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în întreaga ța
ră membrii gos
podăriilor colec
tive sporesc con
tinuu efectivele 
de animale pro
prietate obșteas
că văzînd în a- 
ceasta o ramură 
principală de
producție. Pe
lingă asigurarea 
unor cantități 
îndestulătoare de 
furaje de bună 
calitate, o condi
ție importantă a 
dezvoltării secto
rului zootehnic 
este buna adă- 
postire a anima
lelor în timpul 
iernii. Ținînd 
seama de aceas
ta, în planurile 
de producție ale 
gospodăriilor co
lective s-a pre
văzut ca în acest

an să se ridice noi graj
duri, maternități de scroa
fe, îngrășătorii, saivane, a- 
dăposturi pentru păsări, 
astfel ca întregul efectiv 
să poată fi întreținut în 
condiții corespunzătoare.

Pentru a vedea cum se 
realizează construcțiile ne
cesare sectorului zooteh
nic, redacția noastră a or
ganizat un raid-anchetă în 
regiunile București, Olte
nia și Mureș - Autonomă 
Maghiară. Redăm mai jos 
cîteva din constatările fă- 

: cute cu acest prilej.
*

Asigurarea unor adăpos
turi corespunzătoare pen- '— —;—t. ca jn

umede,

furi corespunzătoai 
tru animale, astfel 
lunile reci și 1 
producția și creșterea 
in greutate a animale
lor să se mențină la un 
nivel ridicat și să se pre
vină orice îmbolnăviri sau 
pierderi, este o sarcină de 
mare răspundere ă consi
liilor de conducere ale gos
podăriilor colective și a 
organizațiilor de partid, a 
organelor regionale și ra
ionale. Rezultate bune în 
îndeplinirea acestei sarcini 
au obținut raioanele Cala
fat, Gheorghieni, Roșiori, 
în raionul - - - 
pildă, s-au terminat 11 
grajduri, 7 maternități 
pentru scroafe, 5 îngrășă
torii, 4 saivane, iar cele
lalte construcții planifica
te se află în faza de zidă
rie sau la acoperiș. în
drumat de comitetul raio
nal de partid, care a ana
lizat periodic mersul con
strucțiilor de adăposturi 
în G.Ä.C., consiliul agricol 
raional a sprijinit Ia fața 
locului consiliile de con
ducere să rezolve diferite 
probleme legate de apro
vizionarea cu materiale, 
să organizeze temeinic 
munca. Acum consiliul a- 
gricol ia măsuri pentru 
terminarea la timp a tu
turor construcțiilor.

Multe gospodării colec
tive din raionul Roșiori 
de Vede au acumulat o 
experiență valoroasă în 
construirea adăposturilor, 
folosind în cea mai mare 
parte materiale din resur
se locale. Consiliile de 
conducere au organizat 
echipe care confecționea
ză cărămizi și plăci din 
naie pentru acoperiș, fa

nează materialul lem-
uos.

Calafat, de

Biroul comitetului raio
nal de partid și comitetul 
executiv al consiliului a- 
gricol raional au analizat 
de mai multe ori cum se 
realizează planul de con
strucții. Constatînd că 
rămînerile în urmă din 
unele gospodării se dato- 
resc mai ales lipsei unor 
materiale, au îndrumat 
conducerile G.A.C. să taie 
salcîmi și alți arbori care 
pot fi folosiți.

Gospodăriile colective 
din Belitori, Peretu și al
tele au ridicat aproape 
toate construcțiile pre
văzute în plan. Pe între
gul raion s-au început 
majoritatea construcțiilor 
planificate, iar 20 sînt 
la acoperiș. Bine se des
fășoară acum construc
ția adăposturilor pentru 
animale la G.A.C. Plenita, 
raionul Calafat. Urmă
rind permanent cum se 
înfăptuiesc prevederile 
planului de producție în 
toate sectoarele, 
tul de partid 
ceastă gospodărie 
nalizat 
șoară lucrările 
strucție și a luat o serie 
de măsuri pentru îmbu
nătățirea muncii în acest 
sector. Printre altele, în 
brigada permanentă de 
constructori au fost re
partizați mai mulți colec
tiviști pricepuți la confec
ționarea cărămizilor, la lu
crările de dulgherie etc. 
într-un timp scurt au fost 
confecționate 300 000 de 
cărămizi și 5000 de țigle. 
Cu sprijinul sfatului popu
lar s-au procurat pe plan 
local 150 mc de lemn. La 
această gospodărie s-a ter-

comite- 
din a- 

a a- 
cum se desfă- 

de con-

îndrumare și sprijinire a 
gospodăriilor rămase în 
urmă.

'★
Cu ocazia raidului s-a 

constatat însă că în unele 
gospodării colective s-a 
făcut prea puțin pentru a- 
sigurarea adăposturilor 
necesare animalelor, deși a 
trecut mai mult de jumă
tate din timpul în care 
construcțiile se pot execu
ta în bune condiții. De 
pildă, în G.A.C. din raio
nul Corabia, din cele 22 
grajduri și 10 saivane 
planificate, au fost începu
te doar 9 grajduri și 5 sai
vane. Lucrările de con
struire a adăposturilor 
pentru animale se desfă
șoară nesatisfăcător la 
G.A.C. Bobicești, Robă- 
nești, Pirșani din raionul 
Balș, Goala, Spanțov, 
Drăgănești-Vlașca, Piatra, 
regiunea București.

In timpul verii, cum este 
și firesc, forțele colectiviș
tilor sînt concentrate spre 
executarea lucrărilor care 
contribuie la sporirea re
coltei. Dar aceasta nu în
seamnă deloc că celelalte 
lucrări pot fi lăsate la 
voia întîmplării. Or, în u- 
nele gospodării colective, 
din cauza lipsei de îndru
mare și sprijin din partea 
organelor locale, consiliile 
de conducere amină de 
pe o zi pe alta procurarea 
unor materiale care se gă
sesc pe plan local sau nu 
organizează cum trebuie 
munca echipelor de cons
tructori. Asemenea situații 
pot fi întîlnite, așa cum 
s-a arătat, în unele raioane 
din regiunile București, 
Oltenia, ca și în regiunea

ne-așătorie de porci — 
spus tov. Victor Stoian, 
vicepreședinte al G.A.C. 
Albești din raionul Ro
șiori. Avem cărămidă des
tulă — 200 000 de bucăți. 
Și lemnul l-am procurat. 
Cu toate acestea nu putem 
începe din cauză că nu a- 
vem ciment. Ne-ara gîndit 
să facem fundația din că
rămidă. Dar la noi, dacă 
nu pui o temelie solidă, în 
2—3 ani construcția se 
dărimă”. Tehnicianul a- 
gronom Ion Alexandrescu 
ne informează că a sesi
zat organele raionale de 
mai multe ori, dar rezul
tatele nu se văd. Ințere- 
sîndu-se la I.C.R. Roșiori, 
corespondentul nostru' a 
aflat că, de fapt, este vor
ba doar de faptul că nu 
s-au luat măsuri spre a se 
aduce în gospodării canti
tățile de ciment repartiza
te de la Fabrica din Fieni.

Cu toate că in această 
perioadă vagoanele și ca
mioanele sînt necesare la 
transportul recoltei, dacă 
organele regionale și ra
ionale s-ar fi ocupat cu 
stăruința cuvenită de rea
lizarea construcțiilor în 
G.A.C., s-ar fi găsit mij
loace pentru a se aduce 
cel puțin o parte din ci
mentul necesar. De altfel, 
de la I.C.R. Roșiori de 
Vede s-a aflat că și alte 
materiale au fost primite 
cu întîrziere din cauză că 
unii furnizori — I. F. Tar- 
cău, D.R.E.F.
I.C.R.M. București — 
nu-și îndeplinesc la vre
me obligațiile contrac
tuale.

Brașov,

i

Peste 1000 de apartamente 
date în folosință

BACAU (coresp. „Scînteii“). — In ultimele zile, con
structorii șantierului nr. 3 Onești au dat în folosință 
încă două blocuri a 100 de apartamente fiecare. Clă
dirile au fost ridicate cu ajutorul cofrajelor glisante. 
Moi locuințe au fost predate și la Roman, Bacău, P. 
Neamț, Moinești. In total, de la începutul anului, 
constructorii din regiunea Bacău au predat peste 
1000 de apartamente. Dintre acestea, 450 au fost 
realizate de către colectivul trustului regional de con
strucții. Majoritatea apartamentelor au primit la re
cepție calificativul „foarte bine".

Un nou sistem
de deservire cu taximetre

începînd de mîine, I.T.B. introduce 
o nouă formă de deservire cu autotu
risme. Este vorba de închirierea auto
turismelor pentru 8 ore în interiorul 
orașului și pentru 24 de ore în afara 
lui. Pentru 8 ore taxa este de 60 de 
lei. plus un leu pentru fiecare kilo
metru parcurs ; pentru 24 de ore se 
plătesc 108 lei, plus 1 leu de fiecare 
kilometru. Costul benzinei este supor
tat de client. înscrierile se pot face 
la biroul din șoseaua Ștefan cel Mare 
nr. 130, telefon 12.78.38.

Linie electri
că racordată 
la sistemul 
energetic na

țional

Expoziția „Bucureștiul 
văzut de fotoreporteri"

In sala „Nicolae Cristen“ din strada 
Brezoianu din Capitală s-a deschis 
expoziția „Bucureștiul văzut de foto
reporteri“, organizată de ziarul „Infor
mația Bucureștiului" cu prilejul îm
plinirii a zece ani de la apariția primu
lui său număr. Fotografiile înfățișează 
aspecte din întreprinderi, cartiere, pre
cum și din activitatea culturală și spor
tivă a Capitalei.

Cadre pentru industria 
constructoare de mașini

Uzinele „Grivița Roșie" din Capitală. Iată doi dintre 
numeroșii muncitori evidențiați în întrecerea socialistă : 
trasatorul Traian Filip, șef de brigadă la mașinile ra
diale (stînga) și montatorul Mircea Tănase, șef de echi
pă din secția montaj (dreapta). împreună cu colecti
vele pe care le conduc, ei își depășesc cu regularitate 
sarcinile lunare de producție și execută numai lucrări 
de bună calitate. Pregătirea lor profesională și a mun
citorilor cu care lucrează îi ajută să obțină o producti
vitate ridicată a muncii, să folosească noi metode și dis
pozitive. Pînă nu de mult, trasarea unei plăci cu circa 
2 000 de găuri se făcea în 60 de ore. Prin utilizarea 
unor dispozitive — la confecționarea cărora a contri
buit și brigada condusă de Traian Fillip — timpul pen
tru executarea operației respective s-a redus la 18 ore.

In regiunea i 
s~a terminat treierișul

icroafe și
țiile planificate. în fotografie: Se lucrează la ridicarea unuia dintre grajduri.

minat construcția a 3 graj
duri și a unei îngrășătorii 
de porci ‘ începute anul 
trecut, iar construcția 
altor 4 grajduri a cîte 100 
de capete fiecare se află 
într-un stadiu avansat.

Ocupîndu-se cu grijă 
de realizarea adăposturilor 
necesare, biroul Comitetu
lui raional de partid Ciuc 
cere consiliului agricol ra
ional și birourilor organi
zațiilor de partid din 
G.A.C. să prezinte perio
dic informări cu privire 
la stadiul construcțiilor 
zootehnice. Pe baza con
statărilor făcute pe teren 
și a 
roul

acestor 
raional

informări, bi- 
ia măsuri de

Mureș-Autonomă Maghia
ră. Nerealizarea construc
țiilor necesare pentru ani
male poate avea urmări 
dăunătoare. Se impune ca 
organele locale de partid 
și de stat, consiliile agrico
le să ajute temeinic gospo
dăriile colective în realiza
rea construcțiilor prevă
zute.

O problemă care trebuie 
rezolvată operativ în a- 
ceastă perioadă de către 
organele locale este apro
vizionarea gospodăriilor 
colective cu unele mate
riale strict necesare, care 
nu pot fi înlocuite cu ma
teriale locale: ciment, bile- 
manele, cherestea. „în a- 
cest an construim o îngră-

C o n c l u z i i

IAȘI 
„Scînteii“). 
terminat 
ția unei 
electrice 
calitățile 
Berezeni. 
este 
linie 
gată 
ția 
mare 
sistemul energetic 
național. ~ 
tă, s-a 
construcția 
lei de joasă 
siune din 
Slănilești ți

1 trișoaia. *1

(coresp.
— S-a 

construe- 
noi linii 

între lo- 
Huși — 
Aceasta 

de-a douacea
din raion le- 
— prin sta
de transfor-

Hu$i — la

Tot.oda- 
terminat 

rete- 
t ra

satele 
Ve

în uzinele metalurgice și cons
tructoare de mașini din țara noas
tră au început să lucreze aproape 
10 000 de cadre tinere, absolvenți 
ai școlilor profesionale, tehnice și 
de maiștri. Ei sînt calificați în a- 
proximativ 50 de meserii, de la cele 
mai cunoscute — strungari, tur
nători, oțelari — pînă la cele mai 
noi, cerute de necesitățile econo
miei noastre naționale, ca meca
nici de locomotive Diesel electrice, 
constructori de televizoare etc. în 
anul școlar recent încheiat școlile 
profesionale, tehnice și de maiștri 
din industria metalurgică și cons
tructoare de mașini au fost urma
te de aproape 40 000 de elevi, cu 
circa 10 000 mai mulți decît în a- 
nul precedent.

(Agerpres;

IAȘI (coresp. „Scînteii“). 
Folosind din plin fiecare 
zi bună de muncă, întrea
ga capacitate de lucru a 
combinelor și batozelor, 
mecanizatorii și colectiviș-

tii din regiunea Iași au 
terminat treierișul celor 
peste 148 000 de hectare 
cu cereale păioase. în pre
zent, mecanizatorii își 
concentrează toate forțele 
la efectuarea arăturilor.

A trecut mai mult de 
jumătate din timpul în 
care munca pentru con
struirea adăposturilor ne
cesare animalelor se poate 
desfășura în bune condiții. 
Organele de partid și sfa
turile populare, consiliile 
agricole au datoria să ana
lizeze împreună cu orga
nizațiile de partid și con
siliile de conducere din fie
care gospodărie stadiul Iu- 
' arilor, să le ajute în sta
bilirea măsurilor ce tre
buie luate pentru procura
rea materialelor și 
nătățirea muncii 
lor sau echipelor

in cursul lunii 
cină colectiviș-

îmbu- 
brigăzi- 

de con-

structori. 
august, 
tii sînt mai puțin ocupați 
în cîmp, să fie concentrate 
mai multe forțe la con
struirea adăposturilor pen
tru animale. Ținînd seama 
de cerințele mari pentru 
unele materiale de con
strucție și de posibilitățile 
de aprovizionare existente, 
consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective să 
fie îndrumate spre uti
lizarea materialelor loca
le. Este necesar, de ase
menea, ca întreprinderile 
și organizațiile comerciale 
să lichideze întîrzierile în

livrarea materialelor pla
nificate. Odată cu con
strucția noilor adăposturi, 
în fiecare gospodărie con
siliul de conducere și spe
cialiștii au datoria să 
măsuri pentru folosirea 
mai rațională a tuturor 
dăposturilor existente.

Experiența gospodăriilor 
fruntașe trebuie larg popu
larizată, iar unitățile ră
mase în urmă să fie spri
jinite concret, la fața locu
lui, spre a realiza cons
trucții bune și ieftine pen
tru întregul efectiv de ani
male.

ia 
cit 
a-

Utilaje moderne în industria alimentară
în vederea realizării unor produse de 

calitate superioară, întreprinderile din 
cadrul Ministerului Industriei Alimen
tare sînt dotate în continuare cu utilaje 
moderne, de mare randament. Prin 
montarea unor instalații de rafinare 
continuă la fabricile „Filimon Sîrbu“- 
București, „Interindustrial"-Oradea și la 
noua fabrică „Unirea-Iași“, capacitatea 
de rafinare a uleiului comestibil a fost 
mărită de peste două ori față de anul 
1959. Au mai intrat în funcțiune : o 
linie automată de fabricat biscuiți cu 
o capacitate de circa 10 tone în 24 ore. 
4 linii de fabricat pîine. linii mod'—ne

pentru pastă de tomate etc. Circa 80 la 
sută din producția de lapte de consum 
este pasteurizată. Sectorul industriei 
tutunului a fost dotat cu o linie auto
mată de mare capacitate pentru fabri
carea țigaretelor superioare și ambalaje
lor lor.

Sarcina de ridicare a calității produ
selor este strîns 
lor. De aceea, 
triei alimentare 
linii moderne de 
bere, sucuri de roșii și fructe, precum și 
linii automate de confecționat și închis 

cutii de conserve etc.

legată de prezentarea 
întreprinderile indus- 

au primit în dotare 
îmbuteliat lapte, iaurt,

• •nomii suplimentare 
prețul

Creșterea productivită
ții muncii, introducerea în 
producție a tehnicii îna
intate, reducerea consu
murilor specifice de ma
teriale și materii prime 
au permis colectivelor în
treprinderilor industriale 
și unităților economice 
din regiunea Argeș să rea
lizeze, în prima jumătate 
a anului, economii supli
mentare la prețul de cost 
în valoare de 39 400 000

Eco 
la de cost

lei și beneficii în sumă 
de peste 32 056 000 lei.

Minerii din Bazinul car
bonifer Schitu-Golești au 
înregistrat în această pe
rioadă, ca urmare a depă
șirii planului de producție 
cu 6,2 la sută, a extinderii 
mecanizării lucrărilor și a 
aplicării unor măsuri teh- 
nico-organizatorîce, o re
ducere a prețului de cost 
pe tona de cărbune cu 4 
la sută față de prevederi.

■ ■■ ■■

ȘANTIERUL HIDROCENTRALEI 
- „16 FEBRUARIE“-ARGEȘ

jSJ oaptea, cină cerul e limpede, de-o cu-
PQlloare cu apa Argeșului ce se strecoa

ră învolburată prin cheile munților, de la 
Corbeni se văd licărind în depărtare două 
stele roșii. Mina omului le-a aprins pe 
două piscuri pleșuve — una la baraj și 
alta la castelul de echilibru — parcă vrînd 
să dea de știre că acolo, în creierul mun
ților, zi și noapte, mii de constructori ri
dică o minunată cetate a socialismului. 
Luptînd cu stîncile și cu apele Argeșului, 
căruia vor să-i îmblînzească kilowații, 
ce se mai irosesc încă spărgîndu-se de 
stînci, hotărîți să aprindă încă o stea 
luminoasă pe harta energetică a tării, 
constructorii întemeiază în aceste locuri 
pitorești hidrocentrala „16 Februarie“. Lu
crările ce se desfășoară aici — ca și în 
alte locuri — sînt expresia înfăptuirii po
liticii partidului de electrificare în ritm 
susfinut a tării, pentru crearea unei puter. 
nice baze energetice necesare dezvoltării 
tuturor ramurilor economiei nationale, ri
dicării continue a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

In zilele de 16 și 17 februarie ale anu
lui 1961, conducători de partid și de stat 
în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au vizitat regiunea Argeș. Cu pri
lejul acestei vizite, pe traseul văii Arge
șului — la Căpătîneni, Cetățuia, Cheile 
Argeșului, depresiunea Loviștea pînă la 
confluența rîurilor Capra, Buda și Cum
păna care formează rîul Argeș — a fost 
examinat amplasamentul și schema de 
amenajare a hidrocentralei de pe Ar
geșul superior. Puterea acestei hidro
centrale, proiectată și concepută în în
tregime în țară, va fi de 220 MW, cu 
o producție anuală de energie de 400 
milioane kWh, ceea ce înseamnă că 
numai această hidrocentrală va avea o 
putere Instalată echivalentă cu aproape 
jumătate din puterea centralelor electrice 
existente în tara noastră în anul 1938. 
După cum spune proiectantul principal al 
hidrocentralei, o uzină termică de o aseme
nea putere ar consuma anual circa 700 000 
tone de lignit cu o putere calorică de 
2 100 Kcal. Cu Investiții care se vor aco
peri într-un timp relativ scurt, apele des
cătușate ale Argeșului vor produce o

energie echivalentă cu consumul pe anul 
1962 al tuturor întreprinderilor tutelate de 
Ministerul Industriei Ușoare sau cu aproa
pe de cinci ori cit a fost necesarul de 
energie electrică pe anul 1962 al unități
lor tutelate de Ministerul Economiei Fo
restiere.

în felul ei. după soluțiile tehnice adop
tate, hidrocentrala „16 Februarie" este 
pînă acum unică în țara noastră. Cei care 
cunosc hidrocentrala „V. I. Lenin“ de pe 
Bistrița nu se vor întîlni peste tot, pe Ar
geș. cu lucrări similare. Soluția amplasă
rii centralei în subteran, la 120 de metri 
sub albia rîului și apoi evacuarea apei 
spre exterior, printr-un tunel de 12 km, 
precum și înălțimea barajului realizează o 
cădere a apei în cele 4 puternice turbine 
— cu cit va fi echipată centrala — de 
324 metri.

Șantierul hidrocentralei de pe Argeș cu
prinde un număr mare de loturi de mun
că. Ele se desfășoară începînd de sub 
meteiezele Făgărașiior și continuă pînă 
la Oiești, locul unde apele minioase ale 
Argeșului, scăpate din strînsoarea munți
lor, se domolesc, își doresc parcă odihna, 
pășind pe albii liniștite de cîmpie. Vizita
torului nu-i ajung două sau trei zile pen
tru a cuprinde pînă și din fugă între
gul șantier. El se întinde pe o rază de 
22—25 km — dacă ar fi să luăm Corbenii 
ca centru — dar ca să ajungi pînă la 
unele loturi, mai ale3 la captările secun
dare, rămîn de străbătut 70 și chiar 80 
de km.

rgeșul, al cărui potențial hidroener- 
n» getic va fi utilizat pe o porțiune de 

24 km, va cîștiga în drumul lui noi afluenți. 
In scopul măririi debitului de apă se vor 
realiza 9 captări, dintre care cele mai im
portante sînt cele ale rîurilor Topolog, Vil. 
san. Cernât și Doamnei. Rîurile își vor pă
răsi albiile milenare și, pe drumuri noi, 
subterane, prin lungi tunele, se vor în
drepta în direcția ce le Va fi ară
tată de constructori: spre lacul de acumu
lare. Din cei 42 de kilometri cit va măsura 
lungimea totală ä tunelelor ce vor stră
punge munții, 27 de kilometri vor fi săpați 
în scopul realizării celor 9 captări de 
apă.

