ca ei — se duc de cîteva ori 
pe săptămînă la repetiții, apoi la 
cursurile de seară, iar duminica

după opt ore 
aceștia — și

(Continuare în pag. a III-a)

TELEGRAMA
Tovarășului TODOR JIVKOV,
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar

Tovarășului DIMITĂR GANEV,
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului ANTON IUGOV, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria
SofiaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Romîn, al Consiliului de Stat și Consiliului de Republicii Populare Romîne, în numele poporului_____ T______nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar* Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria și întregului popor frate bulgar un salut frățesc și cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Bulgariei de sub jugul fascist.Poporùl romîn urmărește cu admirație munca plină de abnegație a harnicului popor bulgar, care, sub conducerea Partidului său Comunist, obține realizări de seamă în dezvoltarea economiei și culturii, în înflorirea patriei sale socialiste.Sîntem bucuroși să constatăm că relațiile de strînsă prietenie și colaborare frățească dintre poporul romîn și poporul bulgar, bazate pe principiile luminoase ale marxism-leninis- mului și ale internaționalismului proletar, se dezvoltă continuu spre binele ambelor noastre țări și al întregului lagăr socialist.Țările noastre, în strînsă alianță și colaborare cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, militează neobosit pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, pentru triumful politicii leniniste de coexistență pașnică, pentru victoria cauzei socialismului și păcii.Vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră și întregului popor bulgar, noi și mărețe succese în desăvîrșirea construcției socialiste în Republica Populară Bulgaria, în lupta pentru menținerea și întărirea păcii în Balcani și în lumea întreagă.

Muncitoresc Minieri al romiti și al

GHEORGHE 
GHEORGHIU DEJ 

Prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare 

Romine

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii 

Populare Romine

DIN LARGUL
OCEANULUI...

£a 13 august 1961, nava „Do- 
brogea“ a părăsit portul 
Constanța plecînd în a 10-a 

sa călători» cu destinația Salva- 
dore.

La plecare, din Portul Constanța, 
atît remorcherele cit și celelalte 
cargouri romîneșfi aflate In ope
rațiuni de încărcare-descărcare au 
salutat nava „Dobrogea" urîndu-l 
succes în noua sa călătorie.

După 24 ore 
de mers, nava 
noastră a acostat 
în primul port so
vietic : — Jda. 
nov, de unde ur
ma să preia o 
parte din încăr
cătură.

Cu 6 ore îna
inte de încărcarea navei, o dele
gație a silozului s-a prezentat la 
bord pentru a lansa o chemare la 
întrecere în vederea încărcării ra
pide a navei. Această întrecere a 
fost închinată celor 2 cosmonauți: 
Nîkolaev și Popovici care au efec
tuat cu succes zborul cosmic si
multan pe navele „Vosfok" 3 și 4.

Cu aproape 6 ore mai devreme 
de timpul fixat în întrecere, nava 
a fost încărcată și pregătită pentru 
plecare în portul Novorosisk pentru 
completarea navului. întrecerea

timp!

completarea navului. 
lansată de personalul silozului a 
fost cîștigafă deci da echipajul 
nostru.

Alături da 
sprijinul lor, utemiștii de pe nava 
noastră au obținut succese fru

moase și în mun
ca de Întreținere 
a mașinilor, insta
lațiilor și grame- 
nului de la bord. 
Organizația noa
stră se poate 
mîndri cu tineri 
ca : Cochîna Ion, 
Pamfilescu Ale

xandru și Crintea Ion care sînt 
exemplu în muncă și disciplină.

In portul Jdanov, cu sprijinul 
clubului internațional, s-a organi
zat o excursie în jurul orașului, 
s-a vizitat Muzeul de istorie și 
Combinatul metalurgic „Ordjo- 
nikidze“.

După completarea navului în 
portul Novorosisk, am părăsit țăr
mul sovietic îndreptîndu-ne spre 
Bosfor, apoi străbătând Marea 
Marmara, Dardanelele și Marea 
Egee.

La bordul navei, timpul liber 
este folosit din plin. Citim cărți, 
ascultăm radio, participăm la con
ferințe, vizionăm filme ca : „Ma
rea mă cheamă", „Scrisoare ne
expediată“, „Circul", „Normandie- 
Niemen" și altele. De asemenea 
se organizează concursuri de șah 
și alte activități cultural-sportive.

Ne aflăm în plin marș spre 
Salvador».

Ne mîndrim cu nava noastră, 
care este o navă nouă, pe care 
avem asigurate condiții optime 
de muncă și de viață. Ne mîn
drim de faptul că ni s-a acordat 
încrederea să purtăm cu cinste 
pavilionul Republicii Populare 
Romîne peste mări și oceane.

cei vîrsfnicl și cu

Însemnări

fiind permanent mobilizați de organizația U.T.M.în gospodăria colectivă din Mădăraș, raionul Satu Mare, există de asemenea, o bună experiență în ce privește construcțiile zootehnice. Aici, grajdurile au fost construite din chirpici, folosindu-se lemn din resurse locale. în felul acesta s-a redus costul pe cap de vită cu peste 370 lei. în prezent se mai construiesc două grajduri a cîte 100 capete, lucrările fiind într-un stadiu a- vansat. Pe lîngă lucrările executate prin munca patriotică de către tineri, consiliul de conducere acordă o deosebită
V. MOINEAGU

(Continuare în pag. a III-a)

CAMARA VASILE 
SAVA MARCEL 

din echipajul cargoului 
românesc „Dobrogean
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Cu ADRIAN CARPOV,

secretar științific

al Institutului

„Petru Poni",

despre cîteva

REALIZĂRI 
ÎN CHIMIA 

IEȘEANĂ
Cercetătorii noului așeză

mânt științific al lașului 
s-au remarcat in anii din 

urmă cu o serie de lucrări de 
reală importanță științifică.

O succintă discuție cu tov. 
A. Carpov, secretar științific 
al Institutului de chimie ..Pe
tru Poni", este pe deplin edi
ficatoare cu privire la cîteva 
dintre realizările chimiștilor 
ieșeni.

— Am dori în primul rînd 
să ne vorbiți în general des
pre obiectivele cercetătorilor 
Institutului.

— Cele trei mari secții ale 
Institutului nostru condus de 
prof. univ. Ilie Matei, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P.R. —• (chimie anorganică 
sub conducerea prof. dr. Mar
gareta Poni, chimie organică 
— conducător prof. I. Zugră- 
vescu și chimie macromolecu- 
Iară — conducător prof. C. Si- 
mionescu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R.) au 
rezolvat de-a lungul ultimilor 
ani o serie de probleme de 
prim ordin cu largi aplicații

practice, în aceste trei impor
tante domenii de cercetare.

— Ne puteți da cîteva e- 
xemplificări în fiecare dintre 
aceste domenii 2

— In ce privește chimia a- 
norganică, de pildă, se studiază 
o serie de probleme din do
meniul chimiei combinațiilor 
complexe. De pildă, Studiile 
asupra combinațiilor thaliului 
și indiului sînt foarte impor
tante pentru o serie de lucrări 
din metalurgia metalelor rare. 
Interesante sînt din acest 
punct de vedere studiile lega
te de schimbători de ioni, cu 
largi aplicații în domeniul e- 
purării apelor și purificării 
diferitelor produse alimen
tare.

— Dar în domeniul chimiei 
organice 2

— In această direcție, cer
cetările au fost îndreptate spre 
studiul derivărilor nitrici, a- 
romatici, studii cu caracter 
teoretic, care au dus însă si 
la interesante aplicații în do
meniul obținerii unor noi co- 
loranți, precum și o serie de 
importante cercetări asupra 
unei noi clase de substanțe 
antibiotice.

In domeniul chimiei macro- 
moleculare au fost abordate, 
alături de studii de importan
tă practică legate de cancerul 
vegetal, o serie de cercetări 
în domeniul polimerizării pro- 
dușilor vinilici în prezenta a 
diferite tipuri de inițiatori si 
se colaborează cu uzina din 
Săvinești la elaborarea unor 
noi metode de obținere direc
tă a fibrelor sintetice.

— După această trecere în 
revistă am dori să vă opriți 
asupra uneia dintre aceste 
realizări. Ne puteți vorbi, de 
pildă, despre cercetările în do
meniul schimbătorilor de ioni?

— Este de altfel domeniul 
în care lucrez și eu.

— Ce înțelegeți prin schim
bători 2

— Schimbători de ioni sînt 
de obicei produși macromole- 
culari sintetici care conțin 
grupe active capabile de a re
ține direct impurități anorga
nice sau organice din apă sau 
din diverse soluții.

In institutul nostru, cercetă
rile în acest domeniu datează 
de cîțiva ani, și ele au avut 
ca obiectiv sinteza unor noi 
schimbători, aplicarea lor în 
producție, studiul lor analitic.

In ultima vreme, cercetăto
rii noștri au elaborat procedee 
de obținere a unor schimbă
tori cu proprietăți îmbunătă
țite, atît din novolac sulfonat 
cît și pe bază de derivați vi
nilici.

— Aceste studii folosesc di
rect industriei ?

— Desigur. Sectorul care se 
ocupă de aceste cercetări, con
dus de prof. M. Dima si în 
care lucrează o serie de ti
neri cercetători ca Ignat Poe- 
nescu. Ion Scandac, Ion Petra- 
riu, au stabilit legături multi
laterale cu diferite întreprin
deri, ca Fabrica de zahăr din 
Roman, Fabrica de amidon și 
glucoză din Brăila. Fabrica de 
antibiotice din Iași.

După cum vedeți, scopul 
muncii noastre este rezolvarea 
unor probleme practice, care 
să reprezinte un aport substan
țial la continua îmbunătățire 
a proceselor de producție din 
diverse întreprinderi.

