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ÎNFĂPTUIND planurile

Unul din principalele mijloace de 
întărire economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective este planifi
carea judicioasă a producției și ur
mărirea pas cu pas a realizării sar
cinilor prevăzute în plan. Această 
problemă preocupă îndeaproape 
consiliile agricole din regiunea Ba- 
ætt.

Planurile de producție pe acest 
an au fost întocmite mai judicios, 
prevederile lor ținînd mai bine 
seama de condițiile concrete na
turale și economice, de interesele 
gospodăriei și ale colectiviștilor, 
precum și de nevoile economiei na
ționale. Din ele rezultă în mod clar 
dezvoltarea diferitelor ramuri de 
producție, cum vor fi folosite tere
nul, animalele de muncă, uneltele, 
forța de muncă, ce metode-agroteh
nice se vor aplica, producțiile care 
trebuie obținute la hectar și pe cap 
de animal, creșterea avutului ob
ștesc, producția marfă și repartiza
rea veniturilor.

Consiliile agricole au orientat gos
podăriile colective, ca în funcție de 
condițiile pedoclimatice și economice, 
să dezvolte în primul rînd ramurile 
de bază — cultura cerealelor și 
creșterea animalelor, iar alături de 
acestea unele ramuri ajutătoare care 
folosesc cel mai bine condițiile spe
cifice locale. în gospodăriile din zona 
de șes a regiunii se dezvoltă ca ra- 

i mură principală cultura cerealelor 
' pentru boabe (grîu, porumb) și plan

tele tehnice, iar în zootehnie — creș
terea porcilor pentru carne, a păsă
rilor și a vacilor pentru lapte. în 
unitățile din această zonă cerealele 
pentru boabe ocupă peste 75 la sută, 
iar plantele tehnice peste 10 la sută 
din suprafața arabilă. Gospodăriile 
colective situate în jurul orașelor 
Arad și Timișoara dezvoltă ca ra
muri principale cultura legumelor, 
creșterea vacilor pentru lapte, a pă
sărilor și cultura cerealelor. în gos
podăriile colective din zona de deal 
s-au stabilit ca ramuri principale 
pomicultura, viticultura și creșterea 
bovinelor.’

Prin întocmirea unor planuri de 
producție judicioase s-a făcut un 
pas important spre sporirea produc
ției agricole. Acum hotărîtor este ca 
prevederile lor să fie îndeplinite pas 
cu pas. Organele de partid și consi
liile agricole din regiunea Banat duc 
o bogată activitate de îndrumare, și 
sprijinire a colectiviștilor pentru în
deplinirea ritmică a sarcinilor din 
planurile de producție.

Folosind condițiile favorabile e- 
xistente în toamna anului trecut, 
colectiviștii din regiunea noastră au 
însămînțat cu grîu peste 200 000 ha, 
efectuînd lucrări la un înalt nivel 
agrotehnic, iar ogoarele de toamnă 
au fost executate pe întreaga supra
față planificată. în primăvară, gos
podăriile colective au fost îndrumate 
să facă semănatul la timp și la un 
înalt nivel agrotehnic. Pentru a con
trola și îndruma îndeaproape ca
litatea lucrărilor, atît în toam
nă cît și în primăvară, consi
liile agricole raionale au organizat 
colective formate din 3—4 specia
liști, cu vechime și experiență în 
muncă, care s-au deplasat în gospo
dăriile colective învecinate pentru a- 
urmări realizarea întocmai a supra
fețelor prevăzute pentru diferite cul
turi și executarea unor lucrări de 
bună calitate care să asigure obți
nerea unor recolte mari. Așa, de 
exemplu; ing. Gemescu Pompiliu de 
la G.A.C. Cărpiniș, ing. Kiss Ladislau 
de la G.À1C. Jimbolia, ing. Maxim 
Eugen de la G.A.C. Cenei, care au 
multă experiență în cultura porum
bului, au îndrumat gospodăriile co
lective Checea, BeregsăU-Mare și Be- 
regsău-Mic, în ceea ce privește se
mănatul și asigurarea densității opti
me a plantelor la hecțar.' Rezulta
tele acestor îndrumări sînt' oglindite 
și în calitatea lucrărilor executate. O 
mare atenție a fost acordată între
ținerii culturilor: în gospodăriile co
lective din regiune s-a extins mult