In Carpații meridionali se va naște o

mare artificială — soră a celei 
de la Bicaz. Lacul de acumulare, 
despre el este vorba, cu un vo
lum de aproape jumătate de mi
liard de metri cubi, va colecta a- 
pele de pe un bazin în suprafață 
de 750 km p. El va măsura în lun
gime pesle 14 km, ocupînd o su
prafață de circa 900 de hectare ; 
va fi unul din cele mai mari și 
frumoase lacuri de acumulare 
care se pot realiza pe rîurile tă
rii. Importanța Iacului nu se o- 
prește numai la destinația lui 
pentru hidrocentrală ; el va sluji 
și unui alt scop economic impor
tant. Apele regularizate prin lacul 
de acumulare vor da posibilitate 
irigării unei suprafețe agricole de 
circa 100 000 ha din bazinul Ar
geșului, vor reduce viiturile pe 
rîul Argeș, vor feri de inundații 
sate și suprafețe importante de 
teren agricol. De asemenea, se 
va asigura o creștere însemnată 
a debitului de apă pentru orașul 
București.

Intre malurile stîncoase, abrup. 
te ale Cheilor Argeșului se va 
cățăra sub formă de arc pieptul 
uriaș din beton și oțel al seme
țului baraj. Pentru a zăgăzui 
Argeșului, el se va ridica Ia o înălțime de 
165 de 
malurile 
nit doar

Cheile Argeșului. Malul drept a! viitorului baraj. In par
tea de sus a fotografiei se văd cîteva lucrări de construcții 
în plină desfășurare. Porțiunea umbrită din fotografie re
prezintă făgașul tăiat în peretele abrupt al Cheilor, locul 
unde pieptul de beton al barajului se va încastra în pere
tele de stîncă. La talpa barajului, unde circulă mașinile, a 
fost pînă nu demult vechea albie a Argeșului, deviat acum 
pe un traseu nou, subteran.

(Foto : A. Carto(an)

apele

metri. După ce ani și 
Cheilor Argeșului s-au 
din „priviri“,

ani 
întîl- 

oamenii le vor 
suda, turnînd între ele peste 500 000 m c 
de beton care vor alcătui barajul.

De la baraj în jos, cale do 14 km, apele 
Argeșului vor dispare „ca înghițite“ de 
pămînt. Intr-adevăr, ele își vor continua 
drumul încorsetate, pe un făgaș nou, prin 
tunel. Ajungînd, prin căderea de circa 320 
m, în centrala subterană, ele vor lovi nă- 
praznic paletele turbinelor. Apoi, liniștite, 
își vor continua drumul subteran pînă Ia 
Oiești, unde vor țîșni la suprafață ca din- 
tr-al doilea lor Izvor. în centrala subte
rană, din forța apelor se va naște unul 
din marii afluenți ai fluviului de lumină și 
putere al țării.

Din întregul păienjeniș de construcții

subpămîntene reține atenția centrala sub
terană. O lucrare impresionantă, unică în 
țara noastră prin proporțiile pe oare le 
are. In interiorul ei și-ar găsi loc comod 
două blocuri lungi de cîte 40 de metri fie
care, late de 16 metri, cu cîte 10 etaje.

Sînt doar cîteva construcții, părți mai 
importante ale hidrocentralei de pe Argeș. 
Imaginea volumului uriaș de lucrări de pe 
acest șantier ar rămîne incompletă dacă 
n-am adăuga că numai excavațiile din ga
lerii. luate la un loc cu cele de la supra
față, vor însuma pe puțin 1 200 000 m c șl 
că numai în subteran — fără a mai pune 
la socoteală barajul — se vor turna mai 
bine de 420 000 mc de beton.

C. MORARU

(Continuare în pag. V-a)
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Cinematografe sătești

A început recoltarea strugurilor de masă la gospodăria colectivă „Ogorul Nou“ din comuna Greaca, raionul Oltenița.

SCÎNTEIÂ Nr. 5974

ÎN EDITURA POLITICA
a apărut :

LENIN
OPERE COMPLETE 

volumul 18
Volumul cuprinde lucrarea „Mate 

rialism și empiriocriticism"

Pînă nu de mult, colectiviștii din 
Izvoru Bîrzii, Căzănești și Ostrovu 
Corbului, raionul Tr. Severin, pu
teau viziona filme numai atunci 
cînd venea caravana cinematogra
fică. Recent, căminele culturale 
din aceste localități au fost dotate 
cu aparate de proiecție. Acum 
rulează aici filme de trei ori pe 
săptămină.

In raionul Tr. Severin funcțio
nează 25 de cinematografe sătești. 
(De la Marin Nicolae, coresp. vo
luntar).

Articolele de uz casnic Propuneri ale cititorilor

ZIUA MARINEI R. P. ROM1NE

Echipajul și-a îndeplinit misiunea

în magazinele de spe
cialitate apar diferite 
dispozitive și articole de 
uz casnic menite să u- 
șureze munca gospodine
lor. Aparatul de preparat 
maioneză, mașina de stors 
fructe, aparatul de bătut 
frișcă sînt simple, ușor 
de minuit. Cuțitele spe
ciale (zimțate — pentru 
tăiat pîine și oase, acela 
pentru tăiat roșii și alte
le) sînt, de asemenea, a- 
preciate de gospodine. 
Ascuțitorul cu role este 
un alt dispozitiv practic 
cu ajutorul 
podina își 
cuțitul fără 
cindu-1 de 
prin niște roți dințate.

Am înșirat doar cîte- 
va dintre produsele de 
acest gen puse în ulti
mul timp la dispoziția 
cumpărătorilor. Ele sînt 
o urmare firească a 
preocupărilor care există 
în acest sector al indus
triei ușoare, a activității 
inginerilor, tehnicienilor 
și muncitorilor din între
prinderile producătoare 
de articole de uz casnic.

Cu toate rezultatele 
obținute, nu putem tre
ce cu vederea lipsurile 
care 'mai există în secto
rul nostru de activitate, 
faptul că nu s-a ținut 
pasul cu cerințele cres- 
cînde ale cumpărătorilor 
față de aceste produse. 
Așa, bunăoară, fabrici ca 
„Metaloglobus“ din Bucu
rești, „Ludovic Minschi“ 
din Tg. Mureș au posibi
lități de a produce la un 
preț accesibil unele dis
pozitive cum ar fi robo
tul de bucătărie, cel de 
spălat geamuri, mozaic 
etc., care ar fi desigur 
bine primite de gospo
dine.

Nu este mai puțin a- 
devărat că nici direcția 
de specialitate din mi
nister nu s-a ocupat în 
mod hotărît de îndru
marea acestor întreprin-

căruia gos- 
poate ascuți 
efort, tre- 
cîteva ori

deri, nu a dat impuls ac
tivității de creație și n-a 
insistat suficient asupra 
necesității lărgirii sorti
mentelor.

In vederea îmbunătă
țirii situației în acest 
domeniu, în ultimul timp 
au fost 
măsuri. în primul rînd 
au fost 
tre de creație încadrate 
cu ingineri și tehnicieni 
specialiști. S-a organizat, 
în colaborare cu comer
țul, o expoziție cu circa 
800 de produse de uz 
casnic, pentru ca specia
liștii din sectorul nostru 
să-și îmbogățească cu
noștințele și să orienteze 
creația spre lărgirea ga
mei de obiecte folositoa
re în menaj. Direcția ge
nerală va acorda în con
tinuare o atenție sporită 
sprijinirii din punct de 
vedere tehnic a între
prinderilor.

In sectorul nostru s-au 
manifestat lipsuri și în 
ceea ce privește introdu
cerea în fabricație a u- 
nor produse omologate și 
contractate ; întreprinde
rile n-au respectat ter
menele de livrare. Așa 
s-a întîmplat cu tăietorul 
de roșii, cu aparatul de 
bătut maioneza etc. Am 
analizat multilateral și 
acest aspect, luînd mă
suri corespunzătoare pen
tru o mai bună aprovi
zionare a fabricilor cu 
materii prime și mate
riale. Aici socotesc 
cesar să 
furnizorii 
me nu-șl 
totdeauna 
livrare, creîndu-ne greu
tăți în aprovizionarea 
ritmică a întreprinderi
lor. Recent, la Uzina de 
tablă subțire din Galați 
am avut o ședință de co
laborare. Metalurgiștii 
s-au angajat să înlăture 
deficiențele constatate. 
Nici colectivul fabricii 
de lacuri și vopsele „13

luate o serie de

organizate cen-

arăt că 
de materii 

respectă 
termenele

Septembrie“ din Bucu
rești nu respectă întot
deauna termenele fixate 
in contractele încheiate.

Deși între întreprinde
rile producătoare și or
ganizațiile comerciale e- 
xistă colaborare, ea ar 
putea fi mult îmbunătă
țită. Organizațiile co
merciale ar putea să stu
dieze mai bine cerințele 
cumpărătorilor și să ini
țieze mai temeinic pe 
vînzători asupra modu
lui cum funcționează di
ferite aparate sau dispo
zitive.

în ceea ce privește in
dustria, pentru a crea 
întreprinderilor condiții 
de lucru cît mai bune, 
am prevăzut dotarea lor 
în continuare cu prese 
automate de ambutizat, 
prese cu fricțiune, strun
guri, freze, mașini de 
rabotat etc. Preocupările

sănoastre au început 
dea unele rezultate, crea
torii din sector au reali
zat o serie de noi apa
rate și dispozitive care, 
după or :ologare, vor fi 
propuse comerțului spre 
a fi contractate pentru 
anul viitor. Vom lua, de 
asemenea, măsuri pentru 
acordarea unui sprijin 
tehnic eficient întreprin
derilor, pentru îmbună
tățirea aprovizionării lor 
ritmice cu materii pri
me și materiale, pentru 
intensificarea activității 
de creație, în vederea 
lărgirii gamei de sorti
mente cu articole și dis
pozitive așteptate de 
gospodine.

• Ai fi bine ca pentru gospodi
ne să. ge producă, din material 
plastic, mînuși suple și rezistente, 
pe care să le poată folosi în gos
podărie, îndeosebi la curățatul le
gumelor și fructelor.

® Să se desfacă în magazine 
cantități mai mari de fețe de masă 
din material plastic, în culori și 
desene variate-

® S-ar putea confecționa și pen
tru pionieri cămăși albe din relon, 
care se spală ușor și nu trebuie 
călcate.

® La toate magazinele de mobi
lă să se respecte indicațiile de a 
ee vinde și piese separate de mo
bilă pentru bucătărie.

® Să se producă, în cantități 
mai mari, mături și ștergătoare de 
picioare — articole foarte căutate.

Amurg roșiatic. Dinspre larg, a- 
lungînd zăpușeala de peste zi, adie 
o briză răcoroasă. In prova navei 
ancorate de cîteva zile la coastă 
s-a strîns un grup de marinari. Că- 
pitanul-locotenent Matei Boca, loc
țiitorul politic al comandantului, 
povestește marinarilor episoade din 
activitatea celor care s-au instruit 
pe navă înaintea lor. Din cînd în 
cînd, ofițerul citește fragmente din 
însemnările jurnalului de bord sau 
deschide filele Cărții de onoare, a- 
rată fotografii ale celor care, prin 
faptele lor pline de dîrzenie și curaj 
marinăresc, au îmbogățit frumoasa 
tradiție ostășească a navei. Ostașii 
văd parcă aevea șirul întîmplărf- 
lor petrecute, , întărindu-și și mai 
mult dorința de a nu fi cu nimic mai 
prejos.

...Țărmul a rămas în urmă. Ridi- 
cînd cu prova valuri înspumate, 
nava spintecă apa.

Ținîndu-se de bara unei scări, un 
ostaș stă cu fata în bătaia vîntului. 
A ieșit să mai tragă cîteva „guri de 
aer" și va coborî din nou la mașini. 
E a patra zi de cînd se află pe ma
re. A avut loc o „luptă navală“ cu 
o navă „adversă“, a fost respins și 
un „atac“ de aviație și vedete tor
piloare, 6-au făcut și grenadări a- 
supra unor „ținte submarine“. Apli
cația continuă.

Se întunecă repede. In tribord se 
zăresc luminile de drum ale celor
lalte nave din formație. Pe întuneric 
furtuna este parcă și mai puternică.

...De ' -
pentru 
constă 
toarele 
totul. Forța navei stă și în tăria de 
neclintit a echipajului, în frunte cu 
membrii de partid.

...Organizatorul grupei de partid 
dă cuvîntul comandantului de navă, 
căpitanul-locotenent Ladislau Szen- 
te. Acesta, un om cu trăsăturile as
prite de un îndelungat 
ambarcare, a trecut 
tuații grele. Privește 
rile celor de fată. In 
nu le poate deosebi 
turile. Dar el, comandantul, îi știe pe 
toți. Această mînă de oameni a fost 
motorul tuturor acțiunilor importante 
de la bordul navei. Știu cu toții că

unde are nava alita forță 
a învinge furia mării, în ce 
puterea ei ? Intr-adevăr, mo
stet tari, dar aceasta nu e

stagiu de 
prin multe si- 
pe rînd chipu- 
lumina palidă, 
limpede trăsă-

DUMITRU STAN 
director tehnic 

Ministerul Industriei 
Ușoare

buzele întreprinderii

constructorilor că nu 
și-au îndeplinit obliga
ții elementare. Adresele 
s-au strîns maldăr, con-

Un nou tip de bibliotecă : Paloma II, realizată 
la Iprofil „Bihorul".

Avionul parcurge 
pid distanța București- 
Bacău. Exact după o 
oră și cinci minute de 
la decolare, pasărea me
talică te depune pe ae
roportul băcăoan. Dar 
la Bacău n-ai ajuns încă. 
Și nici nu ajungi cu- 
irlnd.l De la aeroport 
pînă în oraș, deși dis
tanța este de zeci de ori 
mai mică decît aceea 
străbătută cu avionul, 
mai pierzi o oră. Auto-

buzele întreprinderii de 
gospodărie din localitate 
au un orar al lor, care 
nu are nici în clin nici 
în mînecă cu mersul a- 
vioanelor, așa că tre

UZ
buie să le aștepți pînă 
binevoiesc să apară. 
Timpul clștigat cu avio
nul se pierde în aștep
tarea autobuzului...

De ce conducerea în
treprinderii de gospodă
rie orășenească din Ba
cău nu pune de acord 
mersul autobuzelor de pe 
traseul aeroportului și 
cu acela al avioanelor 9 
Sau poate speră că se 
va prelungi cursa aeria
nă pînă în centrul ora
șului?

întreprinderea de con
strucții de drumuri din 
Deva a așternut acum 
un an în comuna Pui un 
drum modem, prin fața 
spitalului comunal. No
roaiele și praful au dis
părut, dar au apărut 
mormanele de pămîntși 
moloz lăsate în urma 
lor de constructori. Ei 
au plecat, ele țiu ră
mas. Localnicii au în
cercat să aducă aminte

vorbirile telefonice 
țin lanț.

— Venim, răspunde 
cu amabilitate între
prinderea constructori
lor.

Dat nu vine nimeni. 
Nu mai au „drum“ 
aici, deși drumul 
care l-au amenajat
comuna Pui se află tot 
acolo și tot așa num 
l-au lăsat.

Ca și molozul.

te

pe 
pe 
în

n-au fost adunați acum, în plină a- 
plicație, și încă noaptea, numai pen
tru a sta de vorbă.

— Tovarăși, echipajul dă semne 
de oboseală. înti-o luptă leală, si
tuația ai ti putut să fie mult mai 
grea. Aplicația va mai continua. Ce 
propuneri aveți ?

O clipă domnește tăcerea, 
încep să vorbească, unul cîte

— Să se orga
nizeze serviciile 
de cart în așa fel 
îneît fiecare ma
rinar să treacă 
prin carturi „c 
le“ și „ușoare“.

— O parte 
radiști și ariile- 
tiști, militari din 
anul II și III, ar 
putea să dubleze 
și chiar eă execu
te cart pe puntea 
de semnalizare, 
mal ales în timpul 
nopții.

— In pauzele 
de luptă să se 
ducă convorbiri 
cu militarii, pe 
posturi și compar
timente...

Comandantul no
tează totul. Sînt 
propuneri folosi
toare, care ajută 
pe comandant să 
se edifice mai bi
ne asupra situației 
de pe navă și să 
poată hotărî mă
surile cele mai ni
merite.

...Noaptea e 
neagră ca smoa
la. Vîntul șuieră 
printre șarturi. In 
cabina stației de 
radio a intrat 
mandantul unității 
de luptă.

Trebuie șă fie 
dublat cartul de 
observare pe pun
tea de comandăl 
Cine ee oferă î — 
întreabă scurt o- 
fițerul.

— Eu ! Soldatul
Ca radlst, soldatul Grigore mai 

are încă multe de învățat. Acum 
era însă nevoie să fie ajutați obser
vatorii. Datoria lui de membru de 
partid l-a îndemnat să fie primul 
care să se ofere pentru o astfel de 
misiune de luptă.

A urcat pe puntea de comandă. 
Curentul este tăios șl îl pătrunde de 
parcă 
minte, 
se din 
bătut» ■ ,7>,. ..
greu să desîușoăscă ceva. Mal mult 
ghicești, după luminile de drum, că 
la tribord se află o navă de luptă 
din propria formație. Cu binoclul la 
ochi, soldatul Grigore scrutează din 
nou întunericul. E un cart greu, care 
cete multă atenție. Exemplul solda
tului Mircea Grigore a fost urmat, 
rînd pe rînd, de ceilalți radiști.

Vîntul a început să bată în rafale. 
E și mai greu de navigat. Nava 
este aruncată de pe un val pe altul. 
Drumul trebuie însă menținut. In a- 
ceastă noapte frămîntată, la timona 
electrică se află soldatul-fruntaș 
Gh. Marinescu. Și el este obosit. Se 
îndîrjește însă să ghicească din ce 
direcție va bate următoarea rafală 
de vînt, astfel îneît să sesizeze de

Apoi 
unul.

ia început devierea navei de la 
diurn. Soldatul-fruntaș Marinescu 
este militar de frunte. A îndrăgit 
mult viața și activitatea de la bord. 
Ii place mai ales timoneria.

Lumina palidă a zorilor a gă,.t 
formația de nave ancorată In radă. 
In depărtare se zărește dantela va
lurilor înspumate care se sparg de 
coastă. Deși vîntul a scăzut, marea

SI

co-

Mircea Grigore !

nu ai avea pe el tmbrăcă- 
Se văd clar valurile spumoa- 
prova, ca niște mustăți albe 
de vînt. Mai departe insă e

se 
au 
în-

se mai frămîntă încă. Motoarele 
odihnesc, dar nu ți mecanicii. Ei 
de luptat cu o „avarie“, posibilă 
tr-o luptă navală. Este o încercare
a pregătirii loi de specialitate și, 
totodată, un prilej de călite fizică și 
morală.

Sergentul Aurel Roșculeț a fost 
primul care a început să pregăteas
că cele necesare. Imediat a venit șl 
soldatul Nicolaie Tomită Nici 
mecanici nu au rămas mal 
Au muncit cu toții ore în 
frunte cu comandantul, fără

și mînilti de 
fi deosebiți 

urmă, ..ava- 
Cind coman- 

pornirea

ceilalți 
prejos. 
?ii, în 
pic de

odihnă. Trași la față 
ulei, cu greu puteau 
unul de altul. Pînă la 
rla“ a fost remediată,
dantul navei a ordonat 
motoarelor, mecanicii tocmai ștei- 
geau ultimele piese montate.

In zilele următoare, nava a conti
nuat să brăzdeze întinsul mării Și 
din nou artileiiștii au dat piept ou 
„Inamicul“, tar hidrolocatoriștli au 
descoperit în adîncurile tainice 
„ținte navale“. întregul echipaj a 
acționat cu hotăiîre, a biruit furtu
na șl oboseala. El și-a îndeplinit cu 
cinste misiunea.

ȘTEFAN NEAGU 
Căpitan de rangul *

Fiecare tonă de țiței — 
mai bine valorificată
Congresul al III-lea al partidului 

a pus în fața colectivelor de muncă 
din rafinării sarcina ca pînă la sfîr- 
șitul planului de șase ani valoarea 
produselor obținute dintr-o tonă de 
țiței prelucrat să crească cu peste 
40 la sută față de realizările anului 
1959. Una din căile principale prin 
care se ajunge la valorificarea su
perioară a materiei prime este — 
alături de introducerea celor mai 
noi procedee tehnologice de prelu
crare primară și secundară — mic
șorarea continuă a pierderilor de 
țiței și produse petroliere în timpul 
procesului de fabricație, transpor
tului și depozitării acestora.

în rafinăria noastră întregul co
lectiv și-a propus ca unul din o- 
biectivele principale în întrecere, 
valorificarea cu maximum de spirit 
gospodăresc a fiecărei tone de țiței 
intrată în prelucrare. In legătură cu 
aceasta dăm o atenție deosebită re
ducerii pierderilor de materie pri
mă în procesul de fabricație, pentru 
ca nici o picătură de țiței și produ
se să nu se irosească. Ce-am între
prins concret în acest scop ?

Ne-am adresat mai întîi oameni
lor, căutînd ca fiecare muncitor și 
tehnician să înțeleagă însemnătatea 
acestei probleme. In secțiile de pro
ducție, ca și la depozit-expediție au 
fost expuse panouri comparative în 
care se arată ce se poate economisi 
prin evitarea risipei de produse. Or
ganizațiile de bază desfășoară o in
tensă muncă politică de masă, iar 
exemplul personal al comuniștilor 
însuflețește și mobilizează întregul 
colectiv, pe toți distilatorii, rafinorii, 
lăcătușii-mecanici în acțiunile în
treprinse pentru atingerea acestui o- 
biectiv.