TR. POTERAS

Laminorul

„1700"
La „Uralmașzavod“ (U.R.S.S.) 

s-a construit laminorul „1700” 
cu patru caje pentru laminarea 
la rece a benzilor de oțel cu 
o grosime de 1,8-5 mm, în ru
louri cu o greutate de 30 t.

Grosimea benzii după lami
nare este de 0,4-2 mm, lățimea 
de 700-1 500 mm.

Viteza de laminare atinge 
25 m/s.

Productivitatea laminorului 
este de 1 300 000 t laminate pe 
an. Viteza de laminare a la- 
minoarelor analoage din stră
inătate nu depășește 20 m/s, 
iar productivitatea lor este de 
cel mult un milion tone.

intr-unui din laboratoarele Institutului de cercetări electrofehnice-
București Foto AGERPRES

Tip 
pentru

Fabrica de cabluri 
„Vacha“ din Bad Sal
zungen (R. D. Ger
mană) fabrică un nou 
tip de cablu de înaltă 
frecventă care s_a im-

CAMERĂ DE LUAT VEDERI 
ÎN FUNDUL MĂRII

nou de cablu 
înaltă frecvență 

pus pe pia(a mondi
ală prin calitățile pe 
care le prezintă. A- 
cest cablu are pro
prietăți izolatoare de-

osebite, avînd un tip 
nou de ecran, extrem 
de eficient împotriva 
cimpurilor parazite de 
înaltă frecventa.

Un grup de 
structori de la 
tutui de geofizică a- 
plicată din Bratislava 
(R. S. Cehoslovacă) a 
construit o cameră de 
recepfie de televizat 
pentru luat imagini

con- 
Insti-

care permite să se fil
meze în fundul mării 
la o adîncime de 250 
m. Acest aparat etanș 
la apă a fost încercat 
în construcfia bara
jelor și la reperarea 
deteriorărilor. Un tip

și mai nou de cameră 
de televizat pentru 
filmat — primul de a- 
cest fel din lume — 
permite de a se face 
înregistrări și în adîn- 
curile apelor la peste 
1 000 m.

CRONICA METALURGICA

■
 etalurgia fontei șia oțelului constituie baza dezvoltării principalelor ramuri ale economiei naționale. Pentru a spori, producția de fontă și oțel, pentru a îmbunătăți calitatea a- cestora, la noi în țară se desfășoară cercetări tehnico-știin- țifice multilaterale menite să stabilească procedee tehnologice cît mai avansate legate de lărgirea bazei de materii prime, realizarea de produse noi, mărirea capacității actuale de producție și reducerea prețului de cost.Aceste obiective constituie principala preocupare a Institutului de cercetări metalurgice din București în ale cărui secții și laboratoare se pun la punct metode noi de producere a fontei, oțelurilor, de prelucrare a acestora prin deformări plastice, de încercări fizico-mecanice, de elaborare a materialelor refractare, necesare industriei metalurgice și siderurgice. Totodată se efectuează cercetări privind: aliajele și coroziunea, cocsul, semicocsul, sintetizarea pulberilor metalice.în ultimul timp s-au obținut succese în domenii noi de cercetare cum ar fi: placarea tablelor și a țevilor, obținerea

• Din realizările Institutului de cercetări 
metalurgice • Roade ale metalurgiei 
pulberilor • La ce servesc materialele 
refractare monolitice • Placarea ** mijloc 

de luptă împotriva coroziuniisemicocsului prin fluidizare, fabricarea pulberilor de fier și din metale neferoase, în vederea producerii pieselor sinteri- zate. Uin obiectiv deosebit de important îl constituie realizarea unor aliaje complexe din aluminiu (silumin, anticorodal), care prin proprietatea lor de a fi deformabile și avînd indici mecanici ridicați, servesc cu succes la producerea unor repere pentru motoarele industriale, sau de tracțiune, de sute și mii de cai purtere. Lucrări importante au fost efectuate și pe linia lărgirii bazei de materii prime, ele avînd drept scop valorificarea minereurilor din munții Sebeș, pi’o ducerea de cocs metalurgic din cărbuni neaglutinați, disponibili în estul Văii Jiului, valorificarea unor roci ca dolomi- tele, serpentinitele, . existente în țară, pentru realizarea de produse refractare, precum și pentru prepararea minereurilor de mangan din regiunea Vatra Dornei.

Este cunoscut faptul că industria noastră chimică necesită cantități sporite de materiale metalice care rezistă factorilor corozivi. în vederea acestui scop a fost pusă la punct tehnologia plăcilor și tablelor placate cu materiale plastice, cupru sau oțeluri inoxidabile. Acest procedeu reduce foarte mult prețul de cost, dar el a necesitat cercetări multiple, azi încununate de succes, ceea ce a permis ca Uzinele „Republica“ și „Oțelul roșu“ să dea țării primele materiale de acest fel.Materialele refractare constituie o problemă dintre cele mai importante a siderurgiei și metalurgiei. Un progres deosebit a fost înregistrat în ultima vreme prin utilizarea maselor refractare monolitice care servesc la căptușirea cuptoarelor și căldărilor de turna-

re. Masele refractare monolitice, a căror tehnologie de producție a fost pusă la punct în institut, au mărit durabilitatea căldărilor în așa măsură îneît ele rezistă la 55 de șarje de oțel față de 18 șarje posibile înainte. In plus, masele refractare monolitice sînt formate din compuși foarte ieftini. Metalurgia pulberilor și sintetizarea pieselor metalice din acestea au deschis căi noi în metalurgie.Prin introducerea tehnologiei metalurgiei pulberilor, cele mai complicate piese se pot produce prin simplă presare, urmată de sinterizarea într-o 
„atmosferă“ reducătoare. Toate acestea se realizează fără turnare, fără așchiere și fără alte procedee de prelucrare ulterioară.Secția de metalurgie a pulberilor de la Uzinele „Steagul roșu" din Brașov, înființată în urmă cu doi ani, ca rezultat al colaborării dintre cercetătorii institutului și colectivul acestei uzine, a demonstrat multiplele avantaje »le noii metode.

TEOFIL ROLL

CE SA CITIM:

„ATOMUL" de I. Negrescu

Puține domenii din istoria știin
ței contemporane sînt atit 
de pasionante ca problemele 

legate de cunoașterea legilor lumii 
atomilor. Strădaniile oamenilor de 
știință de a găsi noi și puternice

resurse energetice, Încercările teh
nicienilor de a construi mijloace 
de transport mult mai rapide, stu
diile cercetătorilor menite să veri
fice unele din legile fundamentale 
ale materiei — iată doar cîteva 
din problemele esențiale ale ști
inței contemporane legate de cer-

cetatea atomului. Putem chiar spu
ne că în zilele noastre nu există 
domeniu ai științei și tehnicii, cară să nu fie legat, intr-un fel sau al
tul, de cercetarea atomului, de cu
noașterea legilor microcosmosului. 

Despre atomi și particulele ele
mentare ale materiei s-au scris 
sute și sute de cărți, începînd de 
la savante tratate științifice și ter- 
minînd cu lucrări de popularizară 
pentru cele mai diferite nivele.

Recenta lucrare a fizicianului 
I. Negrescu, apărută în colecția 
„Natura iără taine", după o largă 
introducere în care prezintă istori
cul evoluției concepțiilor despre 
atom, se oprește în mod special 
asupra modelelor atomilor, asupra 
structurii nucleului atomic, în lu
mina ultimelor date ale 
moderne.

Deosebit de interesante 
pitolele în care autorul 
căile de obținere a energiei nucle
are și de folosire a acesteia, pre
cum și complexele probleme ale 
particulelor elementare ale mate-. riei.

Scrisă la un nivel de largă acce
sibilitate, într-un stil plăcut șl atractiv, broșura fizicianului I. Ne
grescu reprezintă o lucrare 
preț pentru tinerii cititori 
vor să înțeleagă 
bază ale atomului 
giei nucleare.

științei

slnt ca- 
explică

da cara problemele da 
și folosirii ener-

T. META©

TEZAUR
ARHEOLOGIC

Adrian Radulescu,
muzeograf principal la Muzeul regional Dobrogea

■
 n de an, Muzeul de 

arheologie al Con
stantei își îmbogă
țește colecțiile de 
antichități cu noi și 
variate monumente 
scoase de sub obro

cul zecilor de veacuri. Adunate 
cu grijă, și orînduife în sălile spa
țioase,' ele atrag admirafia zeci
lor de mii de vizitatori din }ară 
și străinătate veniji la odihnă pe 
litoral.

Succeselor dobîndite pînă acum 
la Constanta în domeniul ar
heologiei li se adaugă o 
ultimă mare descoperire în acest 
an, care reprezintă din punct de 
vedere istoric o adevărată reve
lație. Pe terenul fostei gări din 
Constanța, în imediata apropiere 
a ruinelor celor două bazilici fo
rnitane, muncitorii constructori au 
descoperit ocazional capul unei 
statui feminine de marmură. 
Intervenția și săpăturile executate 
la fața locului de către arheologi 
au dus la determinarea unui ade- 
zărat depozit în care zăceau unele 
peste altele, la 5 m. adîncime, 24 
monumente sculpturale, lucrate 
exclusiv din marmură, stafui, sta
tuete și basoreliefuri.

De-a dreptul uimitoare ni se în
fățișează cuplul statuar format de 

. zeitățile protectoare ale orașului

portului tomitan : Fortuna, la pi- 
cioarele căreia este prezentat mi
niatural, Pontos, zeul Mării Negre; 
zeița belșugului, poartă în mina 
stingă cornul abundenței — sim
bolul atributelor sale — pe cap o 
diademă iar cu dreapta, ține 
sceptrul la înălțimea capului. 
Chipul tînăr, capul ușor întors spre 
dreapta cu privirea demnă, dra- 
pajul veșmintelor care cad în pli
uri pînă la glezne, totul este rea
lizat cu o măiestrie demnă de un 
mare artist al antichității, al că
rui nume din păcate ne rămîne 
anonim. Dar dacă Fortuna este 
sculptată aproape în mărime na
turala, asociatul său, Pontos, este 
mic și scund, însă, cu un corp vi
guros, — căruia artistul i-a redat 
trăsăturile anatomice în chip ve
ridic.