folosirea sapei rotative și grăparea 
la 3—4 zile după semănat a supra
fețelor însămînțate cu porumb. Pen
tru realizarea producțiilor planifica
te s-au executat trei prașile pe în
treaga suprafață însămînțată cu 
sfeclă de zahăr, iar prașila a IV-a pe 
13 761 ha. La porumb s-au aplicat 3 
prașile pe întreaga suprafață, iar 
prașila a IV-a pe 25 447 ha. La între
ținerea culturilor, o contribuție deo
sebită au adus-o mecanizatorii din 
stațiunile de mașini și tractoare care 
în acest an au executat prașila me
canică pe 121 259 ha. Ca urmare a 
aplicării pe scară largă a întregului 
complex de măsuri agrotehnice, cul
turile se dezvoltă bine.

în această perioadă consiliile agri
cole se ocupă de organizarea și în
drumarea lucrărilor agricole din 
campania de recoltare. Astfel, dato
rită și faptului că în regiunea noa
stră păioasele din raioanele de deal 
ajung la maturitate cu 5—6 zile mai 
tîrziu decît în raioanele de șes, com
binele stațiunilor de mașini și trac
toare și ale gospodăriilor de stat au 
fost concentrate la început în unită
țile din zona de șes, iar apoi în cele 
din zona de deal. în gospodăriile co
lective cu puține brațe de muncă ca: 
Topolovăț, Coștei, Beregsău și al
tele s-au repartizat un număr mai 
mare de combine, ceea ce a făcut ca 
și aceste gospodării să recolteze în 
termen optim. Paralel cu recoltarea 
cerealelor păioase consiliile agricole 
îndrumă colectiviștii să execute a- 
rături Și însămînțări în miriști. Pînă 
în seara zilei de 23 iulie s-au exe
cutat arături pe o suprafață de 44 731 
ha și s-au semănat culturi duble pe 
21 172 ha.

Printre acțiunile principale legate 
de realizarea planului de producție 
pe anul acesta, consiliile agricole au 
îndrumat și urmărit în gospodăriile 
colective felul cum se desfășoară 
plantarea pomilor fructiferi și a vi
ței de vie. în primăvară s-au plan
tat 1294 ha. cu pomi și 390 ha cu 
viță de vie. Plantațiile s-au făcut în 
bazinele stabilite în urma lucrărilor 
de microraionare și pe baza unor 
studii tehnico-economice întocmite 
de specialiștii de la Oficiul regional 
de proiectare și organizarea terito
riului.

Pentru satisfacerea cerințelor din 
ce în ce mai mari de legume, și în 
acest an se cultivă cu aceste plante 
o suprafață de 8715 ha din care 3139 
ha sînt irigate. O atenție deosebită 
s-a acordat extinderii culturii legu
melor timpurii și forțate în gospo
dăriile colective cu tradiție ca : Ma- 
cea, Curtici, Diniaș, Peciul Nou etc.

Consiliile agricole acordă o deose
bită atenție realizării planului de 
producție în ramura creșterii anima
lelor. De la începutul anului și pînă 
în prezent în gospodăriile colective 
s-au înregistrat creșteri la efectivele 
de animale de 21193 la bovine. 
42 453 la porcine, 73 989 la ovine și 
940 879 la păsări. în primul semestru 
al acestui an, gospodăriile colective 
au livrat statului 221 779 hl lapte, cu 
32 217 hl mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului trecut.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent și cele pe care le vor obține în 
viitor sînt urmarea preocupării deo
sebite pe care consiliile agricole, sub 
îndrumarea directă a organelor de 
partid, au acordat-o sectorului zoo
tehnic și îndeosebi asigurării bazei 
furajere. Astfel, în ramura creșterii 
animalelor lucrează cei mai buni co
lectiviști, membri și candidați de 
partid. S-a introdus aplicarea retri
buției pe baza producției obținute în 
toate gospodăriile colective, comple
tată cu diferite forme de stimulare. 
Luînd aceste măsuri, numeroase 
gospodării colective au depășit pro-

Ing- Ștefan ROMOȘAN 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional Banat

(Continuare în pag. V-a)
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întreprinderea de prefabricate din beton de la Giurgiu