La indicația comitetului de partid, 
conducerea rafinăriei a alcătuit 
un colectiv de tehnicieni și ingineri 
care are sarcina permanentă de a 
studia la fiecare loc de muncă po

sibilitățile, rezervele interne exis
tente, în vederea valorificării su
perioare a materiei prime, micșoră
rii pierderilor de țiței și produse. în 
urma activității acestui colectiv au 
fost reglementate procedeele de pri
mire și predare a materiei prime și 
a produselor de la furnizori și către 
unitățile beneficiare. Au fost în
ființate posturi de recepționeri care 
urmăresc cu atenție, zi de zi, deter
minarea corectă a densităților, efec
tuează controale asupra corectitu-

Din experiența colectivului 
Rafinăriei Brazi-Ploiești

dinii calibrăril cazanelor de pro
duse.

In lupta pentru reducerea pierde
rilor de fabricație o deosebită im
portanță are perfecționarea proce
selor tehnologice, captarea tuturor 
scurgerilor de produse petroliere. în 
această direcție s-au luat la noi nu
meroase măsuri. La cele două in
stalații de distilație atmosferică, 
bunăoară, au fost montate răcitoare 
suplimentare pentru recuperarea 
gazelor care înainte se pierdeau în 
aer. Tot aici au fost înlocuite unele 
condensatoare de benzină uzate, e- 
vitîndu-se pierderile însemnate care 
aveau loc la aceste utilaje.

Pînă nu de mult timp, la instala
țiile noi, o cantitate apreciabilă de 
produse volatile, cu un conținut 
mare de sulf, nu se putea utiliza, 
arzîndu-se la faclă. Pentru recupe
rarea acestor produse s-au executat 
legături la rețeaua de alimentare cu 
combustibil a cuptoarelor construite 
cu țevi din oțel aliat, astfel îneît a- 
cestea și-au găsit o utilizare. Pe a- 
ceastă cale, consumul de combusti
bil a fost simțitor redus. Asemenea 
îmbunătățiri s-au adus și altor in

stalații tehnologice, contribuind la 
valorificarea mai bună a materiei 
prime.

In secțiile de producție s-au luat 
totodată măsuri cu caracter general 
care au ca scop evitarea pierderilor 
și evaporărilor de produse. La toate 
instalațiile, echipe speciale de lă
cătuși controlează permanent con
ductele, ventilele, pompele la ca
re se pot produce scăpări acci
dentale. Utilajele sînt revizuite pe 
bază de grafic ; cu prilejul revizii
lor se verifică sistemul de etanșare, 
neadmițîndu-se pornirea pînă cînd 
nu sînt remediate defecțiunile ob
servate cu ocazia probelor. în 
timpul reviziilor se face curățirea 
depunerilor de piatră din apa de 
răcire și a impurităților depuse de 
produsele petroliere pe țevile con
densatoarelor și răcitoarelor din in
stalații, astfel îneît răcirea produse
lor să decurgă în condiții optime, 
fără pierderi prin evaporare. Tot Ia 
reviziile periodice se verifică și se 
reglează ventilele de siguranță de 
la vasele instalațiilor, pentru înlătu
rarea scăpărilor de produse prin 
nefuncționarea lor corectă. La va
sele cu produse de valoare mare ca, 
de pildă, cu etilena, s-au montat 
supape de siguranță avînd scaunul 
dublat cu material plastic, eliminîn- 
du-se astfel și cele mai neînsemnate 
pierderi.

Practica ne-a arătat că trebuie să 
ne îndreptăm mai mult atenția spre 
reducerea pierderilor de țiței și pro
duse în timpul depozitării și mani
pulării lor. în acest scop, în sectorul 
depozit-expediție s-a completat 
vopsirea antisolară a rezervoarelor 
acolo unde stratul de protecție se 
deteriorase din cauza agenților at
mosferici. în vederea determinării 
corecte a stocurilor de produse, un 
mare număr de rezervoare au fost 
calibrate, la altele s-au montat sticle 
de nivel și s-au curățit rezidiile. La 

propunerea unui colectiv de lăcă
tuși de la atelierul mecanic, s-au 
înlocuit încărcătoarele de la rampa 
nouă cu încărcătoare telescopice 
care înlătură împrăștierea produse
lor la umplerea cisternelor.

Iată acum și roadele acțiunilor în
treprinse. în primele șapte luni ale 
acestui an, pierderile de țiței și pro
duse petroliere au fost reduse cu 
mai bine de 3 300 tone. Micșorarea 
procentului de pierderi a contribuit 
la valorificarea mai bună a materiei 
prime, la reducerea prețului de cost 
al produselor petroliere. Numai în 
primul semestru colectivul rafinăriei 
noastre a realizat economii supli
mentare la prețul de cost în valoare 
de 11 600 000 lei și beneficii peste 
plan de aproape 5 000 000 lei.

în acțiunea de reducere a pierde
rilor s-au evidențiat distilatorii Ni- 
codim Ionescu, Teofil Pintea, Gheor
ghe Moise, maistrul Nicolae Ștefan 
și numeroși alți muncitori, maiștri 
și ingineri din rafinărie, care — prin 
inițiativa lor creatoare — au contri
buit la economisirea materiei prime 
și produselor petroliere.

Bineînțeles, rezervele și posibilită
țile de micșorare a pierderilor de ți
ței și produse nu au fost epuizate. 
Recent, la îndrumarea comitetului 
de partid, planurile de măsuri teh- 
nico-organizatorice stabilite la în
ceputul anului au fost completate 
cu măsuri noi reieșite din consfă
tuirile de producție. Multe din noile 
măsuri se referă la mai buna gospo
dărire a materiei prime. Printre al
tele, se vor raționaliza conductele 
de la rezervoarele de motorină, se 
va îmbunătăți funcționarea dispozi
tivelor de măsurare a nivelului la 
vasele sferice, se vor monta ecrane 
plutitoare din mase plastice la 6 re
zervoare de benzină pentru înlătu
rarea evaporărilor.

întregul nostru colectiv este hotă
rît să dezvolte experiența dobîndită, 
pentru a obține în viitor realizări și 
mai importante în ce privește redu
cerea pierderilor de produse, valo
rificarea superioară a fiecărei tone 
de materie primă.

Ing. BUJOR OLTEANU 
director general al Rafinăriei 

Brazi-Ploiești

Un nou material izolator

Fibrobit este denumirea unui nou ma
terial izolator fonic pentru planșeele lo
cuințelor, realizat de colectivul cabine
tului tehnic al T.R.C. Crișana. Acest 
suport de parchet se produce din 
nisip bituminös (material care se gă
sește din abundență în regiune) în 
amestec cu puzderie, solveați și alte 
materiale, sub formă de plăci prefabri
cate. Prin folosirea acestui material se 
va realiza și o reducere a costului pe 
apartament ; un metru cub de plăci fi
brobit va costa, conform calculelor fă
cute, circa 200—230 de lei, față de 415 
lei cît costă plăcile din fibrobeton.

TEATRE ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău) : Hoții șl vardiștii — (orele 
20). Teatrul Evreiesc de Stat (Grădina 
din str, Mircea Vodă nr. 5): Vreau să 
fiu nevasta ta — (orele 20,15). Teatrul 
satiric muzical ,,C. Tănase" (Grădina 
Boema) : Expoziția de muzică ușoară — 
(orele 20,15). Circul de Stat : Spectacol 
extraordinar cu „Circul bielorus" — 
(orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : La Fayette — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21). Gangsteri și 
filantropi : rulează la cinematografele 
Republica (10; 12; 15; 17; 19; 21,15), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Tu ești mi
nunată : rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (11; 13; 15; 17; 19; 21), V.
Roaită (10; 12), Grădina 13 Septembrie 
(20,15). Regina stației de benzină : ru
lează la cinematografele I. C. Frimu (10; 
12; 14; 16,15; 18,45; 21 — grădină 20,30), 
Magheru <10( 12; 15; 17; 19; 21). Elena din 
Troia — cinemascop ; rulează la cine
matografele Elena Pavel (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30 — grădină 22), Alex. Sahia 
(8; 10; 12,30; 15» 17,30; 20 — grădină 20,30), 
23 August (10,15; 12,30; 15; 17,30; 20), Ște
fan cel Mare (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Grădina cinematografului T. Vla-
dlmirescu (22,45), Patinoarul 23 August 
(20,30). Nopțile Cabiriei : Tineretului (10; 
12; 14). Concertul mult visat : Tineretu
lui (16; 18,15; 20,30). Doctor în filozofie : 
Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , C. David (10; 16; 18,15; 20,30). Mo
șilor (15; 17; 19 — grădină 20,30). N-a fost 
în zadar : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45: 21). Podul rupt — cinemascop : 
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 10 la orele 14; 16; 18.15; 20,30)
Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21). Program 
special pentru copil : 18 Septembrie (10). 
O moștenire cu bucluc : 13 Septembrie

Adunare festivă consacrată
Zilei marinei R. P. Romîne

La Casa de cultură din orașul 
Mangalia a avut loc sîmbătă după- 
amiază adunarea festivă consacra
tă sărbătoririi Zilei marinei R. P. 
Romîne.

Au participat general locotenent 
Ion Ioniță, adjunct al ministrului 
forțelor armate ale R. P. Romîne, 
reprezentanți ai organelor regionale 
și locale de partid și de stat, ata
șați militari acreditați în țara noas
tră, generali, ofițeri și alți militari, 
invitați.

Cfjîairfye« Cinematografe)
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), înfrățirea 
între popoare (11; 16, 18,15; 20,30), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30). Program de
filme documentare : rulează în conti
nuare de la orele 10 la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi. Cumpără-ți un 
balon ; rulează la cinematograful Maxim 
Gorki (11; 16,15; 18,30; 20,45). Estrada, 
estrada ; Giulești (10; 12; 14; 16-, 18,15;
20,45), 30 Decembrie (12; 16; 18; 20). For
tăreață pe Rin — cinemascop : 1 Mai (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30), Gh. Doja (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Pe urmele bandei: Cultural 
(11; 16; 18; 20). Tăunul : rulează în conti
nuare de la orele 9,30 la orele 21 la cine
matograful Alex. Popov. Camelia : 8 
Martie (11, 16; 18,15 — ggădlnă 20,30). O 
perlă de mamă : Grivița (10; 12; 16; 18; 
20), Flacăra (11; 15; 18,15; 20,30), StacHbnul 
Giulești (20,30). Viața fără chitară : ru
lează la cinematograful V. Roaită (16; 
18; 20 — grădină 20,30). Mamelucul : ru
lează la cinematograful G. Bacovia 
(11,30; 15; 17; 19; 21-). Noua prietenă a
tatii: Unirea (11; 15; 17; 19 — grădină
20,30).  Mărul discordiei : rulează la cine
matografele T. Vladimirescu (16; 18; 20), 
16 Februarie (16; 18; 20). Legea e lege : 
Munca (15; 17; 19; 21). Alarmă în munți : 
rulează la cinematograful Popular (11; 
16; 18,15; 20,30). Misterele Parisului — ci
nemascop : Arta (15; 17,15; 19,30 — gră
dină 20) Libertății (9.30; 11,45: 14; 16,15; 
18,30; 20.45), Dracul și cele 10 porunci — 
cinemascop : rulează la cinematograful 
M. Emlnescu (11; 15,30; 18,15; 21). Ado
rabile șl mincinoase : rulează la cinema, 
tografele Ilie Pintllie (16; 18; 20 — gră
dină 20,30) Olga Bancic (10,30; 15.30; 18 
— grădină 20,30) Tinerii — cinemascop : 
Volga (10: 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Dragoste și pălăvrăgeli : rulează la ci
nematograful G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Vîrsta dragostei : Luceafărul (15; 
17,15; 19,30 — grădină 20,30). Rocco și 
frații săi — ambele serii ; Drumul Serii

Despre semnificația Zilei marinei 
și succesele cu care marinarii flotei 
noastre maritime militare și civile 
au întîmpinat această sărbătoare, a 
vorbit contraamiralul Gheorghe 
Sandu, comandantul marinei mili- 
tare.

In încheiere, echipa artistică ostă
șească „Albatrosul“ a prezentat un 
bogat program de cîntece șl dan
suri.

(Agerpres)

(16; 19,30). Lumină de iulie ; rulează la 
cinematograful Aurel Vlaicu (15» 17; 19; 
21). Căpitanul Fracasse — cinemascop : 
rulează la cinematograful B. Delavran- 
cea (11; 16; 18.15; 20,30). Divorț italian: 
Grădina Progresul (20). Copiii minune : 
Grădina cinematografului 23 August (21). 
Cursa de 100 kilometri : Grădina cine
matografului Libertății (20,30). Drumul 
spre înalta societate : stadionul Dinamo 
(20,15). Veneția, luna și tu : Arenele Li
bertății (20,30). Șoferii iadului : Stadio
nul Republicii (20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar ; • „Căpitanul Val-Vîrtej primește o 
scrisoare" — transmisiune de pe litoral 
(reluare). « Telejurnalul pionierilor. • In 
tabără. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11.00 
— Emisiunea pentru sate. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — La munte și la 
mare... 19.35 — Reportaj de pe Muntele 
Găina 19,50 — Filmul Raze pe gheață. 
21,10 — Intilnire cu Marcel Marceau. 
21,50 — Muzică populară romînească. In 
încheiere : Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 5, 8 

și 7 august, tn țară : Vreme frumoasă 
și călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin noaptea șl dimineața, vînt 
slab temperatura se menține ridicată. 
Minimele vor fi cuprinse între 13 șl 23 
grade, iar maximele între 26 șl 36 grade.

In București și pe litoral : Vreme fru
moasă și călduroasă, cu cer variabil, 
mal mult senin noaptea șl dimineața. 
Vînt slab. Temperatura se menține ri
dicată.
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STAGIUNE DE VARĂ

I în pregătire ] Filme de știință popularizată
și documentare pe teme agricole

Țărancă din Șomcuta Flăcău din Oaș
Din plastica lui Paul Erdös

ORLa 1 250 de 
metri altitudine. în 
munții Gutinului, 
aproape de locul 
numit Izvoarele (șase izvoare mari și 
peste treizeci mai mici văd lumina zi
lei aici) se află una din taberele pio
nierilor maramureșeni. Cîntec, aer, 
voie hună, soare. Cînd Gutinul nu are 
căciulă de nori, prevestind ploaie, cîn- 
tecul și voia bună împânzesc drumu
rile de munte și șoselele devenite, 
peste vară, cărări ale vacanței. Pe că
rări ca acestea străbat astăzi țara, de la 
un capăt la altul, tinerii drumeți :

„Salut voios de pionier ! 
Răsună patria noastră dragă, 
Noi îți iubim albastrul cer 
Și-ți închinăm dragostea-ntreagă".

AR DE
Paraschiva Sarea — profesoară de is
torie și geografie, Alexandru Incze — 
grădinar...

La drum, la drum!
Cine vrea să devină șofer ? Instruc

toarea n-a uitat : Vasile Doroș. Si ia- 
tă-l pe pionier numit... ajutor de șo
fer. Stă in apropierea volanului și nu 
scapă din ochi nici o mișcare. Dar 
cine vrea să devină doctoriță ? E 
ușor de aflat : stă lingă sora medicală 
care îi însoțește pe drumeți. Pioniera 
Lidia Boheică are și ea trusă sanitară 
și a învățat în tabără cîteva din mă-

V A C A M
uităm cum arată cîmpul, oamenii, ca
sele, înțelegem de ce zice cîntecul :

„Maramureș, viață nouă, 
Leagănă-te-n stropi de rouă 
Că-n lacrimi te-ai legănat 
Cît ai fost întunecat.
Astăzi inima ți-e plină 
De cîntec și de lumină“.

— Atunci zic și eu una de pe la 
noi, intervine Elisaheta Guiaș, viitor 
agronom :

„Badea care-mi place mie
Nu scrie-n cănțelărie, 
Că scrie colea pe lunci 
Cu tractorul brazde-adînci

[A Drumeții sînt la 
primul lor popas : 
șantierul barajului 
de pe Valea Eiri-

zei. Iar cuvintele le-a rostit șeful de 
brigadă Aurel Mureșanu.

— Dar, intr-un fel, facem și acum 
baie : nu sintern chiar pe fundul la
cului de acumulare ?

ÎN AER LIBEk

Cu piesa „Măria sa bărbatul“ 
de Klara Feher — prezentată 
recent în Parcul de cultură și 
odihnă Herăstrău — Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. și-a deschis 
seria de spectacole în aer li
ber. Pe aceeași scenă, artiștii 
teatrului vor prezenta luna a- 
ceasta mai multe spectacole cu 
piesele : „Băiat bun... dar cu 
lipsuri“ de Nicuță Tănase, „Co
rabia cu un singur pasager“ de 
Dan Tărchilă, „Hoții și var- 
diștii“ de Al. Mircea Stănescu, 
„Vecini de apartament“ de L. 
Gheraskina.

ÎN CADRUL BIENALEI
DE ARTĂ POPULARĂ

La casa raională de cultură 
din Gura Humorului s-a des
chis o interesantă expoziție în 
cadrul Bienalei de artă popu
lară. Sînt prezentate țesături, 
cusături, sculpturi în lemn și 
os, diferite piese reprezenta
tive pentru etnografia raionu
lui. Atrag atenția sculpturile în 
lemn și os realizate de meșteri 
iscusiți de la Stulpicani, țesă
turile și cusăturile de la Iii— 
șești și Păltinoasa.
PENTRU IUBITORII DE MUZICĂ

Două întrebări 
hotărîtoare

Încă din prima~zi a sosirii lor în ta
bără, instructoarea Ana Micu le-a pus 
o întrebare :

— Dacă se poate întocmi un orar 
al timpului de învățătură, de ce n-am 
putea noi întocmi și un orar al tim
pului liber, de vacanță P

Așa s-a născut ideea ca fiecare pio
nier să aibă un orar al său care să-i 
arate limpede ce urmează să facă nu 
numai a doua zi, ci în întreaga săp
tămână. Este vorba să se organizeze o 
excursie ? Atunci să ne pregătim din 
vreme : culegem date geografice le
gate de locurile prin care urmează să 
trecem. Avem programat în „orar' un 
concurs sportiv ? E bine că știm din 
timp : începem antrenamentele cu 
mult înaintea desfășurării concisu
lui. ceea ce îți mărește, oricum, șan
sele de victorie.

Instructoarea are 18 ani, a fost și 
ea pînă nu de mult pionieră și este 
numai de un an învățătoare la Lunca 
Potiu, în raionul Satu Mare. Ea știe 
cît de hotărîtoare au fost, în existența 
ei, cunoștințele și sfaturile primite la 
vîrsta la care sînt acum pionierii din 
detașamentul 2. De aceea nu se mul
țumește cu simpla alcătuire a unui 
orar de vacanță care să cuprindă ac
tivități interesante dar selecționate 
oarecum la întâmplare, ci urmărește 
un scop precis : să afle ce dorește să 
devină fiecare copil.

— Ce vreți să fiți în viață P e a 
doua întrebare hotărîtoare pusă de ea.

Răspunsurile nu întârzie : Elisabeta 
Guiaș — agronom. Stelian Bălănescu
— aviator, Vasile Hubert — medic 
sau inginer mecanic, loan Vezentan
— mecanic, Victor Nemeș — inginer 
atomist, Marina Gavrilă — mecanic 
auto, Lidia Bobeică — doctoriță, 
Magdalena Cadar — croitoreasă sau 
învățătoare, Vasile Doroș — șofer,

Un punct din orarul de vacanță
șurile de prim ajutor. Cine dorește 
să devină grădinar ? Alexandru Incze 
are în grijă îmbogățirea ierbarului pe 
care unitatea de pionieri se pregătește 
să-l lase în dar acelora care vor veni 
la Izvoare în seria următoare, pentru 
ca și ei să întregească, la rîndul lor, 
această prețioasă „carte a naturii“. 
Dar viitoarea profesoară de geografie 
și istorie ? Ascultați-o pe Paraschiva 
Sarea :

—• Valea pe care o străbatem acum 
era cunoscută altădată pentru traiul 
greu pe care-l aveau oamenii munci
tori de pe-aici. Acum însă, dacă ne

Și seamănă pe cîmpie
Ca pe-o coală de hîrtie 
Dintr-un bob să ias-o mie.
Și-o să iasă rod bogat
De bădița semănat 
Pe cîmpia fără hat".

— Așa s-a și întîmplat ! constată 
bucuroși copiii, privind combinele. 
Dintr-un bob au ieșit o mie...

Scafandri fără voie
— Dacă ați fi venit puțin mai târ

ziu, ați fi făcut și baie aici la noi.

— O să fie mare ?
— Uf, n-ai auzit că n-o să fie mare, 

c-o să fie lac P
Rîsete, după care discuția e reluată 

cu seriozitate.
— Este, dacă vreți, un frate mai 

mic al lacului de la Bicaz.
Aurel Mureșanu rostește cu emoție 

numele Bicazului și copiii simt asta. 
De aceea urmează un șir de întrebări 
despre Bicaz și alte răspunsuri ale șe
fului de brigadă, care a muncit și-aco
lo timp de cinci ani.

Pionierul Vasile Hubert, cel care 
nu știe încă dacă vrea să fie doctor 
sau inginer, ține să noteze în carne
țelul său cu scoarțe albastre lucrul 
care îl impresionează în mod special 
pe șantier. Scrie : „Cînd vezi cît de 
perfect sînt toate puse la punct, îți 
dai seama că orice muncă poate să fie 
la fel de bine organizată, pînă și mun
ca de școlar". Carnețelul cu scoarțe 
albastre i l-a dat instructoarea Ana
Micu, împreună cu o sarcină precisă : 
avînd în vedere că are veleități de 
viitor inginer, să noteze tot ceea ce 
află pe șantier, iar la întoarcerea în 
tabără să le vorbească și celorlalți 
pionieri din unitatea lor despre cele 
văzute.