Acest grup statuar este cel mai 
important. Pe baza analogiilor 
făcute cu ajutorul monetelor emi
se la Tomis între sec. II-III, dar 
mai cu seamă cercetîndu-se atent 
această primă reprezentare sculp
turală, s-a putut identifica rolul 
lor de protectori ai cetății și por
tului tomitan, într-o perioadă de 
mare prosperitate economică.

„Șarpele“ — cum este îndeob
ște numită a doua remarcabilă 
statuie scoasă din depozit, este 
înfr-adevăr un animai curios cu

„URAL 3H“
Biroul de studii al uzinei de au

tomobile din Ural in colaborare cu 
Institutul de cercetări de motoare 
de automobile din Moscova a rea
lizat un camion care poate să 
transporte 18 tone cu viteză de 
70 km/h.

Noul camion — tip „Ural-377" 
— are trei axe și o capacitate de 
supraîncărcare sporită. Cabina 
metalică este monobloc și caroseria 
poate suporta 7,5 tone. Motorul de 
180 CP permite să se remorcheze 
și o remorcă de 10,5 tone. Noul 
camion poate ii folosit pentru 
transportarea cerealelor sau a al
tor Încărcături.

Prototipul acestui camion se află 
In cursa de probă pe șosele din 
Ural.

Magnet 
puternicOamenii de știință din Institutul de metalurgie, „Baikov“ și din institutul de fizică „Lebedev“ al Academiei de Științe a U.R.S.S., au realizat un dispozitiv miniatural în greutate de 250 g, care furnizează un cîmp magnetic colosal de 45 000 orested. Sub raportul puterii, acest dispozitiv este echivalent cu un electromagnet obișnuit de 25 t.

Noul calculator electronic polonez „Z,A.M(I2 BETA“’ eera efectuează e mie de operațiuni pe lecundM

foto.» C.A.F.-VARȘOyiÂ I

Biologii pot dirija ritmul vieții?
Dirijarea activității vitale a organismelor constituie în pre

zent una din preocupările importante ale oamenilor de știință. 
In urma cercetărilor efectuate de către biologi, fiziologi și chi- 
miști s-a constatat că există o serie de substanțe biochimice și 
agenți fizici care pot accelera sau încetini ritmul unor procese 
vitale sau care pot avea • influență favorabilă asupra urma
șilor animalelor.

Iată cîteva din realizările biologilor sovietici, in acest do
meniu.

Vitamicina în acțiune
In cadrul Institutului de mi- 

crobiologie al Academiei de 
științe a U.R.S.S., a fost prepa
rată o substanță deosebit de ac
tivă, asemănătoare vitaminelor, 
denumită vitamicina. Substanța, 
extrasă din culturi de ciuperci 
microscopice, duce la accelera
rea ritmului de creștere a puilor 
de găină. S-au făcut diferite ex
periențe cu acest produs bogat 
în stimulatori vitali. Experien
țele au fost făcute pe 5 000 de 
pui de găină, în alimentația că
rora s-au introdus doze foarte 
mici de vitamicină.

Puii au crescut în greutate,

într-un timp mai scurt, decît un 
lot „martor", morbiditatea și 
mortalitatea lor a fost redusă la 
zero, iar acumularea vitaminei 
A numită și „vitamina creșterii" 
in ficat a depășit mult pe 
din lotul martor.

Reglarea reflexă 
a lacfației

cea

a- 
în 
de

Dirijarea activității vitale a 
nimalelor a fost încercată și 
scopul obținerii unor produse 
mai bună calitate. La Institutul 
de biochimie „A. N. Bach", s-a 
preparat, de pildă, un nou pro
dus pentru creșterea calității căr
nii. La baza acestui produs este

un ferment izolat din mușchii 
scheletici ai iepurilor de casă. 
Numele său chimic este izome- 
raza amilozei, iar cel industrial 
„I. A, — ferment". Rolul său 
fiziologic constă în accelerarea 
sintezei și desfacerii glicogenului 
și amidonului. S-a elaborat și 
metodica de obținere a fermen
tului pe scară industrială, ceea 
ce va da posibilitatea introduce
rii sale în ' 
mestice.

In afara 
ca „factori 
cut lucrări 
agenți fizici în fiziologia anima
lă. La Institutul de fiziologie 
„I. P. Pavlov" este în curs de 
cercetare reglarea reflexă și 
hormonală a lactației la vaci cu 
ajutorul unor aparate electro
nice.

hrana animalelor do-

substanțelor chimice 
de creștere" s-au fă- 
pentru folosirea unor

Antihormoni, anti- 
vifamine și antibiotice

Dar biologii pot nu numai să 
accelereze fenomenele vitale, ci

să le și încetinească, sau să le 
oprească. Păstrarea îndelungată 
a cartofilor în timpul iernii este 
deseori periclitată de încolțirea 
înainte de vreme a acestora. Pen
tru a întîrzia încolțirea cartofi
lor, I. V. Rakitin și A. P. Tro
ian au pus la dispoziția agrono
milor un întreg „arsenal" de 
substanțe chimice ca i Ana, 2,4 
D și altele, 
amestecate 
mînt uscat 
„pudrează"

Pentru distrugerea buruienilor, 
biochimiștii sovietici au realizat 
primele substanțe cu acțiune se
lectivă, care nu ating plantele 
folositoare, ci nimicesc numai 
buruienile. In acest fel chimia 
înlocuiește plivitul manual, de 
unde și denumirea de „plivit chi
mic". Dintre erbicidele sovietic» 
preparate în ultimul timp, s-a 
dovedit deosebit de eficace me- 
toxanul.

Un alt dușman al culturilor, 
insectele, este, de asemenea, în 
atenția biologilor, Avînd în ve-

Cu aceste substanțe, 
cu talc sau cu pă
și fin mărunțit, se 
lotul de cartofi.

dere că insectele dăunătoare s-au 
obișnuit treptat cu preparatele 
chimice da tipul D.D.T.-ului, se 
caută în prezent noi metode de 
protecție a plantelor. Astfel, sin
tetizarea unor antihormoni care 
să producă perturbări în ciclul 
lor biologic a dus la rezultate 
uimitoare. Insectele au devenit 
sterile și cele care produceau în
tr-o vară 15—-20 generații, n-au 
putut da naștere decît cel mult 
la 2—3 generații.

In același timp, creșterea și 
reproducerea insectelor au putut 
fi oprite prin 
hrană a unor 
prin folosirea

Acestea sînt 
metodele aplicate de biologii so
vietici pentru a modifica ritmul 
vieții. Numărul lor crește pe zi 
ce trece și nu este, probabil, 
prea departe ziua cînd se vor 
putea obține „la comandă” ani
male și plante cu conținutul do
rit de produse nutritive.

introducerea în 
antivitamine sau 

unor antibiotice, 
doar cîteva din

Dr. E. ROȘIANU

„Șarpele"Fortuna și Ponto»

frup de șarpe încolăcit însă capul, 
ridicat vertical, îmbină în mod 
bizar elemente omenești și ani
maliere. Și în acest caz se ob
servă o remarcabilă finețe artis
tică.

Bustul zeiței l.is, constituie o 
frumoasă și originală frescă antică. 
Pieptănat cu cărare la mijloc, pă
rul cade pe grumaji în zece șu
vițe. Fruntea lată, ochii mari în
cadrați de sprîncene frumos ar
cuite, nasul drept, și gura care 
trădează un surîs abia perceptibil, 
obrajii mari și bărbia cărnoasă, to
tul ne încredințează că pentru 
realizarea acestui bust s-a folosit 
ca model un locuitor al cetății.

In seria statuetelor se înca
drează : trei statuete de diferite 
mărimi ale zeiței Hecate, Askle-

pios, și unul dintre cei doi Di- 
oscuri. Basoreliefurile sînt mai nu
meroase : patru dintre ele ne pre
zintă imaginea divinității autohtone 
a Cavalerului trac — altele două 
pe Dionysos, două pe Hecate, iar 
în rest cîte un exemplar cu chipu
rile celor trei grații.

Trebuie arătat cu acest prilej 
că în cadrul cercetărilor științifice 
care s-au întreprins recent pe mar
ginea acestei spectaculoase des
coperiri arheologice, o problemă 
importantă este aceea a cauzelor 
care au dus la îngroparea aces
tor monumente în groapa în care 
au fost găsite. Discuțiile încă în 
curs de desfășurare se axează pe 
două ipoteze : mai întîi se pare 
că această îngropare organizată, 
este consecința unor puternice tui-

burări politice prin care a trecut 
și orașul Tomis ca și alte orașe din 
Dobrogea antică, cu ocazia dis
trugătoarelor atacuri ale triburilor 
gotice la mijlocul secolului III e.n. 
Pentru a feri monumentele tem
plelor de jaf și distrugere, s a pro
fitat de un moment de relativă li
niște pentru a îngropa o parte din 
ele.

Cea de-a doua ipoteză asupra 
căreia cercetările se îndreaptă ne 
călăuzește spre un alt aspect ai 
problemei. Este foarte posibil ca 
ascunderea celor 24 de monu
mente să se fi produs în acea pe
rioadă de la sfîrșitul sec. III înce
putul sec. IV, atunci cînd s-au in
tensificat luptele pe plan religios 
între păgînism și creștinism. Se 
știe că creștinismul a provocat o

mare acțiune antiidolatră căreia 
i-au căzut victimă opere de mare 
valoare ale civilizației antice. Nu 
este deci exclus ca și în cazul de 
față, podoabele templelor torni- 
tane să fi fost îngropate pentru a 
le scăpa de furia pustiitoare a 
creștinilor din acea vreme.