Produce cu întreaga capacitate

La Giurgiu a încenut să producă 
cu întreaga capacitate noua între
prindere de prefabricate din beton. 
Această întreprindere produce ele
mente de beton necesare construcți
ilor specifice din domeniul căilor 
ferate, drumurilor și telecomunicați
ilor. Producția anuală a unității este 
de 35 000 m c de betoane precompri- 
mate. S-au construit aici : o hală 
centrală de fabricație cu o suprafață 
de 2 800 m p, o stație de sortare hi
draulică a nisipului și pietrișului, 
o stație semiautomată pentru prepa

rarea betoanelor, mai multe silozuri 
cu instalație pneumatică de transport 
și manipulare. Se vor produce aici 
anual aproape 300 000 traverse din 
beton, mii de piloți pentru lucrări hi
drotehnice, grinzi precomprimate cu 
goluri pentru poduri, stîlpi din beton 
centrifugat pentru electrificarea linii
lor ferate.

In fotografia de sus : Silozul de 
ciment al noii întreprinderi, dotat cu 
instalații pneumatice pentru tran
sportul și manipularea cimentului.

Mașini pentru agricultură
In prima jumătate din acest an în 

țara rîoastră au fost produse mai 
multe tractoare decît în întreg a- 
nul 1958. Noile tractoare U-650 și 
U-651, realizate în serie de con-

&ECOLÏATUL GRIULUI
SE APROPIE BE SFÎRSIT
ÎN GOSPODĂRIILE DE STAT

In gospodăriile agricole de stat din 
fără recoltatul griului se apropie de sfîr- 
șit. Din datele sosite la Trustul central 
Gostat rezultă că pînă la 23 iulie griul 
de toamnă s-a recoltat de pe 466 000 ha, 
adică 93 la sută din suprafafa ocu
pată de această cultură. Gospodăriile de 
stat din 22 trusturi din sudul și vestul 
țării, cum sînt cele din Crișana, Deta, Ur- 
ziceni, Craiova, Ploiești au terminat strîn- 
sul griului. O dată cu lucrările de recol
tare mecanizatorii din gospodăriile de 
stat au balotat paiele de pe jumătate din 
suprafafa recoltată, au executat arături de 
vară pe 115 000 ha și au semănat cu cul
turi furajere în miriște aproape 20 000 ha,

structorii brașoveni, se situează la 
nivelul tehnicii înaintate, puțind 
fi folosite la o gamă largă de lucrări 
din agricultură, economia forestieră, 
construcții rși din alte sectoare; Nu
meroase utilaje pentru agricultură 
au produs în primul semestru din 
acest an și alte întreprinderi din in
dustria constructoare de mașini. V- 
zinele „Semănătoarea"- din Capitală, 
de exemplu, au trimis unităților so
cialiste din agricultură peste plan 
150 de combine de recoltat siloz, 465 
greble, 100 de mașini pentru îm
prăștiat îngrășăminte și altele. 
In alte uzine constructoare de ma
șini au fost produse, de asemenea, 
peste prevederile planului, 90 selec
toare de mare capacitate și elicoidale, 
100 remorci-dormitor, cisterne etc.

(Agerpres)

Concursul „Scinteii"
pentru

cea mai bună 
fotografie

La concursul de iotografii 
al „Scinteii" continuă să so
sească un mare număr de 
imagini inspirate din aspec
tele cele mai variate ale vie
ții. în pagina a III-a publi
căm cîteva dintre fotografii
le trimise ziarului de către 
cititori.

illllilii

Construcțiile zootehnice ale gospodăriei colective din Biled, regiunea Banat

Prețuirea acordată slujitorilor 
școlii, grija cu care le sînt asigurate 
condiții bune de lucru, de viață, în
florirea învățămîntului de toate 
gradele în anii puterii populare, de
termină un mare număr de absol
venți ai școlilor medii să se îndrep
te spre instituțiile de învățămînt 
superior care pregătesc cadre di
dactice pentru școala de cultură ge
nerală. Care sînt aceste instituții? 
In primul rînd, universitățile din 
București, Iași, Cluj și Timișoara, 
cu numeroasele lor facultăți și sec
ții de specializare, precum și institu
tele din rețeaua învățămîntului su
perior pedagogic — pe care ne pro
punem să le prezentăm, pe scurt, 
în rîndurile ce urmează.