Vizita pe șantierul propriu-zis în
cepe de sus, de pe șosea, unde auto
camioanele aduc necontenit piatră 
concasată, nisip și balast. Pe banda 
transportoare materia primă ajunge 
aici, în clădirea cenușie, unde două 
betoniere lucrează într-una, după ce 
mai întîi cântare electro-pneumatice 
stabilesc automat „rețeta'.

— Un cîntar dintr-ăsta ne-ar putea 
cântări pe toți, tot detașamentul 2.

Drumeții sînt veseli.
— Voi, continuă Aurel Mureșanu 

explicațiile, ați văzut cum se lucrează 
la o casă mai mică sau chiar la un 
bloc : oamenii amestecă betonul cu o 
betonieră de capacitate redusă, în sta
re să scuipe cînd și cînd cite un 
pumn de beton. Aici însă e nevoie de 
o cantitate mult mai mare.

Detașamentul se pune din nou în 
mișcare, însoțind de astă dată vago- 
netele. Iar vagonetele transportă pe 
un pod care leagă cele două maluri 
niște farfurii uriașe pline cu beton.

— Podul noi îl numim estacadă...
— Dintr-o farfurie ca asta ar putea 

să mănînce Guliver, zice unul din
pionieri.

— „Farfuria" se cheamă benă și 
are o capacitate de 0,6 metri cubi. De
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POPULARĂ

Orchestra de muzică popu
lară „Plaiurile Bistriței“ a Fi
larmonicii de stat din Bacău 
a prezentat recent la Casa de 
cultură a sindicatelor din Re
șița un concert care s-a bucu
rat de succes. La acest concert 
și-au dat concursul Angela 
Moldovan, artistă emerită, 
Magda Constantinescu, Ștefan 
Lăzărescu.

EXPOZIȚII ALE ARTIȘTILOR 

PLASTICI AMATORI LA SATE

Membrii cercului de artă 
plastică de la casa raională de 
cultură „23 August“ din Capi
tală se documentează pentru 
lucrările lor și în comunele 
din raza orașului. în urma 
deplasărilor făcute la Cernica, 
Dobroiești și Găneasa ei au 
deschis la căminele culturale 
din comunele respective expo
ziții cu lucrări inspirate din 
viața nouă a satului colectivi
zat.

Studioul „Al. Sa- 
hia“, în colaborare 
cu Consiliul Superior 
al Agriculturii, lucrea
ză la o serie de filme 
de știință populariza
tă menite să contri
buie la răspîndirea 
cunoștințelor agrozoo
tehnice în rîndurile 
oamenilor muncii din 
agricultură.

„Cultura griului“ 
este un film în culori 
(regizor Lucian Dur- 
deu, operatori Liviu 
Nițu și V. Popescu) 
care prezintă străda
nia oamenilor de ști
ință din institutele de 
cercetări agricole pen
tru obținerea unor noi 
soiuri de qrîu. Fil
mul insistă, de ase
menea, asupra prin
cipalelor măsuri a- 
grotehnice, a căror 
aplicare duce la ob
ținerea unor produc
ții mari.

„Brigada de trac
toare“ (regizor Paul 
Cojocaru, operator Du
mitru Predeanu) este 
menit să contribuie la 
răspîndirea experien
ței înaintate din acti
vitatea S.M.T.-urilor, 
ocupîndu-se în mod 
deosebit, după cum 

! se vede și din titlu, 
de organizarea mun
cii într-o brigadă de 
tractoare.

„Atenție-dăunători", 
film color, (regizor Du
mitru Done, operator 
Gheorghe Georgescu) 
se ocupă de cei mai 
periculoși agenți pa
togeni și dăunători ai 
culturilor de cereale, 
precum și de metodele 
de prevenire și com
batere.

Filmul „G.A.S.-Odo- 
bești" (regizor Moscu 
Iancu, operator Carol 
Kovacs) prezintă isto
ricul acestei podgo
rii, scoțind în eviden
ță noile metode de în
grijire a viței de vie 
și de vinificație etc.

In filmul „îngrășă
minte chimice in agri
cultură" (regizor Paul 
Cojocaru, operator 
Dumitru Predeanu)
vor fi prezentate ope
rațiile ce trebuie efec
tuate înainte de în
corporarea îngrășă
mintelor în sol, . felul 
în care se aplică în- 
grășămintele și rezul
tatele obținute.

Regizorul Dumitru 
Dadîrlaf și operatorul 
Hie Cornea lucrează 
la un film care va a- 
răta cum este folosi
tă sfecla de zahăr 
împreună cu alte nu
trețuri în hrana ani
malelor, și rezultatele 
obținute datorită aces
tei furajări în sporirea 
producției de lapte și 
carne. Regizorul Cons
tantin Budișteanu și 
operatorul Victor Po
pescu realizează un 
film în care se va în
fățișa felul în care 
trebuie organizată 
baza furajeră, prin 
sporirea producției la 
hectar a pășunilor și 
fînețelor naturale și a 
plantelor furajere cul
tivate, precum și prin 
introducerea în cultu
ră a noi plante fura
jere, de mare produc
tivitate. De aseme
nea, se arată modul 
cum se prepară și fo
losesc furajele spre a 
ee obține cît mai mul
te produse animale.

„O tribună a expe
rienței înaintate" (re
gizor Lucian Durdeu). 
Filmul va prezenta 
spectatorilor expoziția 
zootehnică a regiunii 
Cluj — prilej al unui 
schimb de experiență 
între crescătorii de a- 
nimale.

La Studioul „Al. Sa* 
hia" se lucrează, de 
asemenea, Ia o serie 
de filme documentare 
despre agricultură, 
despre viața nouă a 
satului colectivizat.

„Grădina din nlsli 
puri" (regizor H. Ra“ 
binovici, operator C. 
Ionescu) e3te un do
cumentar care prezin
tă imagini din bătălia 
pentru fertilizarea pă- 
mînturilor nisipoase 
și inundabile, desfă
șurată în țara noas
tră. între altele, sînt 
prezentate acțiunile 
de fertilizare întreprin
se în sudul Olteniei, 
în zona nisipurilor 
zburătoare.

Regizorul Pavel Con
stantinescu și operato
rul Tiberiu Olasz lu
crează la un film inti
tulat „Adevărul despre 
senior Dragotă". Docu
mentarul vorbește des“ 
pre un țăran simplu, 
autodidact (Nicolae 
Dragotă, din Bozovicl, 
Banat) care își închi
nă întreaga energie a- 
climatizării unor plan
te de o mare produc
tivitate pe un teren 
arid. După ani de 
muncă încordată, el 
reușește să cunoa
scă cîteva limbi stră
ine, să întrețină co
respondență cu cer
cetători și institute 
științifice din străină
tate, să țină în cadrul 
Academiei comunicări 
științifice care ca
prină rezultatul cerce
tărilor sale.

Regizorul Titus Me“ 
saroș își propune să 
realizeze un film inti
tulat „Șapte zile din 
anul președintelui", 
care să înfățișeze cî
teva momente impôt“ 
tante din activitatea 
unei gospodării co
lective șl a președin
telui ei, contribuind 
astfel la răspîndirea 
unei experiențe înain
tate.

Planul studioului 
prevede și alte filme 
documentare: „Hota
rele regiunii", „Eu, 
agronomul colectivei".

de soare

SAVERIO STRATI

SĂRBĂTORILE sărmanilor
Muncitorii sezonieri plecaseră de 

mult. Și chiar dintre cei cu o slujbă 
fixă, multi se duseseră să-și pe
treacă sărbătorile acasă. Peppe 
însă, nu. Nu se îndurase să piardă 
două săptămîni de lucru și să arun
ce 30 000 de lire pe drum și pe alte 
fleacuri. Ca să cîștige cît mai mult, 
nu-și luase nici măcar concediul.

Acasă erau șase guri; cu el șap
te. Mînca numai pîine și macaroa
ne... pline și macaroane, iar dumini
ca o bucată de salam. Era to
tuși mulțumit că nu crăpa de foame 
și avea de lucru. Treaba pe care 
o făcea nu era o tteabă de meș
ter, ci de simplu salahor: încărca și 
descărca greutățile la o fabrică de 
calorifere. Dar, slavă domnului, cel 
puțin avea o slujbă sigură, de du
rată și la adăpost. Era ceva. Anul 
trecut lucrase sub ceru! liber, ală
turi de zidari: cînd era qer, îi în
țepeneau mîinile de nu și le mai 
simțea; cînd ploua. îl uda ciuciulete. 
Știa ei că lucrurile frumoase nu 
erau de nasul lui. Pentru el viața 
era o continuă pedeapsă. De două
sprezece luni nu-și văzuse ^copiii, 
nevasta...

Se gîndi că mai bine ar face să 
se întoarăă acasă și să se culce. 
Să mănînce doi cartofi fierți și o 
bucată de salam, să bea o sticlă 
de bere și așa să-și treacă seara. 
Erau zile de sărbătoare. Sărbători 
pe cate n-o să le uite niciodată... 
Și cînd se gîndea ce de bani mai 
cheltuiesc elvețienii ăștia, ce îmbră- 
cați sînt copiii lor! El și copiii lui

Născut tn 1924, în sudai Italiei, Sa- 
verio Strati a fost nevoit să-și cîștige 
existența îndată după terminarea sco
lii elementare. în adolescentă a lucrat 
ca zidar. A început să publice tn 1952. 
în povestirea „Sărbătorile sărmanilor“, 
Strati surprinde unul din aspectele tra
gice caracteristice condițiilor de viată ale 
muncitorilor din sudul Italiei, pe care șo
majul 11 obligă să emigreze si să-și caute 
de lucru in alle țări. 

au trebuit să se nască în sud, la 
capătul lumii. -Ce frumoasă-i jucă
ria aia! Dacă ar putea-o avea Ni
cola, băiatul lui!

Nicola e băiat deștept. Dacă ar 
putea să învețe mai departe, ar 
deveni un mare inginer sau un mare 
avocat. Și dacă Mico ar avea pan
tofi ca cei de colo! Ce mîndrețe 
de pantofi)

Eh! Dar mal erau și Carmela, și 
Antonia. Pe cea mai mică nici nu 
și-o mai amintea. Cinci copii în 
doisprezece ani...

Se gîndea la toate astea pe cînd 
rătăcea cu mîinile în buzunare pe 
străzile curate și asfaltate ale oră
șelului de provincie. în fond era un 
orășel obișnuit, ca și cel din care 
venea, dar mulțimea care forfotea, 
mașinile, tramvaiele, felul în care 
era luminat, marile magazine îl fă
ceau să se qîndească la un oraș 
mare. Tații cu copiii de mînă se 
opreau în fața magazinelor de jucă
rii. Peppe îi pizmuia. Vor fi cu toții 
în familie, vor mînca și se vor veseli 
la căldură. El n-avea chef să intre 
nici măcar într-o berărie. Și Peppino 
plecase să-și vadă logodnica. După 
ce o să se însoare, o să vadă el, ca
raghiosul: o să înceapă să vină co
piii, să fie nevoie de pîine. Atunci o 
să trebuiască să plece departe și 
nici dracu n-o să se mal uite la el. 
Cine știe ce or fi făcînd la ora asta 
copiii lui! Se gîndea și privea în jur 
mergînd agale ca să se poată 
bucura și el puțin de toate lucrurile 
astea frumoase. Dar ce să te bucuri 
cînd frigul te pătrunde pînă-n mădu' 
va oaselor. Așa frig, mai rar! Ți se 
taie respirația, mîinile îți înțepenesc, 
urechile devin ca pielea tăbăcită.

Cineva îl smulse din aceste gîn- 
duri.

— Mergi la cinema ? Era Terrone. 
Nici el nu plecase acasă, vasăzică.

— La cinema? răspunse Peppe. 
Ca să cheltuiesc trei franci?

— la mai dă-o-ncolo! Doar e săr

bătoare. Hai să ne distrăm și noi 
puțin.

— O distracție care să mă coste trei 
franci? Nu merg — răspunse Peppe.

— Caliculel
— Calic!? Dacă, ai ști... șopti 

Peppe cu jumătate de gură. Dacă 
ai ști...

Se despărțiră. Peppe se opri în
delung în fața unui magazin de ju
cării. Erau de toate felurile. Chiar 
și trenuri mici, care mergeau sin
gure. Ca să vezi! Dacă ar povesti, 
cei de acasă nici nu l-ar crede. Ce 
păcat că nu sînt și copiii Tui aici, 
să le fi văzut măcarl

Lui Peppe i se strînse inima. Cine 
știe ce or fi făcînd acum copiii lui. 
Or fi sănătoși?

★
Caterina tocmai se întorcea de 

la rîu unde fusese să spele rufe. De 
dimineață, de la șapte, era cu mîi
nile în apă. Acum simțea mii de ace 
în tot trupul.

— în casă cu voi — se răsti fu
rioasă la copiii care se jucau.

Antonia se făcu că nu aude.
Nicola, cel mai mare dintre »I, 

care avea doisprezece ani și mer
gea Ia școală, lăsă joaca și intră 
în casă. După el intră și Carmela, 
cu cea mai mică în brațe. Tare mai 
era murdară, și vînătă de frig pe 
deasupra.

Nicola tăcea. Era trist. Tristă era 
și casa fără foc, umedă și rece, în
tunecoasă. îi era foame. Mai îna
inte, cînd se Juca, nu simțea nimic, 
acum însă îi chiorăiau mațele. Dacă 
l-ar lăsa să se joace măcar în ziua 
asta de sărbătoare. Mama aprinse 
focul

— Papă! ceru fetița cea mică.
Carmela luă din coș o bucată de 

pîine și i-o întinse surioarei. Apoi 
ieși tiptil. Antonia împreună cu cei
lalți tovarăși de joacă țipa în stra
dă cît o ținea gura. Nicola ar fi 
vrut și el să lasă din nou să se 
joace, dar nu îndrăznea. I se strîn- 
gea inima la gîndul că și-ar putea 

lăsa mama singură în casa asta în
tunecoasă, după ce spălase toată 
ziulica. Stătea cuminte, cu picioa
rele pline de noroi, lîngă focul a- 
prins.

— Trebuie să-l scrii neapărat lui 
taică-tău — îi spuse mama.

— îi scriu — răspunse Nicola cu 
jumătate de gură.

Sora cea mică o porni de-a bu- 
șilea prin casă cu bucata de pîine 
în mînă. Apoi apăru Mico, cu pa
tru păsărele. Era un vînător pasio
nat. Umbla toată ziua cu praștia 
pe sub măslini.

Caterina nu-i dădu atenție. Toc
mai spărgea cu o secure un cap de 
oaie, ca să pregătească ceva de 
mîncare copiilor. Doar era sărbă
toare și pentru el și nu trebuia să 
rămînă cu amintiri triste... Mico luă 
o bucată de pîine, o presără cu 
sare și începu să mănînce. Rupse 
trei ardei iuți și uscați din șirul care

Desen de N. POPESCU

atîrna printre tigăi și ieși. Nicola 
rămase pe loc. Nu-i venea să-și 
lase mama singură în zi de sărbă
toare. Altă dată ar fi făcut-o poate.

— Trebuie să-l scrii chiar astăzi 
lui taică-tău — repetă mama, așe- 
zîndu-se, în sfîrșit, lîngă vatră.

— îi scriu, spuse Nicola. Se ri
dică, luă un caiet și un creion și 
se așeză să scrie. Ținea caietul, pe 
genunchi. Spune-mi ce trebuie să-i 
scriu tatii.

— Păi sciie-i că o duc greu, că 
înnebunesc! Izbucni Caterina. Dra
gul meu, nu mai am mult și plec din 
lumea asta. Te las singur să-ți gă
sești una mai frumoasă, din alea 
care-ți plac ție. Mi-ai lăsat tot greul 
în spate, iar tu petreci printre 
străini. Toți au venit acasă de săr
bători; numai pentru tine n-au mers 
trenurile, Cumătrul Peppino îmi 
spune că o duce bine, că la voi e 
mereu cald în cameră. Aici ori mu

rim de frig, ori 
crăpăm de căl
dură.

Nicola, cu vîr- 
ful creionului în 
gură, era gata să 
izbucnească în 
plîns.

—• Scrie, scrie! 
îl zori maică-sa.

— Dacă vor
bești așa repede, 
nu pot să scriu. 
Trebuie să-mi spui 
cîte puțin, pe 
rînd.

Nicola începu 
să scrie, încet, si
labisind cuvintele 
pe măsură ce le 
așternea cu cre
ionul pe hîrtie.

— Și spune-1 — 
începu din nou 
Caterina fără să-i 
lase timp să scrie 
ce-i spusese mai 
înainte — spune-i 
că luna asta a tre
buit să plătesc 
impozitul și că 
îmi mal tămîn de 
plătit zece mii de 
lire pentru cele 
o sută de mii pe 
care le-am împru
mutat cînd a ple
cat el. ca să nu-și 

închipuie că aici stăm cu burta la 
soare și că banii pe care ni-i trimi
te îi mîncăm și îi bem. Dragul meu, 
noi sîntem bine și sperăm că ești 
și tu la fel.

— Dacă nu te oprești, nu pot să 
scriu — spuse Nicola.

—■ Scrie, seriei Și citește-mi ce-al 
scris pînă acum.

Nicola citi. Mama începu din nou:
— Dragul meu, 6ă nu crezi că 

aici tăiem frunză la cîini. O 
ducem cum știi. Copiii sînt cu
minți. Nicola merge bine cu școala. 
A ajuns în ultimul an. După ce-1 
termină, o să fie liber șl o să poată 
munci, să fie el un ajutor pentru 
familie. Pe Antonia și Carmela, care 
nu merg !a școală, le iau cu mine 
la culesul măslinilor și amîndouă 
lucrează cît un om mare. Să le vezi 
cum duc coșul pe cap. Mico, tot 
cum îl știi: nu se gîndește decît la 
păsări... Mi-nchipui că, dacă n-ai 
venit, ai avut tu motivele tale, cum 
zici, și cred că ți-e inima grea, că 
ești singur printre străini. Fă-ți cu
raj, că noi ne qîndim cu drag la 
tine. Noi sîntem bine, nu te îngriji 
de not. Sărbătorile le-am petrecut 
bine. Am cumpărat un cap mare de 
oaie, l-am fiert și am făcut o supă 
cu orez din care copiii au mîncat 
pe săturate. Ne-am gîndit mereu la 
tine și l-am rugat pe domnul să-ți 
dea sănătate pentru că numai tu, 
cu brațele tale, ești singurul spri
jin al casei. Copiii te așteptau cu 
nerăbdare și, cînd au văzut că n-ai 
venit, s-au întristat tare. De mine 
nu-ți mai spun. N-am parte decît de 
muncă și de necazuri. Mi-e sufletul 
așa de plin, îneît ți-aș putea scrie 
o carte întreagă, dacă aS ști să 
scriu. Dar tu mă înțelegi, așa cum 
te înțeleg și eu din scrisori. Așa 
a fost pentru noi voia celui de sus 
sau a necuratului; că dacă ar fi 
fost de lucru aici, ai fi fost cu noi, 
și-ai fi avut și tu cămășile spălate, 
și ai fi dormit șl tu în patul tău, și 
te-ai fi putut bucura de copiii tăi, 
le-ai fi dat îndrumare, așa cum se 
cuvine; eu sînt o biată femeie și ei 
profită de-asta; de mamă copii! as
cultă mal puțin decît de tată. Cine 
știe cînd o să te văd! Șt cum de 
scris scrii din an tn paști... Anul 
ăsta măsline sînt destule, și puținul 
vin pe care l-am făcut e tare — pu
terea ursului. Dacă al fi aici, l-ai 
bea tu dar nu ești șl cînd s-o fvl 
prilejul îl vindem sau îl schimbăm 

pe grîu, pentru că dimineața copiii 
cer pîine și nu vin. Dragul meu, 
îmi spui, să am curaj și să mă țin 
tare. Dacă n-aș fi avut curaj, de 
mult aS fi fost dusă pe copcă. Cîte- 
odată simt că mi se învîrtește 
capul ca o morișcă. Sînt singură, cu 
cinci diavoli în jur, și noaptea nici 
nu pot să dorm. Dacă ai ști, dragul 
meu, dacă ai ști!

în casă se făcuse întuneric. Ni
cola se duse lîngă fereastră, așeză 
caietelul pe un scaun, înqenunchie 
Și se puse să scrie. Scrise cam ce-i 
spusese maică-sa. apoi continuă el.

— Dragă tată, îmi pare rău că 
n-ai venit. Cumătrul Peppino a venit 
să ne vadă și ne-a povestit o mul
țime de lucruri despre tine și des
pre Elveția. Mie mama nu mi-a 
cumpărat pantofi și nici pantaloni. 
Zice că o să-mi cumpere, dar eu nu 
cred. Dragă tată, de ce nu vii să 
mă iei? Vino de la-mă și du-mă cu 
tine. Nu vreau să mal stau aici. 
Ia-mă cu tine 1 Pînă atunci o 
să merg la școală, ca să în
văț să citesc și să scriu bine ; dar 
nu pot să învăț să scriu și să citesc 
bine pentru că n-am cărți și mama 
nu-m! cumpără. Spune-i tu să-mi 
cumpere. După ce tes de la școală, 
mă duc cu capra la păscut și mă 
gîndesc la tine. Tare aș vrea să 
fiu cu tine. Din cînd în cînd intru 
pe la bar, unde e televizor. dar 
mama nu mă lasă. Mă necăjesc, mă 
supăr, da’ nu-i spun nimic, ca să 
nu se-nfurie. Eu însă mor de ciudă 
că nu pot să fac ce vreau. De-asta, 
te rog. vino să mă tei cu tine, dragă 
tată. închei spunîndu-țl că sîntem 
sănătoși, ceea ce-ți dorim și ție. Eu, 
Mico. Antonia. Carmela, și chiar și 
Peppa, care roade un colț de pîine, 
te sărutăm și-ți cerem binecuvînta- 
rea. Da' vino să mă iei cu tine —• 
încheie Nicola, cu totul cucerit de 
aceste cuvinte care-i răsunau în 
urecht ca un refren.