Alături de marile monumente 
descoperite pînă acum la Tomis, 
sculpturile de la gara veche îm
bogățesc considerabil cunoștințele 
noastre despre istoria epocii scla
vagiste la Tomis. S-a constatat a- 
cum cu siguranță că Fortuna și 
Pontos erau zei protectori ai ce
tății și portului în sec. II-III e.n. și 
că poate ei au servit ca model 
meșterilor din atelierele monetare 
ale vechiului oraș, care i-au im
primat pe monede.

Isis

Cît privește unul dintre cel® 
două basoreliefuri care-l prezintă 
pe Dionysos ca figură centrală și 
pe Cavalerul Trac între divinitățile 
mărunte care~l secondează avem 
dovada concretă care reflectă pe
rioada sincretismului religios, a- 
cea perioadă de reunire a mai 
multor divinități pentru a opune 
o mai bună rezistentă, pe plan 
ideologic, creștinismului. De altfel 
această idee o desprindem din to
talitatea divinităților aflate laolaltă 
in depozitul de care vorbim.

Monumentele sculpturale intrate 
recent în sălile muzeului consti
tuie un bun al tezaurului nostru 
cultural și un prilej de studii care 
vor contribui substanțial la recon
stituirea istoriei antice a Dobrogei,
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Lumini de

de Petre

septemvre
Ghelmez

Septemvre, retezînd lumina soarelui 
pe deal, 

Mai mult
Lumina roadelor din lanuri o sporește, 
Iar eu mă simt iluminat egal
De soare
Și de cîmpul nesfîrșit
Ce aurește.

Că-n talgere de-aramă-n cîte două. 
Luminile, septemvre lin le fine,
Mai veche o lumină
Și-alta nouă,

De oameni scrisă-n cîmp
Și de combine.

E o lumină vastă,-nălțătoare. 
Pornită din pămînt și din bucate. 
Ca un continuu răsărit de soare 
Pe-ntinse plaiuri
Colectivizate.

E o lumină-a împlinirilor, 
Proiundă,
Ce-n inimi suie ilacără curată, 
Să mistuie,
La ceasul
Tristețele

de izbîndă 
de toamnă de altă dată.

Răsărit de lună
...Și așteaptă alături,
— înfiorați și tineri, — 
să izvorască luna dintre ape.
Se liniștete marea...
Cîte-un val 
rostogolește liniștea 
spre mal.

de Nadina Cordun
n-ai să-ți pierzi din romantism, 
chiar dacă
îți vom cunoaște fiecare piatră, 
și pe nisipurile tale mișcătoare 
întipări-vom pașii către soare, 
și in lumina Căilor lactee 
vom răsădi

Foto : N. STELORIAN

Prin serele Grădinii botanice din Cluj.

MAREA SÀRBÀTOARE
A POPORULUI FRATE I ULGAR

Ți-s ochii plini de umbre viorii 
și gîndurile pline de visare. 
Da,
in curind spre Lună vom porni, 
spre alte lumi astrale.

noi 
alte curcubee.

Urmează-ți drumul. Lună l
Răsăritu-țl, 
mereu va fi cîntat de tinerețe !
Nu,

Urmează-ți drumul, Lună I 
Răsăritu-ți 
mereu va il cintai de tinerețe I

Prin romantismul nostru-ți dăruim 
statornica 
umană frumusețe.

O cunoștință nouă

Je mult îndrăgită

(De vorbă cu lorocsik Mari, actriță a Teatrului Național 
din Budapesta)

■
 ensibilă, inteligentă,

, cu ijn joc plin de 
nuanțe, Torócsik 
Mari, tînăra actriță 
budapestană, s-a 
impus cinefililor 
din țara noastră ca 

una din cele mai remarcabile in
terprete ale filmului maghiar. 
Din rolurile interpretate în fil
mele care au rulat pe ecranele 
noastre („Călușeii“, „Umbrela

b

1

cu 
fil-

— Ce intenționați să vizitați 
în timpul șederii în țara noastră?

— Galeriile de artă despre 
care am auzit că sînt foarte bo
gate. Colegii care și-au petrecut 
concediul pe litoralul romînesc 
mi-au vorbit despre noile lui 
frumuseți. Aș fi bucuroasă să 

pot face o excursie la mare. Și, 
bineînțeles, intenționez să vizi
tez Centrul de producție cine
matografică Buftea, să cunosc 
munca cineaștilor romîni, activi
tatea actorilor dvs. de cinema și 
de teatru pe care îi cunosc din 
filme sau din diferite întîlniri 

internaționale.
VIORICA GRIGORESCU

Teatrul Național din Budapesta 
prezentat sîmbătă seara, pea

scena Teatrului de Operă și Balet, 
un spectacol cu piesa „Viafa lui 
Galilei" de Bertolt Brecht, 
de-a doua lucrare înscrisă în 
pertoriul turneului pe care îl 
treprinde în fara noastră.

Spectacolul a fost primit 
căldură de publicul bucureștean.

(Agerpres)

cea 
re- 
în-

cu

Construcțiile zootehnice 

terminate la timp!
(Urmare din pag. I)atenție și modului în care brigada de construcții își organizează lucrul și-i asigură la timp materialele necesare. Reiese limpede din experiența a- cestor gospodării și a altora din raioanele Cărei și Satu Mare că există surse de materiale care pot fi bine valorificate și care înlocuiesc unele materiale costisitoare.Din păcate, această experiență nu este generalizată, nu este făcută cunoscută și în celelalte raioane ale regiunii Maramureș. In raionul Cehul Silvaniei, de exemplu, gospodăriile colective trebuie să construiască 83 grajduri a cîte 100 capete, 14 îngrășătorii cu o capacitate a cîte 100 porci,

28 maternități, 35 saivane, 3 puiernițe și alte construcții. Pînă la sfîrșitul lunii august, din cele 83 grajduri n-a fost terminat nici unul, iar în multe gospodării colective construcțiile nici n-au început.Sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor agricole raionale, conducerile gospodăriilor colective pot imprima construcțiilor zootehnice un ritm mai susținut. Organizațiile U.T.M. din gospodăriile colective au datoria să sprijine efectiv grăbirea terminării acestor construcții. La toate lucrările, tinerii trebuie să fie mobilizați zilnic să dea ajutor constructorilor, să ia parte la procurarea urgentă a materialelor.
ȘTIRI SPORTIVE• Numeroși spectatori au urmărit sîmbătă seara în incinta velodromului Dinamo din Capitală în- tîlnirea internațională de lupte clasice dintre echipele selecționate ale R. P. Romîne și Japoniei. Sportivii romîni au obținut victoria cu scorul de 6’/s—1’/» puncte.

• în penultima zi a campiona
telor mondiale masculine de ca
notaj academic de la Lucerna echi
pajul R. P. Romîne în proba de 2 plus 1 alcătuit din Petrov, Vereș 
plus Păunescu a reușit să se cali
fice pentru finala probei, cîștigînd 
seria respectivă cu un timp de 7'52". Finalele campionatelor se 
vor desfășura astăzi. La finale 
participă și trei echipaje ale țării 
noastre 4 plus 1, 4 fără cîrmaci 
și 2 plus 1.

torie în turneul internațional militar din R. S. Cehoslovacă. învin- gînd sîmbătă la Kladno cu 2—0 (1—0) echipa Ț.D.N.A. Sofia, campioana R. P. Bulgaria.
Astăzi de la ora 17 pe stadio

nul „23 August” din Capitală e- 
chipa bucureșteană de fotbal Di- 
namo susține primul meci diu 
cadrul noii ediții a „Cupei cam
pionilor europeni” întâlnind echi
pa turcă Galatasaray Istanbul.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite începînd din jurul orei 
18 repriza a doua a meciului Di- 
namo București — Galatasaray. 
Transmisia se va face pe pro
gramul I.

■
 oporul frate bulgar sărbătorește 

astăzi cea de-a XVIII-a aniver
sare a eliberării patriei sale de 
sub jugul fascist. Se împlinesc 
18 ani de cînd, în condițiile îna
intării victorioase a oștilor sovie
tice eliberatoare, oamenii muncii 

bulgari, sub conducerea Partidului Comunist, 
au răsturnat odioasa dictatură monarho-fas- 
cistă, instaurînd puterea populară.

Glorioasa aniversare de azi e marcată de 
oamenii muncii din Republica Populară Bul
garia prin succese remarcabile în opera de 
construire a socialismului. Lichidînd greaua 
moștenire a regimului burghezo-moșieresc, 
Bulgaria s-a transformat dintr-o țară agrară 
înapoiată într-un stat industrial-agrar în con
tinuă dezvoltare. A fost făurită o industrie 
grea proprie, au fost create și se dezvoltă 
mereu noi ramuri ale industriei. O victorie 
Însemnată o constituie înfăptuirea transfor
mării socialiste a agriculturii. Crește nivelul 
de trai material și cultural al celor ce mun
cesc.

Toate aceste realizări sînt rodul muncii 
pline de abnegație a poporului călăuzit de 
Partidul Comunist Bulgar.

Succesele poporului bulgar ca și ale celor
lalte popoare din țările socialiste frățești sînt 
inseparabil legate de relațiile de colaborare 
și întrajutorare tovărășească statornicite în
tre țările lagărului socialist și, în primul

rînd, de ajutorul multilateral al Uniunii So
vietice.