în prezent există 14 institute pe
dagogice de trei ani, răspîndite pe 
tot cuprinsul țării. în anul uni
versitar care s-a încheiat, la cursu
rile de zi și la cele fără frec
vență ale institutelor pedagogice 
au fost înscriși peste 19 000 de 
studenți. Cele mai „vîrstnice“ din
tre aceste institute împlinesc abia 5 
ani de activitate, iar cîteva dintre 
cele mai tinere — printre care cele 
din Constanța, Bacău și Baia Mare 
— au dat de curînd prima lor pro
moție de absolvenți. în cele 65 de 
facultăți, cadre didactice universi
tare, cu o bogată experiență științi
fică și pedagogică, se ocupă cu grijă 
de formarea viitorilor profesori pen
tru școlile de opt'ani.

Trecerea la învățămîntul general 
de opt ani, care se înfăptuiește Jn- 
cepînd cu noul an școlar, îmbogăți
rea. orizontului de cunoștințe ăl ele
vilor, intensificarea vieții culturale 
din centrele muncitorești și satele 
colectivizate necesită formarea unui 
număr important de profesori, cu o 
temeinică pregătire pedagogică^ și 
de cultură generală, dornici să-și 
îndeplinească cu succes înalta lor 
menire. Profesiunea de educator al 
tineretului se bucură de o înaltă 
apreciere și considerație din partea 
partidului, de dragostea și recunoș-

Măr f u 
p e n t r
se z o nu

Cu privire la felul cum au fost pre
gătite contractările, ni s-a relatat că, 
încă cu mult timp înainte de a se 
ajunge în faza de contractare a mărfu
rilor, comerțul exercită un rol activ, ma
nifestat prin influențarea industriei, a 
planurilor ei de producție. La rîndul ei, 
industria analizează cu atenție sugestiile 
comerțului și, ținînd seama de posibili
tăți, își orientează activitatea în direc
ția necesară.

Și în vederea contractării fondului 
de marfă pentru a doua jumătate a a- 
nului s-au luat măsuri încă din perioada 
de creație a modelelor noi, prezentate 
în colecțiile de mostre. Linia în dome
niul creației a fost stabilită de comun 
acord de către tehnicienii din industrie 
și comerț. Tehnicienii din ambele sec
toare au examinat modelele prezentate, 
contribuind la îmbunătățirea lor, au 
triat colecțiile de mostre pentru a eli
mina din timp mărfurile depășite. Me
rită menționat că la această acțiune 
și-au dat concursul și comisiile consul
tative înființate pe lîngă direcția gene
rală din minister și pe lîngă direcțiile 
comerciale regionale. Au fost astfel soli
citați să-și spună părerea artiști plastici, 
arhitecți, actori, muncitori, studenți, 
gospodine.

în regiuni, colecțiile au fost exami
nate în mai largă măsură ca înainte de 
către întreprinderile comerțului cu ri
dicata și de lucrători ai comerțului cu 
amănuntul. întreprinderile industriale 
au pus la dispoziția comerțului colecții 
de mostre, albume cu schițe și fotografii, 
contexturile din care sînt lucrate unele 
mărfuri sau chiar produsele respective.

Ni s-a comunicat, de asemenea, că 
la majoritatea articolelor contractate 
pentru sezonul de iarnă 1964—1965, 

.cantitățile depășesc cu mult pe cele 
contractate în aceeași perioadă a anului 
trecut. Pentru sezonul rece, celor
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tința multor generații de elevi, a pă
rinților, care-și trimit cu încredere 
copiii la școală, convinși fiind că 
acolo vor primi o educație aleasă, 
vor fi temeinic pregătiți pentru via
ță. Pregătirii viitorilor profesori i se 
acordă toată grija.