Tata scria mereu că, citind scri
sorile frumoase ale lui Nicola, plîn- 
qea și adăuga că le citea, le răs
citea îneît le știa pe dinafară și de 
multe ori le repeta tovarășilor săi 
de muncă. Scria că 1 se părea că 
aude vocea lui Nicola șl că vede 
fețele și ochii celorlalți. Desigur că 
șl de astădată tata avea să fie emo
ționat șl avea să vină negreșit să-l 
ta șl să-l ducă cu el, se gîndea Ni
cola. și gîndul ăsta îl umplea de 
speranjă șr bucurie.
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Din elemente tipizate mașini moderne
în uzinele meta

lurgice modeme 
pot fi văzute as
tăzi tot mai multe 
mașini automate 
și linii de mașini
automate, care execută operații din
tre cele mai dificile cu o precizie și 
finețe uimitoare. In cîteva fracțiuni 
de minut, liniile automate produc 
rulmenți, roți dințate, pistoane pen
tru motoare etc. De la prima ope
rație pe mașină pînă la sortarea și 
marcarea produsului finit — și 
chiar pînă la ambalarea lui, dacă 
este necesară — totul decurge fără 
intervenția omului. Cele mai mo
deme tipuri de mașini sînt atît de 
„inteligente“ îneît numără piesele, 
se autoreglează pe măsura uzării 
sculelor, se opresc în caz de defec
țiune, informînd prin semnale op
tice asupra locului și cauzei defec
țiunii.

In majoritatea cazurilor, mașinile 
și liniile automate se construiesc 
din ansambluri sau agregate inde
pendente. Datorită faptului că sînt 
tipizate, ele pot fi îmbinate în cele 
mai diferite feluri, firește nu după 
fantezia constructorului, ci după ne
cesitățile procesului tehnologic.

Care sînt avantajele acestui sis
tem ? Să urmărim cum lucrează ma- 
șinile-unelte obișnuite — de pildă, 
un strung universal — la care se 
execută piese de diferite forme 
și dimensiuni. Strungul, folosind o 
singură sculă, poate executa nu
mai o operație. La fiecare nouă 
fază a prelucrării, muncitorul tre
buie să schimbe regimul de lucru, 
să efectueze măsurători asupra pie
sei. Operațiunile de prindere și 
scoatere a piesei din dispozitiv cer 
mult timp, uneori și efort fizic. Ca 
urmare productivitatea rămîne re
dusă, piesele nu sînt totdeauna de 
cea mai bună calitate. In schimb, 
mașina prezintă un avantaj impor
tant — universalitatea, adică oferă 
multiple posibilități de utilizare.

Complexitatea mașinilor produ
se astăzi de industria modernă, nu
mărul relativ maré de operații în 
care sînt solicitate au pus în fața 
proiectanților și a constructorilor 
cerințe de a realiza mașini speciali
zate, care să execute invariabil și 
în cantități mari un singur model 
de piese. Specializarea înlesnește 
nu numai creșterea cantitativă a 
producției, ci și îmbunătățirea cali
tății pieselor. Aceste mașini sînt 
însă foarte costisitoare, deoarece 
pentru fiecare caz în parte trebuie 
Proiectată și executată altă mașină, 

e de altă parte, mașina speciali
zată devine și „robul“ piesei pe 
care o execută : o schimbare cît de 
neînsemnată a formei piesei face 
ca ea să devină inutilă.

Un important pas înainte s-a rea
lizat odată cu introducerea mașini
lor agregat, care oferă un grad 
mai avansat de universalitate. Prin

combinarea și recombinarea ele
mentelor lor constitutive, ele îngă
duie prelucrarea rapidă a unei game 
variate de piese. Schimbarea con
structivă a piesei de prelucrat nu 
face necesară înlocuirea mașinii, ci 
doar reconstrucția ei.

Mașinile alcătuite din elemente 
de agregare tipizate prezintă marele 
avantaj că pot fi prevăzute cu pos
turi de lucru multiple. Piesa prinsă 
în dispozitiv rămîne într-un loc fix 
sau defilează succesiv în fața pos
turilor de lucru, fiind supusă si
multan la prelucrări diferite. ” 
elementele mașinii — 
capul de forță, ba- 
tiurile, coloanele, me
sele rotative care de
plasează piesele — 
sînt tipizate, prin 
combinarea lor pu- 
tîndu-se obține un 
mare număr de so
luții. Nu constituie e- 
lemente tipizate dis
pozitivele de prindere 
și sculele speciale, 
care diferă după ne
cesități.

Mașinile agregat și-au dovedit e- 
ficacitatea tehnico-economică în
deosebi la executarea operațiilor 
care necesită un volum mare de 
muncă : găurirea, filetarea, alezarea 
pieselor etc. La blocul motor al u- 
nui autovehicul, de pildă, sînt ne
cesare zeci de găuri de prindere și 
cîteva serii de alezaje de precizie. 
La mașina universală — în speță 
mașina radială de găurit •— fiecare 
gaură trebuie executată separat, 
ceea ce presupune un număr im
presionant de mașini, mai ales că 
în industria de autovehicule aseme
nea piese sînt produse în serie ma
re. De asemenea, fiecare mașină ar 
trebui deservită de un muncitor. In 
aceste condiții, se înțelege că și pre
țul de cost al producției se men
ține ridicat.

Proiectanții și constructorii de 
mașini-unelte din țara noastră au 
știut să îmbine avantajele sistemu
lui de agregare cu necesitățile de 
universalitate specifice industriei 
noastre, construind mașini care în
găduie prelucrarea mai multor ti
puri de piese înrudite. La mașina 
agregat cu tambur pentru prelucra
rea crucilor cardanice ale unor ma
șini agricole, care este de asemenea 
o mașină cu ciclu de lucru auto
mat, operatorului nu-i revine decît 
sarcina alimentării mașinii cu pie
se. Prin înlocuirea a cinci mașini 
universale, ea asigură un spor fle 
productivitate, raportat la munci-

Toate

tor productiv, de 12 Q_ri și economi
sește 100 m p suprafață produc
tivă.

Exemple de mașini agregat din 
elemente tipizate întîlnim și în pro
ducția de serie mare : bunăoară, 
cele folosite pentru fabricarea pom
pelor de injecție pentru motoa
re. La aceste mașini, piesele sînt 
transportate automat de la un post 
de prelucrare la altul cu ajutorul u- 
nei mese circulare cu acțiune hi
draulică, realizîndu-se prelucrarea 
completă a corpului injectorului. In 
acest fel

o mișcare

se pot realiza 60 de piese 
pe oră, obținîndu-se 
anual o economie de 
circa un milion de 
lei. O soluție tehnică 
ingenioasă a fost a- 
plicată și la construi
rea mașinii agregat 
cu masă rotativă pen
tru prelucrarea a 
două orificii opuse 
din „bucșa pistonașu- 
lui“. Pe lîngă deplasa
rea de la un post la 
celălalt prin interme
diul mesei rotative, 
piesa mai execută și 
rotație în jurul axeio mișcare de

sale, aducînd succesiv în fața scule
lor două poziții diametral opuse. 
Prin utilizarea acestei soluții se rea
lizează prelucrarea orificiilor opuse 
în trei operații diferite — găurire, 
teșire, alezare — mașina înlocuind 
patru mașini-unelte universale.

In prezent, prin realizarea de ma
șini agregat și linii automate de un 
nou tip, cu comandă numerică, teh
nica face un nou pas înainte. La a- 
ceste mașini, sistemul de comandă 
este electronic. Succesiunea opera
țiilor — programată anterior prin 
amplasarea pe capul de forță a unor 
came care comandă mișcarea de 
rotație și avans a sculelor — este a- 
sigurată de astă dată cu ajutorul 
unei benzi perforate. Banda este 
realizată de specialiști în birourile 
de programare, iar înlocuirea ben
zii vechi cu una nouă durează cî
teva zeci de secunde. Schimbarea 
sculelor se poate face și cu „mina 
mecanică“. Fiind comandată de 
banda perforată, ea alege din „ma
gazin“ scula prescrisă și o introdu
ce în broșa capului de forță. Acest 
sistem modern permite realizarea 
unor cicluri de lucru foarte com
plexe.

In ceea ce privește avantajele ma
șinilor agregat, trebuie menționat 
că existența unei game variate de 
elemente tipizate asamblabile per-

mite fabricarea 
centralizată și pe 
stoc a acestor ma
șini, redueîndu-se 
atît prețul de cost, 
cit și ciclul lor

de realizare ; totodată, are loc și re
ducerea consumului de muncă și 
a ciclului de proiectare. Elemente
le tipizate permit reconstruirea ma
șinilor pentru noi sarcini de pro
ducție.

In țara noastră, mașinile agregat 
și liniile-transfer cunosc utilizări 
din ce în ce mai largi. Zeci de ma
șini de genul celor descrise mai 
sus lucrează în uzinele de autove
hicule, de tractoare, de pompe de 
injecție, de utilaj petrolier, de ma
șini agricole. Ele contribuie la rea
lizarea unei creșteri importante a 
productivității muncii, în unele ca
zuri de zeci de ori, asigurînd și o 
calitate superioară constantă a pro
duselor. Producerea centralizată a 
acestor mașini — în curs de orga
nizare — va accelera ritmul de în
zestrare a industriei noastre cu ma
șini la nivelul tehnicii avansate.

Pentru perfecționarea continuă a 
mașinilor agregat este necesară în
că o preocupare sporită în ce pri
vește concepția și execuția. Se im
pune îmbunătățirea performanțe
lor tehnice ale aparatajului electric 
și lărgirea sortimentului acestuia. 
Prin efectuarea de cercetări temei
nice în domeniul acționărilor hidro
statice, specialiștii ar putea aduce 
o contribuție sporită la perfecțio
narea sculelor și în special la reali
zarea unor aparate hidraulice cu 
mare stabilitate în funcționare.

Ing. R. MANOLIU 
Institutul de studii, cercetări 

și proiectări tehnologice 
pentru industria constructoare 
de mașini, utilaje și industria 

electrotehnică

■

Un nou complex turistic în munții Făgăraș
Podul natural 

de la Ponoarele

(Urmare din pag. IlI-a)

DE VACANȚA
altfel barajul e un fel de Guliver, da- 
că-l judecăm după pofta lui de... be
ton.

Viitor și trecut
Și acum, încotro ? E rîndul „profe

soarei" de geografie și istorie, pregă
tită din vreme, să dea primele 
lămuriri :

— Vizita noastră nu s-a sfîrșit încă. 
Putem spune că am văzut cu ochii 
noștri viitorul, dar nu trebuie să ui
tăm nici trecutul. Așadar, ne oprim la 
intrarea văii Borcutului, locul săpă
turilor arheologice.

Firește, continuarea explicațiilor a- 
parține cadrelor de specialitate care 
munceso pentru a da la iveală mărtu
rii ale trecutului, în stare să lumineze 
mai bine istoria acestor locuri.

— S-a descoperit aici un „șantier de 
metalurgie' medievală : cuptoare de 
topit, unelte de muncă, halde de zgu
ră, cești de probă. Așa ne-am putut 
da mai bine seama de vechile metode 
practicate cu sute de ani în urmă în 
metalurgie. De altfel, locurile acestea 
au fost dintotdeauna extrem de priel
nice prelucrării minereurilor ; s-au gă
sit și cîteva exploatări miniere vechi, 
părăsite.

Cine spunea că vrea să fie inginer 
atomist P Pionierul Victor Nemeș as
cultă, cu un ușor aer de superioritate, 
descrierea mijloacelor rudimentare fo
losite la prelucrarea minereurilor în 
urmă cu secole. E drept că pentru el 
mai au încă taine ciclofazotronul sau 
instalația „Ogra“, dar domeniul e- 
nergiei atomice reprezintă nivelul 
tehnic și științific la care i-ar plăcea 
să muncească.

Trecut și prezent
Iarăși la drum, pe șosea. Popas. Ca

riera de piatră de la Limpedea fur
nizează materie primă și barajului. Un 
perete întreg de piatră, ca un zid de 
cetate puternic fortificată. Filoanele 
curg vertical, asemeni unor ape împie
trite. O bătaie de clopot. Un strigăt 
prevenitor :

— Arde 1
Artificierii coboară în grabă panta 

stîncoasă. Tăcere. Apoi două bu
buituri, o ploaie de pietre și un bloc 
întreg se prăbușește cu zgomot. Din 
nou liniște. Și strigătul :

— Liber I
Mașinile își reiau circulația. Dru

meții își văd de... drum, ca să ajungă 
la o flotație din Baia Mare.

— Ce păcat că încă n-am învățat 
chimie I zice Stelian Bălănescu, viito
rul aviator (și zîmbește unui gînd 
poznaș : cuvîntul „flotație“ surlă 
destul de apropiat de „flotă“, iar flota 
poate să fie și aviatică, așa cum el 
poate să fie cîndva pilot). Străbate 
împreună cu tovarășii săi halele spa
țioase. Intîlnirea cu un grup de stu- 
denți din anul IV al Facultății de chi
mie din Cluj le este de mare ajutor. 
Studenții aflați la practică se arată 
gata să le fie „ghizi". Nu e mult de 
cînd studenții de astăzi străbăteau și 
ei țara în coloane pionierești. Lămu
ririle vin pe nesimțite, odată cu vizi
tarea secțiilor concasoare, antezdrobi- 
re, granulație fină, „șpiral".

La „granulație fină" copiii cad în 
capcana pe care le-o întinde maistrul 
principal.

— O să faceți acum cunoștință cu 
locul în care minereul se... joacă.

— Cum adică ?
— E vorba despre morile cu bile. 

Bilele sînt cît o minge de fotbal. Doar 
că dacă i-ai trage un „șpiț" unei ast
fel de bile te-ai alege cu piciorul 
rupt ; e de. metal și cîntărește pînă la 
7 kilograme. Bilele macină minereul 
pînă-l fac fin ca o pudră.

Înainte de plecare, pionierii mulțu
mesc muncitorilor și studenților înso
țitori, făgăduind să nu-i uite nid pe 
ei, nici cele învățate.

Pe drum, popas : gustarea șl cîteva 
jocuri distractive. Stelian Bălănescu 
nici nu mănîncă și nici nu se joacă. 
A căzut pe gînduri. Stă pe marginea 
drumului, cu un fir de iarbă între 
dinți și privește în zare.

— La ce te gîndești P ti întreabă 
instructoarea.

El ridică ochii la cer, ca și cînd ar 
căuta ceva și zice :

— E și chimia interesantă 1

— Ei, aviatorule... zîmbește Ana 
Micu propriilor sale amintiri din copi
lărie.

Cîte popasuri — atîtea
meserii

De la ideea aceasta a pornit con
ducerea taberei de la Izvoare atunci 
cînd a organizat excursia. Itinerarul 
a mai cuprins : noile construcții din 
orașul Baia Mare, transformat într-un 
adevărat șantier cu mii de apartamen
te date în folosință (aici pionierii au 
fost martori la săparea fundației unui 
viitor bloc-turn); localitatea Baia Sprie 
(unde li s-a arătat o „căciulă vulcani
că“ și li s-a amintit despre minunatul 
Lac Albastru, aflat într-o veche gură 
de mină de cupru inundată, ceea ce 
face ca apa să fie albastră atunci cînd 
o iei în palmă nu pentru că reflectă 
cerul) ; lacul Bodi cu cabana Mogoșa 
(întîlnesc pe drum o pepinieră de 
brazi — „Ăștia vor fi mari cînd vom 
fi mari și noi", zice viitorul grădinar 
Alexandru Incze), iar după masa lua
tă în pădure urmează plimbarea pe 
apa lacului de origine vulcanică, pri
lej de recreație, de glume și șotii co
pilărești care întregesc atmosfera de 
vacanță.

Întoarcerea în tabără e la fel de ve
selă și plină de vioiciune ca și por
nirea. Fiecare simte dorința să-și pună 
ordine nu numai în notițe, în cele cu
lese de pe drum, ci și în gînduri. 
Seara, la focul de tabără, se vorbește 
mult despre excursie și se fac noi pla
nuri de viitor : vor mai vizita o gos
podărie agricolă colectivă, vor merge 
neapărat la Lacul Albastru, la Cheile 
Tătarului, la izvorul lui Pintea... Și 
fiindcă este vorba despre viitor, nu 
se poate să nu se discute și despre 
alegerea profesiunii. Ana Micu con
duce cu pricepere și tact discuția. Cu 
un mic efort de imaginație se și vede, 
peste ani, în mijlocul celor de față, 
deveniți agronomi sau mecanici, avia
tori sau doctori, profesori sau ingi
neri.

Focul de tabără continuă cu cînte- 
ce și dansuri. „Orarul de vacanță“ e 
împlinit punct cu punct. La ordinea 
zilei : voia bună, jocul.

La noii născuți se gă
sește întotdeauna, înapo
ia foselor nazale, pe pe
retele faringelui nazal, o 
formațiune de țesut lim
fatic, ca o ridicătură de 
cîțiva milimetri, cu su
prafața brăzdată, alcătu
ind amigdala faringiană. 
în mod normal, aceasta 
regresează pînă la vîrsta 
de 15 ani. Persistența și 
creșterea 
volum a 
țiuni este cunoscută sub 
denumirea de vegetații a- 
denoide, numite în mod 
greșit „polipi“. Funcția lor 
nu este pe deplin eluci
dată. Este însă sigur că, 
împreună cu celelalte for
mațiuni limfatice din ju
rul cavității nazo-bucale, 
ele alcătuiesc o barieră în 
calea infecțiilor micro- 
biene.

Prezența lor este mare 
la ambele sexe : pînă la 3 
ani se întîlnesc într-un 
procent de 60-70 la sută, 
ca la vîrsta școlară să 
scadă la 40-50 la sută. 
Există și cazuri — rare — 
de vegetații adenoide în- 
tîlnite între 60-70 de ani.

Factorii care favorizea
ză apariția vegetațiilor a- 
denoide sînt : procesele 
inflamatorii acute ale mu
coasei nazo-faringiene, 
frecvente la copii (rinofa- 
ringite, adenoldite), bolile 
infecto-contagioase (po
jar, scarlatină, difterie, 
gripă), climatul rece — se 
întîlnesc mai des în țările 
cu temperaturi scăzute și 
umezeală — diateza eru- 
dativă, sifilisul și tuber
culoza prin acțiunea lor 
debilitantă, ea și deficien- 

cu deose- 
hipofi- 
cu ra- 
confor- 
schele-

exagerată ca 
acestei forma-

debilitantă, Be
țele endocrine, 
bire ale glandei 
ze. Pot coexista 
hitismul și unele 
mâții vicioase ale 
tului nazo-facial. Sînt au-

Colectivul întreprinderii nr. 2 
construcții din Sibiu a dat în folo
sință cabana-hotel „Negoiul“, si
tuată la o altitudine de 1 550 m, pe 
traseul turistic ce duce la vîrful cu 
același nume din masivul Făgăraș.

Noua cabană-hotel ars o capacitate 
da 144 da paturi; ea mai cuprinde 
două săli de mese șl o bucătărie 
dotată cu instalații moderne. (De 
ing. R. Radu, coresp. voluntar).

la

atri- ---------- cutive, sînt ge-
rol prof. dr. ION ȚETU nerate de
în __ ‘ —»-«»-

ve- 
adenoide eredi-

tori care 
buie un 
însemnat 
instalarea 
getațiilor
tații. Condițiile nepriel
nice de mediu (subali- 
mentație, deficiențe igie
nice) constituie, la rîndul 
lor, factori favorizanți în
semnați.

în stare acută, boala — 
adenoidita — se caracte
rizează prin semne de in
fecție ale mucoasei nazo- 
faringiene și obstrucție 
respiratorie nazală, de

ve- 
ade-_ ’ ’ getațiile

noide.
Permanentizarea 

strucției nazale, chiar par
țiale, la copii are efect 
dăunător asupra dezvoltă
rii organismului, impri- 
mînd în timp anumite 
stigmate caracteristice 
scheletului facial și tora
cic, alcătuind faciesul sau 
mai bine zis tipul adenoi- 
dian. Obrazul este pre
lungit, ascuțit, pomeții fa
ciali șterși — ceea ce face

SFATUL MEDICULUI

grade și intensități va
riate, în funcție de volu
mul vegetațiilor și viru
lența microbiană. Copilul 
prezintă o scurgere muco- 
purulentă nazală care se 
prelungește și în buco-fa- 
ringe; el respiră numai pe 
gură, ceea ce determină o 
senzație de uscăciune pe
nibilă a gîtului, are o sta
re de agitație, neliniște, 
insomnie, inapetență, o- 
boseală pînă la epuizare. 
Noaptea respiră zgomotos, 
sforăie, se deșteaptă din 
somn cu sete de aer, pre- 
zentînd chiar accese de 
sufocare. Are febră. Si
multan pot apare infecții 
otice (ale urechii), o- 
culare, traheo-bronho- 
pulmonare și tulburări 
gastro-intestinale grave. 
La sugari obstrucția res
piratorie nazală, prin fap
tul că împiedică suptul, 
provoacă slăbirea accen
tuată a copilului. Cele 
mai multe din infecțiile 
otice, cu surdități conse-

Festivalul teatral 
de la Szeged

ob-

ca globii oculari să apară 
proemi.nenți — toracele 
îngustat, carenat (piept 
de găină), cu perimetrul 
și capacitatea respirato
rie reduse, coloana verte
brală curbă, scoliotică. 
Modificările somatice 
descrise mai sus se înso
țesc întotdeauna de tul
burări intelectuale. Acești 
copii se dezinteresează de 
mediul înconjurător, sînt 
abătuți, fără chef de joa
că și, neputînd duce o 
muncă intelectuală susți
nută, devin codași la în
vățătură. Ținem să remar
căm că, în afara vegetații
lor adenoide, și alte afec
țiuni obstruante ale fose
lor nazale pot determina 
acest complex morbid.