Poporul romîn se bucură din toată inima 
de realizările poporului frate bulgar în opera 
de construire a socialismului. Popoarele noa
stre sînt legate printr-o prietenie care are 
adinei rădăcini în trecutul istoric, prietenie 
ce s-a călit în lupta pentru eliberarea națio
nală și socială. Odată cu instaurarea regi
mului democrat-popular în țările noastre, re
lațiile de prietenie romîno-bulgare au căpă
tat un conținut nou. Popoarele noastre, sub 
conducerea partidelor lor marxist-leniniste, 
pășesc umăr la umăr în cadrul lagărului so
cialist, întărind legăturile lor frățești indes
tructibile. între R. P. Romînă și R. P. Bul
garia se dezvoltă continuu, spre binele am
belor popoare, relațiile de colaborare multi
laterală, schimburile economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale.

Alături de celelalte țări socialiste, R. P. 
Romină și R. P. Bulgaria luptă neobosit pen
tru promovarea coexistenței pașnice, pentru 
zădărnicirea uneltirilor cercurilor imperia
liste agresive, pentru apărarea păcii.

Gu prilejul marii sărbători naționale a Bul
gariei, tineretul nostru, alături de întregul 
popor romîn. transmite un fierbinte salut 
poporului frate bulgar, generației sale tinere, 
și Ie urează să obțină noi succese în con
strucția socialistă, in lupta pentru apărarea 
păcii.

Recepție ©fentă de ambasadorulCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Bulgaria — 9 septembrie —, Ivan Kinov, ambasadorul R.P, Bulgaria la București a oferit sîmbătă seara la locuința sa o recepție.Au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Alexan

dru Drăghici, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe, membri ai Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ăi instituțiilor centrale și ai organizațiilor obștești, generali și ofițeri supe-

R. P. Bulgariariori, oameni de știință, artă și cultură, ziariști.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă prietenie, (Agerpres)
TELEGRAMĂ

Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului bulgar, ministrul afacerilor externe al R.P. Romîne, tovarășul Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare tovarășului Karlo Lukanov, ministrul afacerilor externe al R.P. Bulgaria. (Agerpres)
----•----

Flori la Monumentul 
Eroilor SovieticiCu prilejul sărbătorii naționale a poporului bulgar — ziua de 9 septembrie — ambasadorul R.P. Bulgaria la București, Ivan Kinov, însoțit de membrii ambasadei, a depus sîmbătă dimineața o coroană de flori la Monumentul Eroilor Sovietici.Au fost de față membri al Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Au participat reprezentanți ai ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Forțelor Armate ale R.P. Romîne.(Agerpres) Clădirea noului hotel „Rila“ din Sofia.

Foto : BTA - SOFIA
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Sfîntului Petru*, „Edes Anna“, 
„Ștrengărița“, „M-am săturat de 
căsnicie") am semnalat nu nu
mai o apariție deosebit de atră
gătoare, înzestrată cu o frumu
sețe plină 
tate, ci și 
toricești.

De data
București ca actriță de teatru, în 
ansamblul Teatrului Național din 
Budapesta, aflat la noi în turneu.

Actrița are azi 27 de ani. Și-a 
început cariera artistică — după 
cum mărturisește — dintr-o mare 
pasiune simțită încă din copi
lărie pentru lumea scenei și a 
ecranului, prin debutul în fil
mul regizorului Fâbri Zoltân 
„Călușeii”. E fiica unui învăță
tor din satul Pely, de pe malul 
Tisei. La cinematograful din sa
tul său, micuța Torocsik se afla 
în sală aproape la fiecare pro
iecție ; niciodată nu se sătura 
să admire lumea de pe ecran.

Realizarea visului de a deveni 
actriță a fost posibilă însă abia 
după ani de studiu și muncă 
asiduă, în școală, făcîndu-și 
nicia lîngă mari artiști și 
gizori ai scenei și ecranului 
ghiar.

înainte de întîlnirea cu 
blicul bucureștean, am vrut să 
cunoaștem cîte ceva despre mun
ca sa artistică, despre primele 
impresii despre țara noastră. 
Ne-a întîmpinat prietenoasă, ou 
o privire sinceră, caldă, îmbie
toare Ia discuție.

<le căldură și simpli- 
mari posibilități ac-

aceasta o întîluim în

uce-
re-

ma-

pu-

— V-am ruga să începeți 
o amintire : Debutul dvs. în 
mul „Călușeii”.

-— De fapt totul a fost o în- 
tîmplare. Eram studentă în anul 
I la Școala superioară de artă 
dramatică din Budapesta. Regizo
rul Fâbri Zoltân căuta printre 
studente o interpretă pentru ro
lul principal. Am fost invitată și 
eu la probe. Cînd mi s-a comu

nicat că voi juca în 
film, nu-mi venea 
să cred. Încă nu-mi 
dădeam bine sea
ma de importanța 
acestui lucru pentru 
viața mea. De a- 
tunci am interpretat 
diferite roluri în 18 
filme, dar, cu toa
te că am jucat mai 
mult în film, tea
trul îmi este la fel 
de drag, De patru 
ani sînt actriță la 
Teatrul Național 
din Budapesta.

— Spuneți-ne ceva despre 
munca dv. în film.

— Am avut norocul să joc 
în filme roluri îndrăgite de spec
tatori. Publicul nu mă cunoaște 
pe mine. Cunoaște și iubește e- 
roii interpretați de mine. Și 
astfel îndrăgesc într-un fel mă
runta med contribuție la reali
zarea lor. Nu cred că m-au în
drăgit în rolul din filmul „M-am 
săturat de căsnicie”. După păre
rea mea e un film slab. Mi-a 
plăcut rolul doar pentru că am 
jucat împreună cu soțul meu, 
actorul Bodrogi Gyula. Dar nici 
unul din noi nu credem că 
ne-am săturat de căsnicie.

— Care vă este cel mai drag 
rol ?

— Cu „Ștrengărița" în anul 
1960 la Festivalul de la Karlovy- 
Vary am obținut premiul „pentru 
cea mai bună interpretare”. Nu-l 
consider însă cel mai bun rol al 
meu. Anna din filmul 
Anna” a fost rolul la care 
muncit cel mai mult

— Știm că veniți pentru 
ma dată în țara noastră ; ce 
presie vă face Bucureștiul ?

— Îmi place foarte mult. 
M-au impresionat numeroasele 
construcții cu linia lor modernă, 
elegantă. Auzisem despre ospita
litatea bucureștenilor. Ne-am 
convins de aceasta din primele 
clipe. Am ajuns foarte tîrziu în 
București. Am fost așteptați cu 
bucurie ; peste tot, am fost în
tâmpinați cu prietenie.

„Edès
am

pri- 
im-

■ Echipa de fotbal Steaua București a obținut o remarcabilă vie- (Agerpres)

TG. MUREȘ. în centrul orașului.
Foto: S. NICULESCU

utobuzul străbate în 
viteză întinderile. 
De la fereastră, pri
veliști de o rară 
frumusețe fi se dez
văluie. Rîuri înspu
mate, repezișuri mun

toase, căsuțe de fără colorate pi
toresc.

— Ne apropiem de Gabrovo, 
anunfă ghidul. Este un oraș fru
mos, interesant...

Și intr-adevăr, ghidul a avut 
toată dreptatea atunci cînd ne-a 
prezentat orașul Gabrovo în ase
menea termeni. Vizita în acest 
oraș, relativ tînăr lată de alte 
orașe ale Bulgariei — întemeiat în 
urmă cu trei secole — ne-a înfă- 
fișat din plin o imagine sugestivă 
a realizărilor obfinufe de poporul 
bulgar în anii regimului de de
mocrație populară.

Am cuunoscut Gabrovo în pli
nă vară. Copiii erau în vacanfă. 
De la ei, pionierii cu obrajii ro
șii, plini de sănătate, am putut 
cunoaște amănunte privind trecu
tul istoric al orașului. Vasia Timov, 
elev în clasa a Vl-a, avi rid o 
mină deosebit de importantă, ne-a 
relatat că cu cîteva sute de ani 
în urmă orașul era cunoscut prin 
producfia sa de postavuri și arme. 
După 1878, anul eliberării de sub 
jugul turcesc, mai multe atelierașe 
meșteșugărești au format cîteva 
făbricufe de țesături de lină, de 
bumbac și de tricotaje.

Adevăratele transformări le-a 
cunoscut orașul Gabrovo după

eliberarea de sub jugul fascist. 
In prezent orașul se află pe pri
mul loc în producția țesăturilor 
de lină și bumbac. Mulțimea de 
ateliere mizere — aproximativ 
250 — prost utilate, de multe ori 
producînd în condiții de-a dreptul 
rudimentare, au fost transformate 
în anii puterii populare 
cîteva mari uzine, spațioase, 
zestrate cu mașini dintre cele 
moderne. Apoi, lucrul cel

în 
în- 

mai 
mai 

esențial : robii de ieri ai patro
nilor au devenit stăpînii de azi

Note 
de călătorie

o 
au 

alir-

ai uzinei și orașului. Ei trăiesc 
viață omenească, civilizată, 
nenumărate posibilităfi de 
mare.

Am avut prilejul să stau de 
vorbă și cu tatăl micului nostru 
ghid ocazional. Dimităr se întor
cea de la uzina de electrocare 
și utilaj pentru liniile telefonice, 
unde muncește ca tehnolog, cînd 
și-a descoperit fiul, în mijlocul 
unui grup de turiști, dînd ample 
explicații despre oraș. Ne-a strîns 
cu bucurie mîinile și apoi, după

ce a aflat despre ce este vorba, 
a venit în ajutorul fiului.

— Orașul are astăzi 60.000 de 
locuitori. Majoritatea lor lucrează 
în diferite întreprinderi industriale. 
Chiar uzina unde lucrez, creată 
în anii noștri, are astăzi un efectiv 
de 5.000 de muncitori. Și cînd 
socotești că în jurul anului 1944 
întregul oraș avea doar 15.000 de 
locuitori. Cei doi membri ai fa
miliei Timov ne-au povestit apoi 
cu căldură și dăruire despre dez
voltarea impetuoasă a orașului, 
rod al eforturilor oamenilor mun
cii.