în anii de facultate, studenții se 
pot pregăti pentru a deveni pro
fesori de diferite specialități : ma
tematică, fizică și chimie, științe na
turale și agricole, istorie și geografie, 
limba și literatura romînă, desen, 
muzică, educație fizică. Laboratoare 
modern utilate, săli spațioase de 
cursuri și seminarii, biblioteci și săli 
de lectură sînt puse la dispoziția 
studenților pentru a-i ajuta să pă
trundă temeinic problemele viitoa
rei lor specialități. Cursurile teore
tice alternează cu seminarii, lucrări 
de laborator și lucrări practice, vi
zitarea unor întreprinderi și institu
ții, a unităților agricole socialiste 
etc. Pregătirea științifică este com
pletată prin cursuri de peda
gogie și metodică, perioade de 
practică pedagogică în școli, cursuri 
speciale ca fotocinematografie, acti
vitatea culturală de masă etc., care 
familiarizează pe viitorul profesor 
cu specificul muncii cultural-educa
tive în rîndul oamenilor muncii, al 
țărănimii colectiviste.

La București, Cluj, Iași și Timi
șoara, institutele pedagogice au un 
profil complet, cuprinzînd toate do
meniile de specializare amintite mai 
sus. în celelalte centre, ele cuprind 
2—5 facultăți. De menționat că, în 
viitorul an universitar, la cîteva 
dintre institutele pedagogice de cu
rînd înființate se creează facultăți 
noi, lărgindu-se astfel posibilitățile 
de pregătire a profesorilor de dife
rite specialități.

Amenajate în clădiri spațioase și 
confortabile, institutele pedagogice 
oferă studenților condiții din cele 
mai bune de învățătură, de viață. 
Să facem o scurtă vizită la cîteva 
•dintre ele. în străvechea cetate de

■ '

• 0 profesiune respec
tată • U institute cu 
65 de facultăți ® Noi 
posibilități de speciali
zare ® Amfiteatre spa
țioase, laboratoare mo
derne

scaun a Moldovei, Suceava, sau în. 
pitorescul centru minier maramu
reșean Baia Mare, la Bacău sau Cra
iova, institutele pedagogice te în- 
tîmpină ospitaliere cu clădirile lor 
noi și spațioase, cu cămine moderne 
și confortabile. Totul este nou și 
strălucește de curățenie, creînd o at
mosferă plăcută de studiu. Labora
toare modern utilate, cămine și can
tine noi există și la institutele peda
gogice din Brașov, Pitești. Constanța, 
Galați. Studenții de la Timișoara, 
care se pregătesc să devină profe
sori de științe naturale și agricole, 
își desfășoară lucrările practice în 
condiții deosebit de prielnice la sta
țiunea republicană a tinerilor naiu- 
raliști din localitate; la Oradea, să
lilor de curs și seminar spațioase li 
se alătură, mari terenuri de sport.

După orele de cursuri sau semina
rii, lucrări practice sau practică pe
dagogică, studenții desfășoară o 
bogată activitate cultural-educativă. 
Peste tot s-au alcătuit formații ar
tistice și sportive, au fost organi
zate concursuri culturale și compe
tiții sportive, excursii didactice și 
științifice.

Recent, absolvenții anului III, 
noua promoție de profesori a in
stitutelor pedagogice, au fost repar
tizați la locurile de muncă — în re
țeaua largă a școlilor de opt ani. 
Iar acum, în aceste institute se fac 
pregătiri intense pentru întîmpina- 
rea la concursul de admitere a vii
torilor studenți.

Florica DINULESCU

Clădirea Institutului pedagogic din Bacău

Prin recentele contractări s-a asiguijat un sorti
ment mai variat' de mărfuri pentru populație. Tot
odată, ele au constituit un prilej de a trage con
cluzii pentru viitor, o contribuție la îmbogățirea 
experienței atît a reprezentanților comerțului, cît și 
a întreprinderilor producătoare de bunuri de larg 
consum. In legătură cu contractările, un redactor al 
ziarului nostru a avut o convorbire la Direcția gene
rală de resort din Ministerul Comerțului Interior.