în mod reflex, ca 
„ghimpe iritativ“, vegeta
țiile adenoide pot provo
ca dureri de cap, crize de 
tuse, rinită spasmodică 
(astm nazal), spasme la- 
ringiene, accese epilepti- 
forme, modificări de ritm

a-

cardiac, stări nevrotice. 
Ca focar de infecție, gene
rează și întrețin reuma
tismul articular și nefro- 
patiile (albuminurie).

Stabilirea diagnosticu
lui se face ușor de către 
orice rinolog. Tratamen
tul este chirurgical:
blația vegetațiilor ade
noide — adenectonomia
— operație simplă, cu 
pregătiri preoperatorii u- 
șor de realizat, inofensi
vă, aproape fără contra
indicată și realizabilă la 
nivelul oricărui cabinet 
medical de specialitate, 
în legătură cu tratamen
tul, ținem să accentuăm 
necesitatea de a trata 
această afecțiune în mod 
sistematic în toate colec
tivitățile de copii de la 
orașe și sate, prin orga
nizarea de campanii an- 
tiadenoidiene. O aseme
nea campanie va începe 
prin munca de lămurire 
a părinților de către me
dicii din rețelele O.R.L. 
și de pediatrie, cu con
cursul cadrelor didactice 
și al activului sanitar de 
masă. Se va continua cu 
depistarea de către me
dicul specialist a afecți
unii, pregătirea preope- 
ratorie — analize, exa
men radiologie pulmonar
— și apoi cu actul chi
rurgical.

Ca tratament post-ope
rator se recomandă cura 
de munte sau mare, 
exerciții de educație fizi
că și gimnastică respira
torie, vitaminizare. Prin 
această activitate curati- 
vo-profilactică — ușor de 
înfăptuit — se pot înlă
tura o serie de suferințe 
și se asigură o bună și 
armonioasă dezvoltare fi
zică și intelectuală a co
piilor.

De la Turnu-Severin spre Tîrgu- 
Jiu pleacă două drumuri, incluse în 
ultima vreme tot mai mult în iti- 
nerariile turiștilor. Unul este șo
seaua națională, iar altul, mai greu 
de străbătut, este drumul Băii de 
Aramă, care urcă în serpentine pan
tele repezi ale subcarpaților getici. 
Turiștii pasionați preferă cel mai a- 
desea acest din urmă traseu, datorită 
splendidelor priveliști pe care le o- 
feră. Dar principala atracție pentru 
vizitatori este podul natural de la 
Ponoarele, situat lîngă Baia de Ara
mă, la aproximativ S0 km de Tr. 
Severin, singurul monument al na
turii de acest fel din țara noastră. 
El s-a format cu mii de ani în urmă, 
prin prăbușirea unei peșteri a cărei 
intrare se vede și astăzi la circa 50 
metri vest de pod. Această peșteră 
continuă printr-o vale largă cu pe
reții de calcar, lipsită în general de 
vegetație, numită de localnici Zăto- 
rul. După ploi mai abundente sau în 
urma topirii zăpezilor se formează la 
capătul acestei văi, lîngă pod, un 
adevărat lac de acumulare cu un 
mare volum de apă. Acest lac „tră
iește“ adesea numai cîteva ore. Apa 
este absorbită de roca de calcar, 
întocmai ca de un burete, scurgîn- 
du-se apoi, printr-o albie subterană, 
într-un pîrîu din apropiere. Podul 
natural de la Ponoarele are o lă
țime a bolții de 20 metri, iar înăl
țimea lui este 
Lățimea podului 
peste care trece 
circa 15 metri, 
tată de 61 metri, 
aici este de o mare frumusețe, 
depărtare se zăresc culmile mun
ților Cernei și Godeanului. Pe 
cărări bine știute de localnici, după 
3—4 ore de mers, se poate ajunge la 
izvoarele Cernei și apoi, cam tot 
după atîtea ore, la Băile Herculane. 
Nu departe de podul natural de la 
Ponoarele se află un alt monument 
al naturii, vizitat de turiști îndeosebi 
primăvara : o pădure de circa 10 
hectare mimai din arbuști de liliac, 
în această zonă există o floră deose
bită de aceea din restul regiunii Ol
tenia. Aici cresc castanul dulce, alu
nul turcesc ș.a.

Trebuie spus, desigur, un cuvînt 
despre grija pe care o acordă local
nicii acestor monumente ale naturii. 
Lîngă podul de la Ponoarele și la 
pădurea de liliac au fost instalate 
bănci (o cabană ar fi. de asemenea, 
necesară), au fost amenajate iz
voare de apă potabilă. Oricare lo
calnic, tînăr sau vîrstntc, se oferă 
bucuros să dea îndrumări vizitato
rilor.

de 9—10 metri, 
în partea de sus, 

șoseaua, este de 
iar lungimea to- 
lntregul peisaj de 

în

R APOSTOL 
coresp. „Scînteii'

Szegedul se 
printre cele mai 
se orașe din R. P. Unga
ră, atît pentru așezarea 
sa pitorească pe fluviul 
Tisa, cit și pentru clădi
rile sale monumentale. 
In Piața Dom din centrul 
orașului au loc tradițio
nalele „spectacole în aer 
liber“. Acest festival, 
reușita căruia își 
concursul artiști din 
ferite țări ale lumii, i 
stituie unul din cele 
importante evenimente 
culturale din Ungaria în 
perioada de vară. Anul a- 
cesta la Szeged are loc a 
cincea ediție a festivalu
lui teatral în aer liber. 
Spectacolele din orașul de 
pe Tisa sînt urmărite de 
mii de spectatori din îm
prejurimi și chiar de 
peste hotare.

In primele zile ale fes
tivalului au fost prezen-

numără 
frumoa-

, la 
dau 
di- 

con- 
mai

täte opera „Trubadurul" 
de Verdi și comedia lui 
Shakespeare „Visul unei 
nopți de vară“. Pe lîngă 
artiști unguri, în opera 
„Trubadurul" au apărut 
și cunoscuți cîntăreți de 
peste hotare printre care 
Zenaida Paly de la Tea
trul de Operă și Balet din 
București, Margherita 
Roberti, de la Metropo
litan Opera din New 
York și Bruno Prevedi 
de la Scala din Milano.

Festivalul de la Szeged 
continuă zilnic pe scena 
teatrului de vară din 
oraș, cu o capacitate 
de 7 000 de locuri. în a- 
fară de reprezentațiile 
teatrale, în perioada 20 
iulie — 20 august se des
fășoară și alte manifes
tări artistice, sînt deschi
se expoziții etc.

A. POP 
Budapesta

O profanare
La tradiționalul festival Wagner 

care se desfășoară zilele acestea la 
Bayreuth (R.F.G.) au avut loc in
cidente fără precedent în istoria 
acestor festivaluri. Ele au izbucnit 
în timpul reprezentației cu opera 
lui Richard Wagner „Maeștrii cîn
tăreți din Nürnberg“ cînd, în ac
tul III, în sunetul muzicii wagne
riene, interpreții au început să 
danseze samba și madison. După

„Capcana“
Acesta este titlul unei cărți apă

rute recent în Mexic. Autonil ei este 
cunoscutul pictor mexican David Al
faro Siqueiros, eminent militant pro
gresist, condamnat în 1960 la 8 ani 
închisoare sub acuzația că ar fi în
cercat să „submineze actuala orînduire 
socială". Revista mexicană „Politica“ 
arată într-o recenzie că lucrarea, 
scrisă în ajunul procesului, este o 
„autobiografie politică“, 
viața autorului 
1910, strîns legată de 
istoria contempora
nă a Mexicului, 
precum și de peri
oada luptei împo
triva fascismului. 
„Ținîndu-se seama 
de condițiile grele 
în care a fost scri
să, de temele abor
date, personalitatea 
și curajul cetățeneso 
al autorului — re
marcă „Politica" — 
cartea constituie un 
valoros document al 
vremii".

deoarece
este, începînd din

a Iul Wagner
cum scrie ziarul „Die Welt“, hui
duielile publicului erau îndreptate 
împotriva lui Wieland Wagner, ne
potul compozitorului, regizorul noii 
montări „modernizate“ a operei, 
„ale cărei pregătiri au fost învă
luite în mister“.

Mulți admiratori ai lui Wagner 
— scrie ziarul — consideră trata
rea operei de către regizor ca o 
profanare a muzicii acestui mare 
compozitor.

La Praga au fost găsite cîteva dintre primele lucrări 
ale lui M. V. Lomonosov, care nu s-au păstrat în limba 
rusă și despre existența cărora nu se știa nimic pînă 
acum. Numai despre una din ele exista o mențiune in
tr-o scrisoare a marelui om de știință. Textele găsite 
sînt în limba franceză. Ele fuseseră trimise din Rusia 
în Franța, în anul 1759. Pe vremea aceea Voltaire lucra 
la cartea sa despre Petru l ; iar materialul necesar a 
fost pregătit de cîțiva oameni de știință ruși — Lomo
nosov, Miller și Taubert.

La Paris, autoritățile au închis expoziția pictorului Bernard Lorjeu. 
Drept răspuns, acesta și-a expus tablourile pe un cuter ce naviga pe Sena. 
O impresie deosebită a produs tabloul „Singele Iul Julian Griniau". In 
cercurile pariziene se presupune că tocmai acest tablou a determinat inter
zicerea expoziției.
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în central orașului Tg. Mureș (Foto r Gh. Vințilă)

IP o IRÎ T
Campionatele mondiale de ciclism

TELEGRAME EXTERNE
-....                      ■■■ —■■■. I .

BRUXELLES (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de ciclism au 
continuat pe velodromul din Liège 
cu desfășurarea probelor de urmări
re individuală (amatori), viteză, se- 
mifond (cu antrenament mecanic) la 
amatori și profesioniști. In proba de 
urmărire individuală, sferturile de 
finală au fost marcate de elimina
rea campionului mondial Jansen 
(Danemarca) de către ciclistul sovie
tic Stanislav Moskvin. Acesta din 
urmă a realizat pe 4 000 m timpul de 
5’04’T9/100 Marele favorit al acestei 
probe este însă danezul Frey Mo
gens, care s-a calificat în semifi
nale cu timpul de 4’58”18/100. Cei
lalți doi semifinaliști sînt Porter 
(Anglia) și Valskhaert (Belgia).

In sferturile de finală ale probei 
de viteză s-au calificat printre alții 
deținătorul titlului mondial Bian- 
chetto (Italia), Trentin (Franța), 
Graaf (Olanda), Sercu (Belgia) și 
Bodnieks (U.R.S.S.). Cel mai bun 
timp pe ultimii 200 m a fost realizat 
în serii de Graaf (ll”6/10).

La semifond (profesioniști) alergă
torul belgian De Paepe a obținut 
în semifinale o medie orară de 
73,638 km. Amatorul Deloff (Belgia) 
a obținut în aceeași probă pe dis
tanta de 50 km o medie orară de 
73,453 km. In această probă cicliș
tii aleargă în spatele motocicle
telor.

Campionatele de pistă se vot în
cheia miercuri. Joi vor începe pro

Pe șantierul hidrocentralei „16 Februarie“-Argeș
. (Urmare din pag. I-a)

Cu un an în urmă, șantierul putea 
fi identificat mai bine în toată am
ploarea și măreția lui pe planurile 
proiectelor. Topometrii mai marcau 
încă pe atunci cotele viitoarei șose
le de acces spre coronamentul ba
rajului, trăgeau — ca adevărați al- 
piniști — linii cu var pe cele două 
maluri ale Cheilor, punctînd în stîn- 
că locul unde se va ridica barajul.

Mii de oameni, de toate vîrstele, 
și-au legat ani frumoși de viața 
clocotitoare a șantierului. Și-au dat 
mina aici munteni, „bicăzeni" — 
constructori ai hidrocentralei „V. I. 
Lenin“ care au adus cu ei experien
ța prețioasă, bănățeni și olteni, mol
doveni și ardeleni, oameni din par
tea locului și din întreaga țară. Se 
resimte din plin aici ajutorul tovă
rășesc al minerilor de pe cuprinsul 
patriei noastre. Mineri iscusiți, cu 
experiență, n-au venit cu mîinile 
goale. Au fost trimise pe adresa 
hidrocentralei — de la multe între
prinderi miniere — numeroase uti
laje și instalații.

Constructorii hidrocentralei de pe 
Argeș au parcure pînă acum un 
drum important, organizînd execuția 
tuturor lucrărilor și atacînd obiecti
vele cele mai importante.

Acolo unde stînca este foarte du
ră și abruptă, unde constructorii es
caladează înălțimile el pe frînghii 
sau pe scări care se cațără în ser
pentine spre muchiile colțuroase, în 
locurile din subteran unde au apărut 
probleme noi de rezolvat, neprevă
zute, se vorbește despre adevărate 
fapte de eroism ale oamenilor. In al
te locuri vrednicia este apreciată 
după o altă unitate de măsură: cifre 
care reprezintă depășirile de plan.

Excavațiile la barai sînt în grafic, 
amenajarea silozurilor, a fabricii de 
beton. Instalațiile de funiculars, ma
caralele de pe cele două maluri ale 
Cheilor răspund sarcinilor din plan 
și fac ca ziua turnării primei șarje 
de beton la barai să fie foarte a- 
propiată Drumul spre coronamen
tul barajului, luna de aproape 5 km, 
va fi dat în circulație peste puțin 
timp. Excavarea galeriei principale 
de aducțiune. de peste 2 km, a fost 
terminată cu 5 luni mai devreme. 
Aceste realizări, ca și altele, sînt 
înmănuncheate în ciira de 106,4 
la sută, care ne arată propor

bele de șosea. In localitatea Heren- 
tals se va desfășura cursa contra- 
cronometru pe echipe (amatori).

La campionate va lua parte și se
lecționata R. P. Romîne, care a ple
cat ieri în Belgia, avînd în com
ponentă pe C. Dumitrescu, I. Cosma, 
I. Ardeleanu, Gh. Bădără, E. Rusu 
și C. Ciocan. Sîmbătă 10 august ci
cliștii noștri vor concura pe circuitul 
de Ia Renaix în proba de fond.

Program competifional
MOTOCICLISM. —. Pe stadionul Di

namo din Capitală, cu Începere de Ia 
ora 10, concurs motoclclist de obsta
cole.

NATAȚIE. — Ștrandul Tineretului, 
concurs de Înot dotat cu „Cupa Elibe
rării“ și concurs de sărituri pentru 
juniori (Intre orele 10—13 șl 17—19).

FOTBAL. — Stadionul Republicii, 
ora 17,30, meci de baraj pentru cate
goria B, Intre Știința Galați șl A.S.M.D. 
Satu-Mare.

VOLEI-BASCHET. — Semănătoarea
— Stufui Tulcea (volei masculin) tere
nul Sănătatea, ora 9 ; Mătasea Dudești
— Știința Tg. Mureș (baschet-feminin) 
ora 18, terenul Dudești (str. Cezar Bo- 
liac 7).

ția de îndeplinire a sarcinilor 
de plan pe primul semestru al a’ 
nului. De ce n-am trece în rînd 
cu aceste realizări altele tot a- 
tît de frumoase: pe întinderea șan
tierului a apărut și se dezvoltă o lar
gă rețea de deservire; au fost con
struite și amenajate un spital șl o 
policlinică care dispun de utilaj din 
cel mai modern, asistența medicală 
este asigurată pînă în celș mai în
depărtate locuri de muncă; la Cor- 
beni și Căpățîneni, elevii școlilor 
medii ca Și ai celor cu 8 clase — 
mulți din ei constructori — învață 
în școli noi ; cluburile, sălile de 
lectură, cinematografele sînt gazde 
primitoare ale constructorilor.

Remarcînd amploarea și com
plexitatea lucrărilor de pe acest 
mare șantier, nu poți să nu subli
mezi ritmul susținut al lucrărilor. Să 
ne referim doar la cîteva.

La începutul lui noiembrie 1961, 
brigada minerilor condusă de Pavel 
Otet sărbătorea în plin miez de 
noapte străpungerea primului tunel 
de pe șantier: tunelul de deviere a 
apelor Argeșului pe sub baraj. A 
trecut puțin timp pînă cînd mîniosul 
Argeș s-a recunoscut pentru prima 
oară înfrînt. Pe fosta lui albie, aco
lo unde va fi talpa barajului, circulă 
acum buldozere, excavatoare.

Centrala subterană te primește sub 
cupola ei învăluită de luminile pu
ternice ale reflectoarelor. Munca de
curge aici fără preget. Sînt lu
crări față de care chiar mi
neri din cei mai experimentați au de 
spus numai cuvinte de admirație. 
Execuția camerei de expansiune a 
fost începută cu un profil parabolic, 
ș-a trecut succesiv la profilul o- 
voidal și apoi la cel circular ; o lu
crare de precizie milimetrică.

Cel care a colindat mult drumu
rile tării se va opri pentru un mo
ment pe șoseaua care duce la co
ronamentul barajului. El se va în
treba negreșit dacă a mai întîlnit 
undeva un asemenea peisaj, o ase
menea lucrare. îi va fi greu să-și 
răspundă. S'tîncile, cu înălțimi de 
zeci de metti. au fost tăiate parcă cu 
ferăstrăul. Drumul nou urcă în ser
pentine. sărind sprinten peste văi 
prăpăstioase, cu deschideri mari. Ca 
niște brațe din oțel și beton, se în
tind peste acestea viaductele. Sub 
ele susură izvoare de apă crista
lină, rece ca gheața. La 12 din cele

Sosirea în Capitală a secretarului 
pentru agricultură al Statelor Unite
Sîmbătă la amiază a sosit în Capi

tală Orville Freeman, secretarul 
pentru agricultură al Statelor Unite 
ale Americii, împreună cu soția, 
care va face o vizită în țara noastră 
la invitația vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Alexandru Moghioroș.

Oaspetele este însoțit de un grup 
de cercetători științifici, specialiști 
în agricultură.

La sosire pe aeroportul Băneasa, 
unde erau arborațe drapele de stat 
ale R. P. Romîne și S.U.A., O. Free
man a fost întîmpinat de Mihai 
Dalea, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Nicolae Gio-

Primirea la Consiliul de Miniștri
Sîmbătă după-amiază Alexandru 

Moghioroș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Romîne, a 
primit la Palatul Consiliului de Mi
niștri pe secretarul pentru agricul
tură al Statelor Unite, O. Freeman, 
împreună cu specialiștii care-1 înso
țesc.

La primire au fost de față Mihai

Vizita la Institutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice de la Fundulea

în cursul după-amiezei, oaspeții 
au vizitat, la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice de 
la Fundulea, loturi experimentale, 
unități ale sectorului zootehnic și 
ale celui de tractoare și mașini a-

Recepție oferită de
Sîmbătă seara, ministrul S.U.A. în 

R. P. Romînă, W. Crawford, a ofe
rit o recepție cu prilejul vizitei în 
Romînia a secretarului pentru agri
cultură al Statelor Unite ale Ameri
cii, O. Freeman.

La recepție au luat parte Alexan
dru Moghioroș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihai Da
lea, președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Giosan și Bucur 
Schiopu, prim-vicepreședinți ai Con
siliului Superior al Agriculturii, 
Ludovic Negrea, adjunct al minis-

14 viaducte au luorat brigăzile de 
dulgheri și fierar-betoniști conduse 
de Ferencz Catău șl Gheorghe Ciu- 
rea. De mulți ani, pe multe șantiere 
ale țării lucrează mînă în mînă aces
te brigăzi. Ultimul viaduct construit 
de ei aici — cu o deschidere 
de peste 30 de metri —• a fost termi
nat exact la oapătul a două luni de 
la începerea lucrărilor.

Cu osteneală ajunge piciorul omu
lui pînă în partea superioară a ma
lului drept al barajului. Pînă mai ieri 
nu era șosea care să atingă acest 
punct al șantierului. Și totuși, acolo, 
la înălțimi amețitoare, prăpăstioase, 
pe porțiuni înguste de drum, circu
lă de mai multă vreme tractoare pu
ternice, mașini basculante, funcțio
nează o macara-turn. Se găsește 
la un pas înainte de a intra 
în probe tehnologice iabrica de 
beton, cu procesul de producție au
tomatizat, sînt aproape terminate im
punătoarele silozuri pentru agregate 
și ciment, se apropie de siîrșit lu
crările pentru montarea macaralelor 
funiculare. Cum au ajuns să fie ur
cate și montate acolo, pe platforma 
unei stînci, aceste macarale care 
cu contragreutăți cu tot cîntăresc 
sute de tone ? Este o întrebare la 
care răspund priceperea, agerimea 
și calmul în muncă al unor oameni 
de felul inginerilor Ladislau Racoși, 
Gheorghe Sălăjan, al muncitorilor 
Ion Cristea, Fănlcă Topală, Alexa 
Moldovan și atîția alții ca ei.

W
In vecinătatea locului unde vor 

funcționa turbinele hidrocentralei 
privește față în față cu castelul de 
echilibru și ou steaua roșie ce lică
rește pe creștet de pisc bătrîna ce
tate cu ziduri năpădite de mușchi 
verde și liane a lui Țepeș Vodă. 
Furișat între zidurile ei măcinate de 
vreme, trecutul privește cu ochi 
mari de uimire la tot ceea ce se pe
trece azi în juru-i, pe valea trezită 
la o viată nouă.

Cînd munții, văile și apele Arge
șului se cutremură de puternice ex
plozii și stîncile se transformă în 
pulbere, cînd în tunele ee toarnă 
zilnic sute de metri cubi de befon, 
te gîndeștt că în bătălia lor eroică 
de acum — Infruntînd înălțimile și 
tăria cremenelor. supunînd apele — 
mii de constructori de pe Argeș ri
dică aici, In Imediata vecinătate a 
bătrînei cetăți, unul din minunatele 
edificii ale socialismului, ale elec
trificării țării, o semeață cetate a 
luminii. 

san și Bucur Schiopu, prim-vicepre- 
ședinți ai Consiliului Superior al 
Agriculturii, Mircea Malița. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ludovic Negrea, adjunct al minis
trului economiei forestiere și specia
liști din agricultură.