Orașul are o înfățișare deosebit 
de plăcută, asemănîndu-se în mul
te privințe cu o stațiune climate
rică ; un decor muntos, în mijlo
cul căruia înaintează către înălțimi 
casele noi, fabricile.

Centrul orașului se menține însă 
fot în vechea piață a Turnului
orologiului, vechi de dcuă 
veacuri. Dar totul împrejuru. tur
nului este nou, doar turnul ră- 
mînînd ca o mărturie a trecutului. 
fn oraș se remarcă
și alte clădiri — școli, 
sanitare, terenuri și săli

...Da, avea dreptate 
Gabrovo este un oraș 
interesant, cu frumoase 
tive de dezvoltare.

deasemenea 
institufii 

de sport, 
ghidul... 

frumos și 
perspec-

CAROL ROMAN

Muncitori și artiști

START CĂTRE mOSCVT

Săptămîna viitoare pe ecranele Capitalei

Copilul și orașul împotriva zeilor
■■

(Urmare din pag. I) 

ți sărbătorile pleacă adesea să 
dea spectacole în localitățile a- 
propiate. Numai între 1 mai și 1 
septembrie, brigada lor a evoluat 
în vreo douăzeci de ocazii, atîf 
în uzină, cît și în Orașul Nou, în 
gospodăriile colective de la Corbu, 
Ovidiu, Nicolae Bălcescu, în sta
țiunile de pe litoral.

Pe zi ce trece, tot mai mulfi 
tineri din uzină își exprimă do
rința de a fi primiți în brigada ar
tistică de agitație sau în echipele 
de teatru și dansuri, unii dintre ei 
au înaintat chiar cereri în scris !

— Știți de ce ne este așa de 
dragă brigada asta ? spunea tova

rășul Vasile Alexandru, cuptorar 
vestit, secretarul organizației de 
partid pe întreprindere. Pentru că 
în programele sale nu-i vorba de 
cai verzi pe pereți, ci de proble
mele vieții și muncii noasfre aici, 
la U.S.A.S.-Năvodari — iar punctul 
de vedere al tinerilor artiști fie 
că laudă realizările, fie că bi- 
ciuiesc rămînerile în urmă, expri
mă întotdeauna opinia colectivu
lui. De aceea, oamenii iubesc și 
apreciază brigada și așteaptă cu 
nerăbdare fiecare spectacol. De 
altfel, peste vreo două săptămîni 
avem program nou : vă invităm 
să-l vedeți I

Da, am să mă întorc neapărat 
la Năvodari, într-o duminică de 
septembrie I

INFORMAT»

O producție a studioului „Lenfilm“ despre viața unui tînăr 
aviator care se pregătește să devină cosmonaut.

Scenariul: Alexei Tverskoi Regia : Anatoli Granik 
în rolurile principale: Igor Pușkariov, Nina Drobîșeva, 

Pavel Makotin, Vladimir Cestnokov

O producție a studiourilor sovietice.
Originala poveste a primului născut dintr-un nou oraș 

din stepă.

O producție a studiourilor poloneze inspirată din viața 
piloților de pe avioanele supersonice, în regîa Iui 

Hubert Drapella

Ministrul Comerțului Interior al R. P. Romîne, Mihail Levente, a plecat sîmbătă în Austria, la invitația guvernului austriac, pentru a participa la deschiderea Tîrgului internațional de toamnă de la Viena.In aceeași zi. tov. Mihail Le- yente a sosit la Viena.

Sîmbătă seara, în sala Ateneu
lui R.P. Romîne, a avut loc primul 
concert prezentat în Capitală de 
orchestra simfonică a pionierilor 
din Sofia, care întreprinde un 
turneu în țara noastră. Orchestra 
a fost dirijată de Vladi Simeonov.

Concertul prezentat de micii 
muzicieni bulgari a fost răsplătit 
cu vii aplauze de public.(Agerpres)
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Deschiderea celui de-aï M lea [Festivalcultura! internațional studențesc „Sub semnul
CU PRILEJUL CELEI DE-A 18-a ANIVERSARI A ELIa

BERARII BULGARIEI DE SUB JUGUL FASCIST

Războiul trebuie exclus
viața omenirii

Spectacolul
indestructibilei Adunarea festivă

studenților tareștem
primit cu

prietenii“

LONDRA 8 (Agerpres). — In declarația adoptată de oamenii de știință din 35 de țări, care s-au adunat la Londra la cea de-a X-a conferință Pugwash, consacrată, temei „Știința și problemele internaționale“, se arată că problemele dezarmării pot fi rezolvate.Preocuparea noastră principală, se spune în declarație, • o constituie preîntîmpinarea războiului și eliberarea omenirii de teama apăsătoare și de povara economică grea legată de cursa înarmărilor.Participanții la conferință subliniază că războiul trebuie exclus din viața omenirii. Problema cea mai actuală a vieții internaționale, declară ei, este dezarmarea generală și totală, care Să prevadă măsuri eficiente pentru asigurarea securității internaționale.In declarație se arată că conferința a discutat problemele dezarmării și, în special, măsurile cu ajutorul cărora se poate obține dezarmarea, sta-

tornicind încrederea între țări, măsurile necesare asigurării securității într-o lume dezarmată, precum și problemele economice care se pot ivi pe măsura înfăptuirii dezarmării. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că pot fi
Dcclara{ia adoptată

de oamenii de știință
la conicrința Pugwasli

găsite soluții pentru toate a- ceste probleme.Ei au acordat o atenție deosebită problemei încetării experiențelor cu arma nucleară și propunerilor prezentate la Geneva de reprezentanții statelor neangajate. Oamenii de știință propun să se sporească eficacitatea mijloacelor de detectare a experiențelor
S. UDALL : Am fost impresionat

nucleare prin crearea unor stațiuni automate pentru înregistrarea seismogramelor.Participanții la conferință consideră că un început satisfăcător în procesul de dezarmare generală și totală ar constitui distrugerea în etapa inițială și într-un timp scurt a mijloacelor de transportare a armei de exterminare îrj masă în condițiile unui control corespunzător șj eficient, concomitent cu măsuri pentru reducerea . considerabilă a armamentelor clasice și a efectivului forțelor armate, precum și cu rezolvarea problemelor legate de existența unor baze militare și trupe pe teritorii străine.
„Reafirmăm convingerea 

noastră că dezarmarea gene
rală și totală constituie un țel 
realist care se cere înfăptuit 
cit mai grabnic, se spune în declarație. Acțiunile îndrep
tate spre atingerea acestui țel 
trebuie privite ca o parte a 
luptei îndelungate pentru pro
gresul omenirii, luptă în care 
omenilor de știință le re
vine un mare rol. Chemăm 
pe oamenii de știință din în
treaga lume să se alăture nouă 
în îndeplinirea acestei

de năzuință de pace

LILLE 8 (Agerpres). — La 
spectacolul de deschidere al 
celui de-al X-lea Festival 
cultural internațional studen
țesc organizat de Uniunea 
Națională a Studenților din 
Franța formația de cîntece și 
dansuri populare a Casei de 
cultură a studenților din 
București a prezentat un spec
tacol care după cum relatea
ză corespondentul agenției 
France Presse s-a bucurat de 
o primire entuziastă.

„Formația de cîntece și dan
suri populare a Casei de cul
tură a studenților din Bucu
rești, relatează coresponden
tul, a fost vineri seara „vede
ta“ trupelor studențești în ca
drul galei de deschidere al 
celui de-al X-lea Festival 
cultural internațional studen
țesc de la Lille.

Această formație, continuă 
corespondentul, aplaudată cu 
căldură de cei 1 500 de spec
tatori care au luat loc în ma
rea sală „Palais de la Foire" 
din Lille a dezvăluit timp de 
peste o oră bogăția folclorului 
romînesc. Spectacolul a fost 
în întregime desăvîrșit. „Dan
sul Fetelor“ interpretat cu 
multă grație și gingășie a plă
cut foarte mult, la fel ca și 
dansul „Călușarii" și un dans 
de pe Valea Someșului inter-

ro-

pretat de băieți, care prin mi
nunata lor execuție și ritmul 
îndrăcit au stîrnit admirația 
întregului public. De aseme
nea „Brîul" romînesc cu alter
nantele sale figuri lente și 
rapide care se succedau în
tr-un ritm accelerat, a plăcut 
foarte mult publicului.

„Orchestra studenților
mìni, relatează același cores
pondent, s-a remarcat în spe
cial prin interpretarea a o 
serie de melodii populare, 
printre care „Sîrba din Mus
cel“ și „Cîntec ciobănesc“ din 
regiunea Carpaților meridio
nali. O melodie populară in
terpretată la fluer de un tînăr 
solist a 
sală. De 
ascultat 
popular 
„Dragul

Întregul program interpretat 
de formația de cîntece și 
dansuri a studenților romîni 
a fost îndelung aplaudat, iar 
multe numere bisate“.

„Nu încape nici o îndoială, 
scrie în încheiere corespon
dentul France Presse, că stu
denții din București vor ob
ține același triumf cu prilejul 
spectacolelor pe care le vor 
prezenta în afara festivalului 
în diferite orașe din această 
regiune“.

entuziasmat întreaga 
asemenea publicul a 
cu plăcere cîntecul 

din Transilvania 
meu de astă vară".

MOSCOVA 8 (Agerpres) — 
La 8 septembrie Frol Kozlov, 
membru al Prezidiului și se
cretar al ~ ’
primit pe 
basadorul 
U.R.S.S.

în timpul convorbirii care 
a decurs într-o atmosferă de 
caldă prietenie, Nicolae Gui- 
nă, din însărcinarea C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romin 
și guvernului R.P.R., a trans
mis în dar C.C. al P.C.U.S. și 
guvernului U.R.S.S. filmul 
„SUB SEMNUL INDESTRUC
TIBILEI PRIETENII“ consa
crat vizitei făcute în Romînia 
în iunie 1962 de delegația de 
partid și guvernamentală a 
U.R.S.S., în frunte cu N. S. 
Hrușciov.