Au fost de față W. Crawford, mi
nistrul S.U.A. în R. P. Romînă, și 
membri ai legației.

Oaspeților le-au fost oferite flori.
Președintele Consiliului Superior 

al Agriculturii, Mihai Dalea, a urat 
oaspetelui bun sosit în Romînia.

Secretarul pentru agricultură al 
S.U.A., O. Freeman, a mulțumit pen
tru primirea făcută.

Dalea, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Nicolae Gio- 
san și Bucur Schiopu, prim-vicepre- 
ședinți ai Consiliului Superior al 
Agriculturii, Ludovic Negrea, ad
junct al ministrului economiei fo
restiere.

A fost prezent W. Crawford, mi
nistrul S.U.A. în R.P. Romînă.

gricole. în timpul vizitei ei au pri
mit explicații în legătură cu dez
voltarea agriculturii în țara noas
tră și activitatea de cercetare știin
țifică în acest domeniu.

ambasadorul S. U. A.
trului economiei forestiere, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, cercetători științifici 
din domeniul agriculturii, ziariști 
romîni și americani.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

*
D-na Jane Freeman, soția secre

tarului pentru agricultură al S.U.A., 
a vizitat sîmbătă după-amiază cîte- 
va din noile cartiere de locuințe 
ale Capitalei, Galeria națională din 
Muzeul de» artă al R. P. Romîne și 
Institutul de geriatrie din Bucu
rești.

(Agerpres)

Institutul de științe economice din 
Capitală. Peste 300 de tineri se pregă
tesc pentru examenul de admitere în 
institut.

PE SCURT------
------ din toată tara♦

LA ODIHNA. Recent, în stațiu
nea balneo-climaterică Lacul Roșu a 
sosit la odihnă o nouă serie de oa
meni ai muncii. In acest an, în sta
țiune și-au petrecut concediul peste 
4 000 de persoane, iar cele două ca
bane turistice au găzduit și ele mai 
multe mii de excursioniști.

ACȚIUNI GOSPODĂREȘTI. în 
raionul Bujor din regiunea Galați se 
desfășoară o largă acțiune patriotică 
de înfrumusețare și gospodărire a 
satelor. De la începutul anului și 
pînă acum au fost reparate și con
struite 2 460 de poduri și podețe, 
s-au amenajat parcuri etc. O mare 
atenție se acordă în acest an defri
șării și terasării terenurilor în pantă 
și neproductive. Suprafața arabilă a 
raionului a crescut pe această cale cu 
încă 670 de hectare.

PREMIERA TEATRALA. Colecti
vul Teatrului de stat din Piatra 
Neamf a prezentat ieri, în sala tea
trului din Bacău, cea de-a 15-a pre
mieră din actuala stagiune, cu piesa 
„O singură viată", de Ionel Hristea. 
Regia și scenografia spectacolului 
sînt semnate de Gheorghe Zora și 
Mihai Tofan.

MODELE PENTRU 1964. —> La 
Fabrica de confecții „Flacăra" din 
Cluj a fost întocmită colecția mode
lelor ce vor fi fabricate în 1964. Ea 
cuprinde peste 20 de modele de pal
toane și pardesie pentru femei, cos
tume bărbătești etc.

BAI MINERALE LA MOINEȘT1. 
— Izvoarele de ape minerale aflate 
în parcul orașului Moinești au pro
prietăți curative, puțind fi folosite 
cu succes în tratarea unor boli. Re
cent, aici a început captarea acestor 
izvoare șl amenajarea unor bazine 
pentru băi.

ÎN 300 DE LOCALITĂȚI. - 
Muzeul regional din Tg. Mureș a 
organizat la începutul anului două 
expoziții volante cu fotografii, plan
șe și grafice reprezentînd imagini 
ale realizărilor obținute în regiune în 
anii puterii populare. Cele două 
expoziții au circulat pînă în prezent 
în peste 300 de localități.

Tratativele
MANILA 3 (Agerpres). — La 

2 august la Manila a avut loc cea 
de-a doua întîlnire a președintelui 
Indoneziei, Sukarno, a primului mi
nistru al Malayei, Abdul Rahman, 
și a președintelui Filipinelor, Ma
capagal.

Cei trei șefi de stat au examinat 
mesajul adresat de secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, ca răspuns 
la cererea lor cu privire la consul
tarea prealabilă a popoarelor din 
teritoriile din Borneo de nord in
cluse, potrivit acordului de la Lon
dra, în Federația malayeză. După 
cum se știe, acest acord urmează 
să intre în vigoare la 31 august.

în mesajul său, secretarul gene
ral al O.N.U. a făcut cunoscut con
ducătorilor celor trei state că va 
putea organiza consultarea popoa
relor din Borneo de nord urmînd 
ca Adunarea Generală a O.N.U.

Un ziar marocan despre represiunile din Irak
RABAT 3 (Agerpres). — Opinia 

publică marocană condamnă repre
siunile împotriva forțelor democra
tice din Irak și războiul dezlănțuit 
de guvernanții reacționari de la 
Bagdad împotriva poporului kurd. 
Ziarul „Al Mukafih" scrie că astăzi 
în Irak s-a instaurat o dictatură 
sîngeroasă. Ignorînd protestele opi
niei publice mondiale, guvernanții 
Irakului continuă represiunile, ur
mărind exterminarea fizică a tu
turor forțelor vii ale poporului 
irakian. Patrioții sînt supuși unor 
crunte persecuții numai pentru fap
tul că sînt exponenți ai adevărate
lor interese ale patriei și poporului 
lor.

Paralel cu aceste represiuni, se 
subliniază în articol, guvernanții 
irakieni continuă politica de exter
minare a poporului kurd, bombar-

Demonstrații la Caraci
CARACI 3 (Agerpres). — La Ca

raci au avut loc mai multe demonstra
ții la care au participat sute de stu- 
denți și cetățeni pakistanezi cerînd 
retragerea țării lor din alianțele mi
litare.

La o demonstrație care a avut loc 
în fața clădirii Reprezentanței 
O.N.U. din Caraci, demonstranții pur
tau lozinci în care se cerea retrage
rea Pakistanului din pactele SEATO 
și CENTO.

Incidente la congresul 
neofasciștilor italieni

ROMA 3 (Agerpres). — La 2 au
gust a început la Roma Congresul 
partidului neofascist italian „Mișca
rea socială italiană“. Ca și în trecut, 
congresul acestui partid a dat naș
tere la incidente serioase între mem
brii partidului.

Chiar la prima ședință a congre
sului au avut loc ciocniri violente 
între două grupuri ale „Mișcării so
ciale“ — așa numiți! moderați, con
duși de secretarul partidului, Arturo 
Michelin!, și cei conduși de Giorgio 
Almirante, care preconizează adop
tarea metodelor violente folosite de 
fasciștii italieni în perioada dintre 
cele două războaie. Agențiile de pre
să relatează că a avut loc o bătaie 
în toată regula. „Scaunele zburau 
prin sala congresului, scrie cores
pondentul agenției U.P.I. Un invitat 
a putut fi văzut trecînd ca un bolid 
printr-o ușă de sticlă, iar un altul, 
rănit grav, a trebuit să fie internat 
în spital".

CUM DECURGE „OPERAȚIA 
ANTIMAFIA"

2 000 de suspecți reținuți, 600 de 
arestări și 54 dintre cei arestați 
deferiți justiției pentru delicte — 
acesta este un prim bilanț al lup
tei începute de autorități în Sici
lia acum o lună împotriva orga
nizației teroriste Mafia. Au fost 
descoperite, de asemenea, numeroa
se depozite de arme și muniții ale 
Mafiei. Printre arestați sînt mai 
mulți șefi de bandă care au comis 
numeroase crime în Sicilia ca și in 
restul Italiei. în noaptea spre 2 
august, politia a arestat lingă Pa
lermo pe Antonio Porcelll, un asa
sin urmărit de mai multă vreme. 
Arestarea acestuia și a complicilor 
lui este cea mai importantă cap
tură făcută de poliție tn cadrul 
„operației antimafia“.

TRADIȚII

Nu departe de lacul Balaton 
(Ungaria) se află o cetate medie
vală de care se leagă multe tra
diții Nu de mult a reînviat una 
din ele aici s-au organizat jocuri 
cavalerești Sub arborii seculari 
și-a făcut apariția un comandant 
de oști, înconjurat de suita sa. El 
a dat semnalul de deschidere a 
jocurilor care au început cu o în
trecere între arcași. Apoi și-au 
măsurat puterile cavaleri îmbră- 
cați în zale. La încheierea serbă

de la Manila
care se va întruni la 17 septembrie 
să ratifice hotărîrea sa. Anglia 
continuă însă să nu țină seamă de 
progresele realizate la Manila și 
să considere în continuare data 
de 31 august ca dată de intrare 
în vigoare a acordului semnat la 
Londra.

în declarația făcută presei, minis
trul de externe al Filipinelor, Salva
dor Lopez, a subliniat că conducă
torii celor trei state au semnat de
clarația de la Manila cu privire la 
crearea unei confederații din care 
urmează să facă parte Indonezia, 
Malaya și Filipinele. Această decla
rație, a arătat el, este o declarație 
de principii care exprimă obiecti
vele lor comune și hotărîrile celor 
trei șefi de guverne de a crea o con
federație a celor trei state pe baza 
unor consultări periodice.

dînd și distrugînd regiuni întregi 
din Kurdistanul irakian.

„Opinia publică internațională, 
scrie ziarul, nu poate să rămînă 
impasibilă față de evenimentele 
din Irak. Nici opinia publică maro
cană nu poate să rămînă indife
rentă față de asasinarea în masă a 
democraților irakieni și de exter
minarea poporului kurd“. „Al Mu
kafih“ își exprimă convingerea că 
acțiunile unite ale forțelor demo
cratice din lume pot pune capăt 
represiunilor actualului regim reac
ționar din Irak.

VENEZUELA Opoziția condamna atmosfera de teroare
în care se desfășoară

CARACAS 3 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul unui miting orga
nizat de Asociația „Pentru Vene
zuela“, viceamiralul Wolfgang Lar- 
razabal, care candidează la viitoa
rele alegeri prezidențiale, a declarat 
că Partidul Comunist din Venezuela 
și „Mișcarea revoluționară de stin
gă“ trebuie să fie admise la parti
ciparea în apropiatele alegeri prezi
dențiale.

Vorbitorii care au luat cuvîntul la 
miting au condamnat hotărîrea gu-

Riscurile asocierii îa Piața comună
Un articol din ziarul

ACCRA 3 (Agerpres). — în legă
tură cu conferința miniștrilor afa
cerilor externe, care s-a deschis la 
2 august h Dakar, ziarul „Ghanian 
Times". într-un amplu articol, abor
dează problema semnării de către 
18 state africane a acordului cu pri
vire la asocierea la Comunitatea 
Economică Europeană. Ziarul subli
niază că membrii Comunității Eco
nomice Europene sînt „acele state 
care timp de mulți ani au jefuit și 
oprimat alte țări. Este de necon
ceput ca popoarele africane Imediat 
ce au scăpat de jugul colonia) să 
cadă din nou victime coloniallsmu-

Tragicul bilanț al cutremurului 
de la Skoplje

Orașul va fi reconstruit in 3-4 ani
BELGRAD 3 (Agerpres). — Preșe

dintele Scupșcinei orășenești Skoplje, 
B. Popov, a declarat că numărul 
morților în urma cutremurului depă
șește 2 000 Aproximativ 2 600 de 
persoane au fost rănite.

întreprinderile iugoslave iau toate 
măsurile pentru ca pînă la sfîrșitul 

rii s-a înscenat un asalt al fortă
rețe!.

Un singur lucru n-a corespuns 
tradițiilor : camerele de televizi
une, aparatele de filmat și apara
tele fotografice ale celor aproxi
mativ 10 000 de spectatori...

CATASTROFĂ FEROVIARĂ 
ÎN URUGUAY

40 de morți și peste 100 de răniți : 
acesta este bilanțul oficial al catastro
fei feroviare întîmplate în noaptea de 
2 spre 3 august în Uruguay la 11 km 
de Montevideo. Ancheta întreprinsă de 
Direcțiunea căilor ferate uruguayene 
pare a indica drept cauză a accidentu
lui feroviar un sabotaj săvtrșit la siste
mul de siguranță al acelor, care a fost 
blocat cu pietre. Trenul părăsise Mon
tevideo și se lansase în viteză cînd a- 
cele l-au îndrumat pe o linie secun
dară.

UN TALENTAT PICTOR 
DE 12 ANI

La Londra s-a deschis expoziția 
unui pictor ceylonez de 12 ani — 
Senaca Senanaiake. Vizitatorii au 
rămas uimiți în fața tablourilor 
micului pictor, care vădesc un 
mare talent. Tablourile par execu
tate de mina unui maestru, numai 
semnătura trădează scrisul unui 
copil.

Elevul S. Senanaiake a realizat

Trupe tailandeze 
dislocate ia granița 

Cambodgiei
PNOM PENH 3 (Agerpres). — A- 

genția France Presse relatează din 
Pnom Penh că guvernul regal al 
Cambodgiei a dat publicității o de
clarație în care subliniază „existen
ța pericolului unei agresiuni direc
te“ din partea Tailandei. Acest lu
cru, se arată în declarație, este do
vedit de recenta „dislocare a trupe
lor tailandeze de-a lungul frontierei 
cu Cambodgia“.

Guvernul regal al Cambodgiei si 
subliniat că vor fi luate toate măsu
rile necesare pentru „a asigura apă
rarea teritoriului național".

Lovituri date ditfmiștilot 
lingă Saigon

SAIGON 3 (Agerpres). — în săp- 
tămîna care a trecut, forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au atacat 
mai multe puncte militare întărite 
ale diemiștilor situate în orașele din 
jurul capitalei Saigon. Agenția 
U.P.I. subliniază că armatele die- 
miste au avut pierderi grele : 600 
de militari uciși șl răniți, aproape 
400 de arme și importante cantități 
de muniții capturate de partizani.

în același timp, trupele diemiste 
au continuat operațiunile de repri
mare împotriva populației satelor 
care au dat ajutor partizanilor.

pregătirea alegerilor
vernului Betancourt de a priva Parti
dul Comunist din Venezuela și „Miș
carea revoluționară de stingă“ de 
dreptul de a participa la alegeri, a- 
rătînd că partidele de opoziție pot 
renunța la participarea la alegeri în 
semn de protest împotriva acțiuni
lor guvernului.

Participanții la miting au condam
nat atmosfera de teroare și persecu
ții în care se desfășoară pregătirea 
alegerilor.

„Ghanian Times"

lui pentru că Plata comună euro
peană nu reprezintă nimic altceva 
decît o cursă Este posibil ca unele 
țări africane să aștepte avantaie ra
pide de pe urma asocierii cu aceș
tia dar noi nu ne îndoim că ii aș
teaptă o dezamăgire amară"

Ziarul subliniază că țările afri
cane care au aderat la Piața comu
nă au încheiat o alianță cu forte 
nefaste Pînă ce nu vor crea o piață 
africană proprie, economia conti
nentului negru nu va fi decît un s- 
pendfce al puterilor Imperialiste, 
scrie în încheiere Ghanian Times".

anului să instaleze in Skoplje locu
ințe tip barăci cu o suprafață loca- 
tivă de un milion metri pătrați pen
tru a asigura mutarea locuitorilor 
din corturi.

B Popov a declarat că Skoplje va 
fi reconstruit în 3—4 ani.

pînă acum cîteva sute de lucrări. 
Majoritatea lor reflectă viața din 

insula pe care s-a născut.
CONSTRUCȚII LA BAMAKO

La Bamako, capitala Republicii 
Mali, se va construi un complex 
cultural-sportiv. Acest complex va 
cuprinde un stadion cu o capacita
te de 25 000 de locuri, o sală de 
sport acoperită, două bazine de 
înot, terenuri de fotbal, volei, tenis 
etc.

CRATER URIAȘ DESCOPERIT 
ÎN ANTARCTICA

în Antarctica a fost descoperit 
un crater cu un diametru de 
240 kilometri, format în urma că
derii cu mult timp în urmă a 
unui meteorit gigantic. Această des
coperire este cu atît mai interesantă, 
cu cît nimeni pînă acum n-a observat 
existența acestui crater. în perioa
da 1958 1960, pe aceste locuri au so
sit expediții franceze și americane 
Membrii celor două expediții au ob
servat unele anomalii gravitaționale 
Cînd datele celor două expediții au 
fost confruntate, s-a descoperit că re
giunea anomaliilor negative ale foițe
lor de gravitație are forma unui cerc 
cu un diametru de 240 de kilometri, 
iar anomalia însăși este asemănătoare 
cu cele care se observă în apropierea 
marilor cratere meteoritice.
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In preajma semnării
Tratatului tripartit 3 (Agerpres).

(Agerpres). — Secreta- fie mari, dar suma 
se poată transforma

lor 
în
că

Acțiunile statelor africane împotriva 
colonialismului și rasismului

Alte 
că vor

țări anunță 
semna Tratatul

TUNIS 3
riatul de Stat pentru Afaceri Ex
terne al Tunisiei a dat publicității 
un comunicat prin care se anunță 
că „guvernul tunisian a hotărît ade
rarea Tunisiei la Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare, în atmosfe
ră, în spațiul cosmic și sub apă“.

VIENTIANE. — Vineri a fost dat 
aci publicității un comunicat ofi
cial prin care guvernul regal al Lao- 
sului își exprimă hotărîrea de a ade
ra la Tratatul tripartit.

NICOSIA. — Anunțînd că Ciprul 
este gata să semneze Tratatul cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare, elaborat de U. R. S. S., 
S.U.A. și Anglia, Makarios, președin
tele Republicii Cipru, a declarat că 
„Tratatul trebuie să fie considerat 
de toți oamenii iubitori de pace 
drept un jalon istoric“.

BAGDAD 3 (Agerpres). — La 3 
august, postul de radio Bagdad a 
transmis o declarație oficială a Mi
nisterului Afacerilor Externe al Ira
kului. In declarație se arată că Ira
kul aprobă Tratatul încheiat la Mos
cova între Uniunea Sovietică, Statele 
Unite și Marea Britanie cu privire 
la iqÂczicerea experiențelor cu ar
ma rracleară și este gata să adere la 
acest tratat.

„S-au creat condiții
OSLO 3 (Agerpres). — într-o con

vorbire cu un redactor al ziarului 
„Arbeiterbladet“, primul ministru 
ai Norvegiei Gerhardsen a declarat 
că „nimic nu poate oferi Norvegiei 
o mai mare securitate decît îmbu
nătățirea relațiilor dintre U.R.S.S. 
și America“. Cele trei guverne care 
au parafat tratatul, a spus Gerhard
sen, au lăsat să se înțeleagă clar că 
ele îl consideră numai un prim pas. 
Ele au declarat că vor milita pentru 
obținerea unui acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală sub 
un strict control internațional, în 
conformitate cu scopurile O.N.U. 
Aceasta, a subliniat primul ministru, 
este o declarație care promite mult, 
care insuflă bucurie. în prezent s-au 
creat condiții pentru slăbirea încor
dării internaționale.

In încheiere, primul ministru s-a 
pronunțat din nou pentru aderarea 
Norvegiei la Tratatul privitor la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară și și-a exprimat speranța 
că se vor întreprinde și alte mă
suri. în primul rînd, după părerea 
lui, trebuie luate măsuri pentru a 
împiedica răspîndirea armei ato
mice.

'★
LAGOS 3 (Agerpres). — Guvernul 

Nigeriei aprobă și sprijină întru to
tul Tratatul privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în

Răsfoind presa străină Cum se trăiește în Haiti
Două „mîini de fier"

„Teama, sărăcia și ignoranța bîn- 
tuie în Haiti" este titlul unui re
portaj apărut în „New York He
rald Tribune“.

„Capitala Haiti-ului, Port-au- 
Prince, este un oraș al fricii. Teama 
este evidentă și în glasul soldatu
lui care ridică noaptea pușca și 
strigă — „stai“ I; și în șoapta omu
lui care trece pe lîngă un prieten 
străin, într-o piață publică, făcîn- 
du-se că nu-l cunoaște, dar spunînd 
încet : «Sînt prea mulți ochi, pe 
aici, prin jur».

Teama răsună și în vocea haitia- 
nului care zîmbește, dar se ferește 
de orice discuție, spunînd :«Am 
cinci copii de întreținut. De aceea, 
nu știu nimic despre nimic».

Și în spatele cuvintelor de bra
vură ale lui Duvalier (dictatorul 
haitian — n.n.) se ascunde teama. 
El spune sprijinitorilor lui : «Nu 
există gloanțe și mitraliere capabile 
să-l înspăimînte pe Duvalier». Dar 
noaptea, Duvalier trimite pe cei din 
gestapoul său — denumiți „tonton 
macoute" — înfierați de populație, 
la vînătoare de oameni...

In continuare, ziarul arată că 
pentru menținerea unei atmosfere 
de teroare, dictatorul haitian se fo
losește și de religie ; lucru ușurat 
de faptul că „numai o persoană din 
zece știe să scrie și să citească“. Unii 
observatori cred că numărul știuto
rilor de carte este și mai mic. In 
țară nu există statistici pe care să 
te poți baza.

Referindu-se la condițiile de via
ță ale populației haitiene, autorul 
arată: „Mortalitatea infantilă este 
foarte ridicată. Un doctor haitian 
apreciază mortalitatea ca fiind de 
50 la sută. Malaria și tuberculoza 
fac cele mai multe victime. Majori
tatea covîrșitoare a celor patru 
pînă la cinci milioane de haitieni 
suferă de foame și incultură, tră
iesc într-o mizerie de nedescris... 
Ei cunosc numai munca grea și lup
ta zilnică pentru existență, dusă 
umbra mereu prezentă a morții 
a bolii.