C.C. al P.C.U.S., l-a 
Nicolae Guină, am- 

R.P. Romîne în

Vizita delegației
econome

guvernamentale remine
in Japonia

de ia Sofia

a poporului sovietic8 (Agerpres). —MOSCOVA
La 8 septembrie ziarul „Prav
da“ a publicat textul unui 
interviu acordat unui cores
pondent al agenției A.P.N. de 
către Stewart Udall, ministrul 
afacerilor interne al S.U.A., 
șeful delegației energeticieni- 
lor americani, care se află în 
U.R.S.S. „Socotesc, a declarat 
ministrul, că contactele reci
proce între oamenii de stat din 
S.U.A. și U.R.S.S. sînt foarte 
utile. Nădăjduiesc că vizita 
mea în Uniunea Sovietică va 
iniția un larg schimb de acest 
fel între administrația pre
ședintelui. John Kennedy și gu
vernul U.R.S.S-“.

In convorbirea avută cu co
respondentul agenției A.P.N.,

Stewart Udall a subliniat că a 
fost cel mai mult impresionat 
de atitudinea prietenească a 
oamenilor sovietici față de 
membrii delegației, precum și 
de năzuința de pace a poporu
lui sovietic.

Ne-am documentat cu in
teres, a spus el în conti
nuare, asupra lucrărilor oa
menilor de știință și practicie
nilor sovietici în domeniul 
transmiterii energiei electrice 
la distanțe mari.

Potrivit afirmațiilor lui U- 
dall, Uniunea Sovietică dispune de posibilități imense 
pentru dezvoltarea hidroener
geticii, mai ales în regiunile 
răsăritene ale țării.

In ajunul conlcrințci (ommonwcalthulul

Atmosferă de divergențe
între Anglia și partenerii ei

DELHI 8 (Agerpres). — Ja- 
waharlal Nehru, primul mi
nistru al Indiei, a plecat 
la Londra pe calea aerului 
pentru a participa la confe
rința prim-miniștrilor țărilor 
Commonwealthului. El este 
însoțit de Mcrrarji Desal, mi
nistrul finanțelor al Indiei.

înainte de plecare, Nehru a 
informat pe corespondenți că 
consideră drept sarcina sa 
principală la conferința de la 
Londra apărarea intereselor 
economice ale Indiei. Aderarea 
Angliei la Piața comună, a 
spus el, va slăbi Cornmon- 
wealthul. La urmări și mal 
grave, a subliniat Nehru, 
poate să ducă înfăptuirea pro
iectată a integrării politice 
a Europei.

★8 (Agerpres). — Pakistanului, A-i care se află laLONDRA Președintele yub Khan, Londra pentru a participa la conferința primilor miniștri ai țărilor Commonwealthului care se va deschide la 10 sep-

tembrie, a declarat că, la fel ca și mulți alți participanți la conferință, privește cu neliniște aderarea Angliei la Piața comună europeană. Ayub Khan a subliniat că nu l-a satisfăcut j acordul preliminar realizat la tratativele de la Bruxelles.Primul ministru al Tanganl- căi, Kawawa, care a sosit șl el la Londra pentru a participa la conferință, a fost da acord cu ceilalți prim-miniș- tri ai țărilor africane care s-au declarat împotriva Pieței comune. El a subliniat că țara sa dorește să facă comerț cu întreaga lume și respinge orice discriminare în comerțul dintre Est și Vest.
„Niciodată, sau cel puțin 

niciodată în perioada de după 
război, scrie corespondentul ziarului „Guardian”, P. Ring, 
nici o conferință de acest fel 
nu a început într-o asemenea 
atmosferă de divergențe între 
Anglia și partenerii ei din ca
drul Commonwealthului".

Demonstrajie de protest a țăranilor belgieni din localitatea Ath 
împotriva politicii agrare a guver nului.

Foto: BELGA—BRUXELLES
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TOKIO 8 (Agerpres). — La 
7 septembrie delegația econo
mică guvernamentală romînă 
condusă de tov. Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a vizi, 
tat fabrica dc fibre și fire sin
tetice „Kurashikî rayon” din 
prefectura Osaka. Aci delega
ția a fost întîmpinată de dr. 
Soichiro Ohara, președintele 
companiei. In cadrul vizitei au 
avut loc discuții privind pro. 
filul și produsele fabricii.

TUNIS. — Potrivit știrilor 
care parvin la Tunis, subuni
tăți ale Armatei populare na
ționale algeriene care se află 
sub comanda șefului statului 
major, colonelul Boumedienne, 
au pătruns la 8 septembrie în 
regiunea Algerului Sosirea a- 
cestor trupe în regiunea Alge
rului are Ioc conform acordu
lui survenit între Biroul Po
litic al Frontului de Eliberare 
Națională al Algeriei și co. 
mandamentul districtelor mi
litare 4 și 3,

Un viu interes a suscitat în 
rîndurile vizitatorilor pavilio
nul Uniunii Sovietice unde 
sînt prezentate cele mai noi 
realizări ale tehnicii sovietice.

La puțin timp după deschi
derea tîrgului, pavilionul so
vietic a fost vizitat de Iosip 
Broz Tito, împreună cu alți 
conducători iugoslavi. ,

subofițerilor din armata, flota 
maritimă militară, trupele de 
grăniceri și ale Ministerului 
de Interne al U.R.S.S., căro
ra le-a expirat durata stagiu
lui militar prevăzut de lege.

Totodată, ordinul prevede 
încorporarea tinerilor născuți 
în anul 1943.

ALGER. — La 7 septembrie 
in portul Alger a sosit vapo. 
rul sovietic „Cernigov” care a 
adus 3 850 tone de zahăr și 28 
tone de lapte condensat.

NEW YORK. — Guvernul 
statului Trinidad și Tobago, 
fostă colonie britanică care 
și-a cucerit independența 
luna trecută, a adresat secre
tariatului general al O.N.U. o 
telegramă prin care cere ad
miterea în Organizația Națiu
nilor Unite.

PRAGA. — în dimineața zi
lei de 8 septembrie a avut loo 
deschiderea festivă a celui 
de-al 4-lea Tîrg internațional 
de la Bmo. La solemnitate au 
participat membri ai guver
nului și ai corpului diploma
tic, delegați ai țărilor parti
cipante la târg, printre care 
și delegația romînă con
dusă de tov. Constantin Tuzu, 
ministrul metalurgiei și con
strucțiilor de mașini.

NEW YORK. — Secretarul 
general provizoriu al O.N.U., 
U Thant, i-a încredințat vineri 
seara diplomatului guatema
lez Jose Rolz-Bennett misiu
nea de a organiza transferai 
administrației din Irianul de 
vest de la autoritățile olande
ze către autoritățile provizo
rii ale O.N.U.

RIO DE JANEIRO. — La 
7 septembrie poporul brazilian 
a sărbătorit festiv cea de-a 
140-a aniversare a răsturnării 
dominației colonialiste a Por
tugaliei. La Rio de Janeiro a 
avut loc o paradă militară. 
Festivități cu prilejul sărbă
torii naționale au avut loc în 
întreaga țară. Sărbătoarea s-a 
desfășurat sub semnul luptei 
pentru eliberarea economică 
deplină a țării.

LENINGRAD. — In Uniu
nea Sovietică a fost construită 
o cameră de televiziune cu se- 
miconductori pe care reporte
rul o poate purta în buzunar.

Camera de televiziune „Ves- 
na“ oferă posibilități nelimita
te pentru transmiterea repor
tajelor din orice punct. Opera
torul poate transmite din 
mijlocul mulțimii, din încă
peri, din vehicule în mișcare, 
îndepărtîndu-se pînă Ia 1 km 
de la mașina cu aparatura de 
retransmitere.

Camera „Vesna“ cîntărește 
2,5 kg. Ea este unită printr-un 
cablu elastici cu o raniță în 
care se află bateria de acumu
latoare, emițătorul și antena. 
Această aparatură cîntărește 
12 kg.

0 declarație a o.l.z.PRAGA 8.—Corespondentul Agerpres transmite : Cu prilejul zilei internaționale de solidaritate a ziariștilor Organizația Internațională a Ziariștilor a dat publicității o declarație prin care cere tuturor ziariștilor să lupte pentru pace în întreaga lume și să protesteze împotriva persecutării colegilor lor, imediata eliberare a i chiși în temniță. , cerînd celor în-

ZAGREB. — La 8 septem
brie s-a deschis cel de-al 56- 
lea tîrg internațional de la 
Zagreb. La tîrg sînt prezen
tate produsele țărilor socia
liste, ale țărilor capitaliste și 
ale unor țări din Africa și 
Asia. Iugoslavia expune în 18 
pavilioane.

TOKIO. — După cum reiese 
din datele oficiale publicate 
în presă, populația capitalei 
Japoniei era la 1 august 1962 
de 10 172 335 de oameni.

PARIS. — Vineri după amia
ză a avut loc la Paris o con
ferință de presă a ministrului 
de interne ai Franței, Roger 
Frey, care a anunțat că poli
ția franceză a identificat și a- 
restat pe cinci dintre membrii 
organizației teroriste O.A.S. 
care au atentat la 22 august 
împotriva vieții președintelui 
de Gaulle.

MOSCOVA. — în conformi
tate cu prevederile legii asu
pra îndeplinirii serviciului mi
litar, ministrul apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii 
Sovietice, Malinovski, a ordo
nat lăsarea Ia vatră a solda- 
ților, matrozilor, sergenților și

KIEV. — Inginerii ucraineni 
au terminat proiectarea unei 
oțelării cu cuptoare electrice, 
care va fi cea mai mare din 
lume. Din oțelărie vor face 
parte cinci cuptoare electrice 
supraputernice, care vor pro
duce anual peste 1 200 000 tone 
de oțel.