Președintele (adică Duvalier)

în 
și

a

Miniștrii de externe ai S. U. A. 
și Angliei au sosit la Moscova

MOSCOVA 3 (Agerpres). — In 
cursul zilei de sîmbătă au sosit la 
Moscova Dean Rusk, secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A., și 
lordul Home, ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, împreună 
cu persoanele care îi însoțesc, pen
tru a semna Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară. Pe aerodromul Vnukovo 
ei au fost întîmpinați de Ivan Spi
ridonov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., de Andrei Gromîko, de 
membri ai corpului diplomatic, zia
riști sovietici și străini.

Pe aeroport Dean Rusk a făcut o 
declarație în care a arătat că în
cheierea Tratatului privitor la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, spațiul cos
mic și sub apă este un eveniment 
de seamă. Tratatul, a declarat Rusk, 
poate deveni un eveniment istoric. 
Aceasta depinde de ceea ce va urma 
după el.

„Putem aprecia acest Tratat nu
mai ca o primă măsură, după care 
trebuie să urmeze alte măsuri. Nu 
este obligatoriu ca în fiecare caz 

atmosferă, în Cosmos și sub apă, pa
rafat recent la Moscova de către re
prezentanții U.R.S.S., S.U.A. și An
gliei și consideră că prin aceasta a 
fost făcut primul pas important pe 
calea coexistenței pașnice și a reali
zării scopului principal — dezarma
rea generală și totală, a declarat M. 
Mbu. șeful delegației Nigeriei la Co
mitetul celor 18 state pentru dezar
mare.

M. Mbu a arătat că guvernul Ni
geriei s-a pronunțat și se va pro
nunța pentru realizarea între Est și 
Vest a unui acord cu privire la in
terzicerea completă a tuturor expe
riențelor 
riențelor

nucleare, inclusiv a expe- 
subterane, cu distrugerea

★

3 (Agerpres). — Biroul Po-PARIS
litic al C.C. al Partidului Comunist 
Francez a dat publicității o declara
ție în care arată că Tratatul privi
tor la interzicerea experiențelor cil 
arma nucleară a trezit în Franța, ca 
de altfel și în întreaga lume, mari 
speranțe.

In cadrul recentei sale conferințe 
de presă — se arată în declarație — 
președintele Franței, de Gaulle, a 
refuzat categoric să adere la acest 
tratat și s-a pronunțat împotriva u- 
nui pact de neagresiune între țările 

promis că va guverna țara cu o 
mină de fier și își va elimina toți 
adversarii. Dar cea mai mare pro
blemă care rămîne este înfrîngerea 
unei alte mîini de fier : corupția, 
sărăcia, boala și analfabetismul“.

Un episod din lupta
pentru putere

Revista vest-germană „DER SPIE
GEL“ relatează într-un articol un 
episod, sîngeros din lupta pentru 
putere în Haiti :

,Cei doi bărbați erau buni prie- 
Nici nu-ți puteai imagina pe 
fără celălalt. împreună dom- 
asupra micii republici insu- 
François Duvalier, ca președin- 
dictator, și Clément Barbot, ca

adversari ai

teni. 
unul 
neau 
lare: 
te și 
șef atotputernic al poliției secrete.

Barbot era nu numai secretarul 
său particular, el deținea și ^co
manda gărzii palatului care-l păzea 
pe dictator, el organizase de aseme
nea pentru șeful său o armată par
ticulară. faimoasa și mult temuta 
„tonton macoute“.

In calitate de șef al poliției, 
Barbot semna ordinele de arestare 
și execuție a sute de 
regimului ; supraveghea personal 
schingiuirea deținuților politici ; ca 
slugă supusă a stăpînului, Barbot 
îl însoțea, pas cu pas, pe Duvalier, 
ținîndu-și pistolul automat în pozi
ție de tragere.

Răsplata președintelui n-a fost 
cea așteptată : In iulie 1960, ajuto
rul său cel mai apropiat, care acu
mulase prea multă putere, a fost 
pus în lanțuri și aruncat într-o car
ceră a fortului Dimanche, acea în
chisoare în care Barbot schingiuise 
ani de-a rîndul pe deținuții politici.

Ceea ce nu i-a reușit însă nici 
unui deținut, i-a reușit lui Barbot. 
Cu ajutorul prietenilor din poliția 
secretă, a evadat din temniță și a 
devenit, după scurt timp, cel mai 
primejdios adversar al fostului său 
mentor. împreună cu fratele său 
Harry, Barbot a constituit o bandă 
de „killer" (asasini), care au devenit 
o adevărată obsesie pentru Duvalier. 
Banda lui Barbot a dat bătălii sîn- 
geroase cu poliția lui Duvalier, je- 
fuindu-i arsenalele.

Barbot a jurat că-l va lichida pe 
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acestea să 
trebuie să 
tr-un adevărat efort cu scopul 
situația pe această planetă să devi
nă mai puțin periculoasă și, în cele 
din urmă, pașnică“.

La rîndul său lordul Home a de
clarat :

„Sînt foarte fericit că am sosit 
aici pentru a semna cu dl. Gromîko 
și dl. Rusk Tratatul privitor la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară — lucru care va aduce fo
loase atît poporului englez cît și 
celui rus precum și tuturor popoare
lor lumii. Am făcut un început bun.

Vom semna un tratat important 
și sperăm să progresăm și în ce pri
vește rezolvarea altor probleme. 
pentru a se lărgi domeniul înțelege
rii între noi. In Anglia există pro
verbul „Cu o floare nu se face pri
măvara“. A apărut prima floare și 
sperăm că pe viitor vom reuși să 
obținem o asemenea situație încît 
relațiile noastre să se îmbunătățeas
că. Așteptăm ca în aceste cîteva zile 
să desfășurăm o activitate construc
tivă, bună".

ulterioară a tuturor stocurilor de 
arme nucleare. Acum, după realiza
rea înțelegerii reciproce și a primu
lui succes în destinderea încordării 
internaționale, ambele părți trebuie 
să depună maximum de eforturi în 
rezolvarea celorlalte probleme inter
naționale litigioase.

M. Mbu a subliniat, de asemenea, 
că Nigeria sprijină propunerea gu
vernului sovietic cu privire la în
cheierea unui pact de neagresiune 
între țările membre ale N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia. Un asemenea tratat ar 
slăbi mult primejdia izbucnirii unui 
nou război și ar contribui la înceta
rea cursei continue a înarmărilor.

★

membre ale N.A.T.O. și statele par
ticipante la Tratatul de la Varșovia.

Biroul Politic al C.C. al P.C. Fran
cez subliniază că nimic nu poate 
justifica această politică a guvernu
lui francez, care încearcă de fapt să 
torpileze primele hotărîri menite să 
permită înaintarea în continuare pe 
calea unei păci trainice și îndelun
gate, pe calea dezarmării.

Partidul Comunist Francez chea
mă pe toți oamenii muncii demo- 
crați să-și dubleze eforturile pentru 
a determina guvernul francez să a- 
dere la Tratatul de la Moscova.

Duvalier. Această hotărîre i-a co
municat-o personal președintelui, 
chemîndu-l la telefon la numărul 
secret al acestuia. Duvalier i-a răs
puns : „Barbot, mi se va aduce capul 
tău".

La mijlocul lunii iulie a.c. a avut 
loc ultima bătălie dintre foștii com
plici : Barbot își adunase oamenii în 
apropierea capitalei pentru a da lo
vitura decisivă împotriva dictatoru
lui. El, împreună cu fratele său, au 
fost însă descoperiți de soldați în
tr-un cîmp de trestie de zahăr. Sol- 
dații au dat foc trestiei. Cînd frații, 
goniți de flăcări și fum, au încercat 
să se refugieze, au fost primiți cu o 
rafală de gloanțe.

Triumfător, învingătorul Duva
lier a trimis tuturor agențiilor foto
grafice internaționale clișee înfăți- 
șînd cadavrul mutilat al fostului său 
apărător. Dictatorul nu reușise însă 
să convingă de victoria sa pe pro
prii lui adepți. Se răspîndise le
genda că Barbot s-ar fi transformat 
într-un ...cîine negru. *) Această le
gendă a prins rădăcini. Acum sol- 
dații trag fără milă în orice cîine 
negru care le iese în cale“.

*) O parte dfn populație, trăind în în
tunericul neștilnțel de carte, se află încă 
sub Influența magiei.

Dictatorul haitian Duvalier se teme de mîniă poporului. Palatul său prezidențial din Port- 
au-Prince este păzit de tancuri.

• Se vor lua măsuri concrete împotriva guvernului R.S.A.
• Tunisia a rupt relațiile diplomatice cu Portugalia

NEW YORK
Agenția U.P.I. anunță că reprezen
tanții statelor africane la O.N.U. au 
organizat o întîlnire pentru sfîr
șitul acestei săptămîni, în scopul 
de . a discuta adoptarea unor măsuri 
concrete împotriva guvernului ra
sist al Republicii Sud-Africane. Ei 
urmează să discute, de asemenea, 
rezoluția ce va fi propusă Consiliu
lui de Securitate întrunit zilele a- 
cestea pentru a condamna politica 
de 
de 

discriminare rasială practicată 
guvernul sud-african.

divergențe

Piccioni și Schröder, 
discu- 
o ho- 
reiese 
cursul

Segni și-a încheiat vizita la Bonn
BONN 3 (Agerpres). — Președin

tele Italiei, Segni, și-a încheiat vi
zita de trei zile în R.F.G. unde a 
dus tratative cu președintele R.F.G. 
Liibke și cu cancelarul Adenauer. 
Paralel au avut loc tratative între 
miniștrii afacerilor externe ai Italiei 
și R.F.G.

în legătură cu problemele 
täte nu s-a adoptat însă nici 
tărîre concretă. După cum 
din comentariile presei, în 
tratativelor s-au ivit
serioase. Ziarul „Stuttgarter Zei
tung“ scrie fără ocol că delegația 
italiană „s-a pronunțat cu hotărîre 
împotriva axei Bonn—Paris”. în 
schimb reprezentanții Italiei au ce
rut includerea Angliei în „Comuni
tatea Economică Europeană", împo
triva cărui fapt, după cum se știe, 
continuă să obiecteze guvernele 
Franței și R.F.G.

în urma tratativelor italo-vest-

Convorbiri 
anglo-vest - germane
LONDRA 3 (Agerpres). — La Mi

nisterul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii s-a anunțat că Gerhard 
Schröder, ministrul afacerilor exter
ne al R.F. Germane, va face o vizită 
colegului său britanic lordul Home 
la 14 august. Cei doi miniștri de ex
terne vor face un schimb de vederi 
asupra Tratatului de la Moscova cu 
privire la încetarea experiențelor 
nucleare, și vor discuta și alte pro
bleme de interes comun.

Consfătuire Ia Consiliul 
Suprem al Economiei 
Naționale a U.R.S.S.

MOSCOVA. La Consiliul Suprem 
al Economiei Naționale a U.R.S.S., al 
Consiliului de 'Miniștri al U.R.S.S. a 
avut loc o consfătuire în problemele 
legate de elaborarea planului econo
miei naționale și de întocmirea liste
lor de titluri ale lucrărilor capitale 
pe anii 1964—1965. La lucrările con
sfătuirii au luat parte Nikita Hruș- 
ciov, Leonid Brejnev și alți. conducă
tori ai partidului și guvernului.

BUENOS AIRES. Guvernul argen
tinian a dat dispoziții să fie puse în 
libertate aproximativ 50 de persoane, 
care fuseseră întemnițate pentru acti
vitatea lor politică și sindicală : prin
tre ele figurează Ernesto Giudici și 
Fanny Edelman, membri ai conduce
rii Partidului Comunist din Argentina. 
Giudici a stat în închisoare timp de 
nouă luni. In același timp continuă să 
zacă în închisori aproximativ 80 de 
persoane, care urmează să fie deferite 
justiției în virtutea unor decrete anti- 
democrate.

de trei zile a minis- 
al S.U.A., Robert S. 
Germania occiden-

BONN. Vizita 
trului de război 
McNamara, în 
tală a luat sfîrșit. A fost dat publici
tății un comunicat în legătură cu tra
tativele dintre McNamara și minis
trul de război al R.F.G., Kai-Uwe

TUNIS 3 (Agerpres). — După 
cum a anunțat Secretariatul de 
Stat pentru Afaceri Externe al Tu
nisiei, guvernul acestei țări a ho
tărît să rupă relațiile diplomatice 
cu Portugalia.

★
TRIPOLI. Guvernul Libiei a ho

tărît să aloce un ajutor de 15 000 lire 
mișcărilor de eliberare din Africa în 
conformitate cu recomandările con
ferinței de la Addis Abeba a șefilor 
de state și guverne ai țărilor africa
ne independente.

germane, cele două părți s-au mul
țumit să adopte formulări cu carac
ter general care nu obligă la nimic. 
Ei și-au exprimat intenția de a 
„continua“ politica „de integrare 
europeană“ și de a sprijini „contac
te regulate“ cu Anglia în cadrul Co
munității Economice Europene.

Recent, la Avignon (Franța) au avut loc puternice manifestații ale țăra
nilor care nu-și pot vinde produsele din cauza concurenței monopolurilor. Po
liția a intervenit cu brutalitate făcînd uz de gaze lacrimogene. In fotografie: un 
aspect din timpul manifestațiilor țărănești.

<’•

von Hassel, Agenția France Presse re
levă că discuțiile purtate de Mcna- 
mara la Bonn cu oficialitățile vest- 
germane s-au referit, printre altele, la 
consecințele Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare care 
a fost parafat la Moscova.

LAGOS. Parlamentul Nigeriei a 
ratificat Carta Organizației unită
ții africane care a fost adoptată 
la conferința de la Addis Abeba 
a șefilor statelor și guvernelor afri
cane. Primul ministru al Nigeriei, 
Balewa, care a prezentat propunerea 
cu privire la ratificarea Cartei, a ară
tat că după conferința de la Addis A- 
beba între țările africane se stabilesc 
relații de încredere reciprocă și unita
te. Membrii parlamentului care au 
luat cuvîntul la dezbateri au subliniat 
marea însemnătate a Organizației u- 
nității africane în opera de decoloni
zare completă a Africii.

LONDRA. La Londra au fost anun
țate sentințele în procesul intentat or
ganizatorilor exploziei de lîngă clădi
rea redacției ziarului „Daily Worker", 
care a avut loc la 26 mai. Trei huligani 
din organizația fascistă „Mișcarea u- 
nionistă" au fost 
soare pe termene

condamnați la închi- 
între 15 luni și 2 ani.

PANAMA. Țăra
nii panamezi își ex
primă în mod fățiș 
nemulțumirea față 
de activitatea co
misiei guvernamen
tale create recent 
pentru efectuarea 
reformei agrare. 
Recent, la Consiliul 
municipal de la 
Buena Vista (pro
vincia Colon) a iz
bucnit un conflict 
între reprezentanții 
comisiei și țărani. 
Locuitorii din co
muna Hirala au a- 
cuzat pe reprezen
tantul comisiei de 
percepere ilegală de 
amenzi, de apărarea 
intereselor moșieri
lor, de refuzul de a 
include unele fami
lii pe lista de îm-

Peste 2 000 de muncitori din ramura construcțiilor au demonstrat de curind 
pe străzile Londrei în sprijinul revendicărilor lor.

în apărarea poetului spaniol
Carlos Alvarez

Ziarul „Le Monde“ scriePARIS.
că mai mulți scriitori și artiști spa
nioli și latino-americani au dat pu
blicității o declarație în legătură cu 
arestarea de către poliția lui Franco

:
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l l
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proprietărire. 
maltratat pe

Țăranii, indignați, l-au 
reprezentantul comisiei.

MOSCOVA. In repertoriul Teatru
lui Mare din Moscova pe anul 1963- 
1964, în afara celor 50 opere și bale
te, prezentate în sezonul trecut, au 
fost incluse multe spectacole, care fie 
că nu au fost jucate deloc pe scena 
teatrului, fie că au fost prezentate 
foarte demult. Una dintre cele mai 
strălucite puneri în scenă va fi ope
ra „Oktiabr“ de Muradeli. Premiera 
ei va avea loc la 22 aprilie 1964 — a 
94-a aniversare a nașterii lui Lenin. 
Interesant va fi și baletul „Poemul 
eroic“, într-un singur act, care va fi 
dedicat tineretului. In octombrie-no- 
iembrie, moscoviții vor vedea opera 
„Don Carlos“ dé Verdi, care nu a fost 
prezentată pe scena teatrului de mulți 
ani. Se pregătește o nouă punere în 
scenă a operei „Don Juan“. La în
ceput de sezon va fi prezentată în
tr-o nouă punere în scenă „Frumoasa 
adormită“ de Ceaikovski. In luna mai 
1964 spectatorii vor putea vedea ba
letul „Othello“ de Maciavariani. Vor 
fi, de asemenea, prezentate trei bale
te într-un act de Stravinski.

REYKJAVIK. La 2 august, în capi
tala Islandei, la Reykjavik, nu a apă
rat nici un cotidian din cauza grevei 
ziariștilor care cer majorarea salariilor.

LONDRA. Un grup de deputați la
buriști englezi s-au înapoiat din 
Cuba, unde au participat la solemni
tățile cu prilejul celei de-a zecea ani
versări de là începerea luptei poporu
lui Cuban împotriva regimului dicta
torial. Laburiștii, printre care Sydney 
Silverman, John Rankin și alții, și-au 
împărtășit impresiile asupra acestei 
vizite. Ei au declarat reprezentantu
lui agenției Press Association, că cel 
mai mult au fost uimiți de rapidita
tea cu care poporul cuban lichidează 
analfabetismul. O mare impresie a 
produs asupra lor construcția de lo
cuințe în localitățile sătești.

ALGER. La 5 august la Alger se 
deschide cel de-al III-lea Congres al 
profesorilor și învățătorilor din țările 
arabe. Printre problemele care figu
rează pe ordinea de zi a congresului 
sînt : sarcinile actuale ale profesorilor 
și învățătorilor arabi ; organizarea 

a poetului Carlos Alvarez. „Unul din 
cei mai înzestrați poeți ai tinerei ge
nerații spaniole, Carlos Alvarez, a 
fost arestat la Madrid, sub acuzația 
de a fi denunțat în presa străină 
metodele poliției spaniole“ — se spu
ne în declarație. „Subsemnați! își 
exprimă în mod public neliniștea cu 
privire la soarta scriitorului și cer 
ca exercitarea dreptului său de apă
rare să fie garantată, în conformi
tate cu drepturile recunoscute de 
carta O.N.U.“.

Printre cei ce au semnat declara
ția se află Carlos Palacio, Miguel 
Salabert, Miguel Angel Asturias, 
Xavier Domingo, Manuel Tunon de 
Lara, F. Olmos Garcia, Juan Goy- 
tisolo, Antonio Gavina, Julio Ramon 
Ribeyro, Jorge Semprun, Armendo 
Lopez Salinas, Fernando Benitez, 
Carlos Fuentes și Vasquez Llosa.

Marinarii francezi 
continuă lupta 
revendicativă

MARSILIA 3 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor agenției France 
Presse, greva marinarilor și doche
rilor, care a blocat timp de patru 
zile portul Marsilia, a luat sfîrșit, în 
după-amiaza zilei de 3 august. Intr-o 
rezoluție în care se anunță reluarea 
lucrului, reprezentanții sindicatelor 
au declarat că dacă pînă la 6 august
nu vor fi satisfăcute revendicările 
oamenilor muncii din port privind 
majorarea salariilor, va fi declanșată 
o nouă grevă de 48 de ore.

sindicală a cadrelor didactice din ță
rile arabe ; problema arabizăril în Al
geria și lupta împotriva analfabetis
mului.

NAIROBI. Intr-o declarație făcută 
în parlament, Tom Mboya, ministrul 
de justiție al Kenyei, a subliniat că 
Zanzibarul va adera la Federația Afri
cii Răsăritene din care urmează să facă 
parte Kenya, Tanganica și Uganda. 
Tom Mboya a arătat, de asemenea, 
că peste cîteva zile se va termina e- 
laborarea proiectului de constituție a 
viitoarei federații, iar la sfîrșitul aces
tei luni sau la începutul lunii viitoa
re va avea loc conferința reprezentan
ților celor patru țări care'urmează să 
discute problema creării federației.

WASHINGTON. Purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe, Pierre Salinger, a 
anunțat că ambasadorul Statelor Uni
te în Panama, Joseph Farland, și-a 
dat demisia din funcția sa. Agenția 
Reuter relevă că Farland „a criticat 
vehement programul alianței pentru 
progres în America Latină".

TOKIO. La 2 august, în apropierea 
orașului Itoigawa (prefectura Niigata), 
pentru a doua oară în acest an, a în
ceput să erupă vulcanul Yakziama. A- 
cest vulcan constituie un loc preferat 
al alpiniștilor japonezi. Nu este cunos
cută soarta cîtorva grupuri de alpi- 
niști care escaladau vulcanul în a- 
ceastă zi.
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MANILA. După cum relatează 
agenția France Presse din Manila, ca
zurile de holeră semnalate recent în 
oraș au căpătat caracterul unei epi
demii. După cum a declarat ministrul 
Ocrotirii sănătății din Filipino, au 
Înregistrate cazuri mortale. Sute 
persoane suferind de holeră au 
internate în spitalele municipale.

MIAMI. (Florida, S. U. A.). Primul 
uragan tropica] al sezonului a fost 
semnalat vineri în Atlantic, de către 
un avion de recunoaștere al marinei 
americane, la aproximativ 750 de mile 
est de insula Martinica. Biroul meteo
rologic din Porto Rico a anunțat că 
uraganul va crește în intensitate, de- 
plasîndu-se spre vest-nord vest, adică 
spre S.U.A., cu viteza de 14 noduri. 
Uraganul, numit „Ariene“, bîntuia la 
3 august într-o zonă de circa 370 km, 
cu viteza de 160 km/oră.

MADRID. Un cutremur a fost sem
nalat vineri dimineața la Mohammedia, 
stațiune balneară situată la 20 km nord 
de Casablanca. Centrul maritim a sem
nalat puternici curenți submarini.