HAGA. — Camera Inferioa
ră a parlamentului olandez a 
ratificat vineri după-amiază 
acordul olandezo-indonezian 
cu privire la transferarea 
Irianului de vest către Indo
nezia după o perioadă de 
tranziție sub mandat O.N.U. 
Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, primul ministru 
Jan de Quay a declarat că 
guvernul său „se resemnează 
fără nici un fel de entuziasm 
Ia acest acord.

MOSCOVA. — Răspunzînd 
invitației guvernului R.P.F. Iu
goslavia . pilotul cosmonaut 
Gherman Titov, împreună cu 
soția sa, va vizita Iugoslavia 
In perioada 11—20 septem
brie a.c.

SOFIA 8 (Agerpres). — După cum anunță B.T.A. în seara zilei de 8 septembrie în sala Teatrului popular de operă din Sofia a avut loc adunarea festivă organizată cu prilejul sărbătorii naționale a Bulgariei — cea de-a 18-a a- niversare a eliberării țării de sub jugul fascist.Victoria de la 9 septembrie, a spus în raportul prezentat Boris Velcev, secretar al C.C. ai P.C-B., constituie cea mai mare cucerire a poporului bulgar, iubitor de libertate, în lupta lui seculară împotriva jugului străin și a exploatării. Ea a constituit o cotitură radicală în dezvoltarea țării, începutul revoluției socialiste în Bulgaria. Raportorul a exprimat recunoștința poporului bulgar față de marele său prieten, Uniunea Sovietică, față de Armata sovietică eliberatoare.

In continuare, vorbitorul a prezentat succesele obținut« de poporul bulgar în cei 18 ani care au trecut de la statornicirea puterii populare.După ce a arătat importanța colaborării cu celelalte țări socialiste, B. Velcev a vorbit despre perspectivele dezvoltării Bulgariei în anii celui de-al 4-lea cincinal.Referlndu-se la problemele situației internaționale, raportorul a subliniat creșterea influenței sistemului socialist, care determină tot mai mult mersul istoriei mondiale. El a arătat că în zilele noastre nu există o sarcină mai importantă decît cea a menținerii și întăririi păcii în lumea întreagă. Acestei sarcini îi este subordonată întreaga politică externă a Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste.
A 14-a aniversare a proclamării

R. P. 0
Mitingul dePHENIAN 8 (Agerpres). — După cum relatează Agenția Centrală Telegrafică Coreeană în seara de 8 septembrie, la Teatrul Mare din Phenian a avut loc un miting cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a proclamării Republicii Populare Democrate Coreene.Au luat parte membri ai guvernului și ai conducerii Parti-

Coreene
la Pheniandului Muncii din Coreea, membri ai Prezidiului Frontului Unit Democrat Patriotic Coreean, reprezentanți ai organizațiilor de masă.Țoi En Ghen, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a RP.D. Coreene a prezentat un raport cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a proclamării republicii.

S. U. A. continuă pregătirile
agresive împotrivaIgnorînd eșecurile înregistrate de aventurile organizate împotriva Cubei și sfi- dînd protestele opiniei publice mondiale, care a condamnat intervenția autorităților nord-americane în treburile interne ale Cubei, cercurile conducătoare din S.U.A. continuă campania de pregătiri agresive împotriva Cubei. Forului congressmenilor care cer o intervenție militară împotriva poporului cuban i s-a a- dăugat senatorul John Stennis (din partea Partidului democrat — Mississippi) care a declarat că S.U.A. trebuie „să fie gata să meargă la nevoie singure acționînd chiar cu forța, pentru a opri întărirea militară a Cubei”.Continuînd șirul provocărilor militare S.U.A. au organizat exerciții de debarcare ale unor detașamente ale infanteriei marine în Marea Caraibe- lor, în apropierea coastelor Cubei.S.U.A. folosesc diferite metode pentru a crea o stare permanentă de încordare. După cum a anunțat agenția Prensa Latina, spațiul aerian al Cubei a fost încălcat în ziua de 6 septembrie de trei ori de o formație de 7 avioane cu reacție americane.în cadrul pregătirilor mili-

tare anticubane, președintele S.U.A., Kennedy, a luat o măsură care, dacă n-ar fi gravă prin caracterul ei provocator, ar putea provoca multe zîm- bete ironice. El a cerut Congresului împuterniciri speciale pentru a putea chema sub arme 150 000 de rezerviști, care să apere S.U.A. de „primejdia” pe care o reprezintă întărirea puterii militare a Cubei.Paralel cu pregătirile militare, diplomația americană încearcă să înhame la scopurile agresive anticubane și pe aliații lor cei mai docili. O speranță deosebită Washingtonul în miniștrilor statelor latino-americane pe care a convocat-o la 20 septembrie.Nu este pentru nimeni un secret că conferința miniștrilor afacerilor externe ai statelor americane constituie o nouă încercare de a atrage țările Americii Latine în acțiunile agresive împotriva Cubei.Presiunile exercitate de S.U.A. asupra „aliaților” lor din fruntea statelor latinoamericane . sînt respinse de popoarele din aceste țări. Zilnic au loc acțiuni prin care latino-americanii își manifestă solidaritatea cu Cuba, al cărei

își pune conferința

Guvernul Laosului a hotărît
să stabilească relații diplomatice
cu R. P. Chineză și R. D. VietnamVlENTIANE 8 (Agerpres).— Guvernul de unitate națională al Laosului a hotărît să stabilească relații diplomatice cu Republica Populară Chineză și cu Republica Democrată Vietnam. Această acțiune este în conformitate cu hotărîrea guvernului lui Suvanna Fum- ma de a stabili relații diplomatice normale cu toate cele 14 state semnatare a declarației de la Geneva cu privire la neutralitatea Laosului.Conform acordului intervenit între guvernul Republicii Populare Chineze și guvernul laoțian, cu privire la stabili-

rea de relații diplomatice, cele două țări vor face schimb de reprezentanțe diplomatice cu rargul de ambasade. Tot la nivelul ambasadorilor au fost stabilite relații diplomatice între R. D. Vietnam și Laos.Ca răspuns, clica ciankai- șistă a fost nevoită să anunțe că rupe relațiile diplomatice cu Laosul.Prin înlăturarea reprezentanților lui Cian Kai-și din Laos, încă o țară din Asia de sud-est refuză în mod oficial să mai aibă de-aface cu regimul fantomă din Taivan.
La un miting Krishna 

mijloc 
țărilor

Menon a declarat că „Plaja comună“ este 
economiei puterilor occidentale pe seamade dezvoltare a 

slab dezvoltate.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scìnteli“, Țel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scìnteli’

Cubeiexemplu îi însuflețește în lupta pentru libertate. Deopotrivă, în America Latină și în numeroase alte țări din lume se desfășoară puternice acțiuni de protest împotriva actelor de agresiune comise de S.U.A. împotriva Cubei. (Agerpres)
Clinică de

psihanaliză

pentru...

pisici

Z
ntr-un loc pitoresc pe 
mul Albionului, lingă 
ver, pe faleza rîpoasă 

unde poți privi netulburat j__._ 
plină de farmec a vîntului cu va
lurile înspumate, s-a ridicat nu de 
mult o clădire.

Plimbîndu-te pe țărm, cu greu 
fi-ar scăpa liniile ei moderne, pli
ne de eleganță. Clădirea a fost 
destinată pentru a deveni o cli
nică. Ar fi însă cu totul greșit să 
credeți că în acest loc îneîntător 
vor veni oameni bolnavi spre a se 
tămădui. In această modernă cli
nică sînt internate doar pisicile... 
aristocratice I

Trebuie să știți că există și ast
fel de animale cocoloșite pe lingă 
casele marilor bogătași englezi. 
Stăpînii lor consideră că ele ar 
avea o personalitate puternic con
turată, o educație aleasă, maniere 
distinse...

_ Aceste sărmane creaturi au și 
bolile lor. Numai să vă gin-

făr- 
Do- 

i de 
joaca

ele însemnări
diți 
un cotoi aristocrat! Ce.i c. 
grija pe care o poartă stăpîna lui 
îl ferește să ia rîie, sau pentru 
cine știe care pricini să se înca- 
iere cu alji semeni de.ai lui ori 
cu vreun cîine care să-i scarmene 
blana cu colții. De astfel de ne
plăceri este scutit. In schimb, el 
poate suferi de teribile complexe 
psihice...

In clinica de lingă Dover ma
ladiile sufletești ale aristocraticilor 
pacienji sînt tratate în mod știin
țific de doctori și specialiști în 
psihanaliză pisicească. Tratamen
tul, o bagatelă pentru stăpînii a- 
cesfor nobile feline : aproximativ 
10 lire pe săptămînă, adică tot 
atît cit cîștigă fochistul Jockson 
de la stația King-Cross din Londra 
sau controlorul de bilete Douglas 
Lafflian despre care săptămînalul 
englez „Tribune’’ a scris cu oca. 
zia unei anchete făcute în rîndu
rile feroviarilor englezi și din care 
aflăm că „peste 10 la sută din 
muncitori trăiesc împreună cu fa
miliile lor din venituri săplămîna- 
le cifrate în jurul a 10 lire"...

Tratamentul săptămînal al unui 
cotoi suferind de melancolie, echi- e 
valent cu salariul unui muncitor I 
englez I E

O clinică ultra-modernă de psi-S 
banaliza pisicească cînd în AngliaB 
există o acuta nevoie de spitale, 
cînd potrivit ziarului 
mes”, construcții 
cate cu 
folosite 
clinici !

cit de mult poate să sufere 
drept,

200 de 
și azi ca

CHIDU

„Sunday Ti- 
dărăpănate ridi- 

ani în urmă sînt 
spitale sau poli-
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