I viitor
mai mici dintre clienți li s-au pre
gătit ghete și cizmulițe călduroase, din 
fețe de piei presate, căptușite cu 
tricot păros și avînd talpă din micro- 
poros, produse de întreprinderea de pie
lărie și încălțăminte din Cluj. în sectorul 
bumbacelor se remarcă o serie de pro

duse ca : imprimeuri, țesături fant.ezi, 
damascuri superioare și altele, dintre 
care cele mai izbutite le-au obținut fa
bricile „Dacia’“, „Răscoala din 1907“ 
din București, „Teba“ Arad. în sec
torul articolelor din mătase se cu
vine menționată producția variată a 
sortimentelor de cravate și fulare din 
mătase naturală și artificială, unele im
primeuri și contexturi noi la țesături 
realizate de către colectivele fabricilor 
„Select“ și „Mătasea Populară“ Bucu
rești. Noutăți sînt și la confecții, unde 
varietatea mare de modele contractate 
și revizuirea unor tipare (cămășile, pan
talonii și costumele bărbătești, preciim 
și unele articole pentru femei) vor a- 
sigura un sortiment mai variat și un 
mod de prezentare îmbunătățit.

Unele întreprinderi producătoare 
n-au fost însă la înălțimea așteptărilor. 
Fabrica de încălțăminte „13 Decembrie’’ 
Sibiu, „Mase Plastice“ București, „Fla
mura Roșie“ Sibiu, „F. C. Iași“ și „F. 
C. Botoșani" au prezentat colecții de 
mostre nesatisfăcătoare. La grupa țesă
turilor fantezi pentru paltoane de femei, 
fabrica „l'rejmer“ s-a înfățișat la con
tractări cu un sortiment extrem de re
dus. Altele, ca Fabrica de postav din 
Buhuși, au prezentat colecții depășite 
față de cerințe la țesături de rochii și 
paltoane pentru femei.

Sectorul lînă-mătase, deși a prezentat 
și unele articole bune, în ansamblu a 
fost sub nivelul celorlalte. Din aceas
tă cauză întreprinderile respective ră- 
mîn cu mărfuri necontractate, se pierde 
timp Și, într-o oarecare măsură, se în-

gustează gama de sortimente puse la 
dispoziția populației.

Referitor la problemele ce se pun 
pentru viitoarele contractări, ni s-a ară
tat că este necesar să se ia în 
continuare măsuri, mai ales în vede
rea lărgirii sferei de creație, pentru ca 
întreprinderile industriale să poată pu
ne la dispoziția comerțului o gamă va
riată de articole noi, care să permită 
eliminarea celor depășite.

în ce privește livrarea ritmică, eșa
lonată, a produselor contractate, s-au 
făcut, în mod vădit, progrese. Este 
totuși necesar ca și în această 
direcție să se mai depună efor
turi pentru a se asigura, potrivit 
clauzelor prevăzute în contracte, 
respectarea strictă a termenelor de li
vrare — condiție hotărîtoare mai ales 
cînd este vorba de sortimente de sezon. 
De asemenea, lucrătorii din comerț au 
datoria de a veghea ca, la recepționam, 
produsele de serie să fie la nivelul cali
tativ al celor omologate. Odată ajunse 
la întreprinderile comerțului cu ridicata, 
mărfurile trebuie cît mai operativ și 
mai judicios distribuite unităților de 
desfacere. îndeplinirea acestor sarcini 
poate aduce o contribuție însemnată Ia 
îmbunătățirea deservirii cumpărătorilor.

Centrala telefonică automată din 
Brașov și-a mărit capacitatea cu 
incă 1 200 linii. In fotografie : se face 

verificarea circuitelor
Foto : Agerpres

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Mulțumesc din suflet Consiliului de Stat și dv. personal pentru feli

citările cordiale și bunele urări ce mi-au fost trimise cu prilejul alegerii 
mele în calitate de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Doresc poporului romîn noi succese în desăvîrșir.ea construirii socia
lismului, pentru dezvoltarea pe mai departe a prieteniei frățești dintre 
țările noastre.

A. MIKOIAN
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Să avem mereu în atenție

Foto : Gh. Vințilă

TEATRE

Contururi ale noului.
Ing. Alexandru BĂLAN 
șeful atelierului de rezistență

perspectiva

ARHITECTURA ȘI URBANISTICA
în legătură cu ideile, exprimate în articolele publicate la rubrica 

„Arhitectură și Urbanistică“, corespondentul nostru pentru regiunea 
Maramureș, Ion Vlanga, a solicitat părerile unor arhitecți și ingineri de 
la D.S.A.P.C. din Baia Mare.

Ca arhitect am citit cu atenție și 
interes articolele apărute și consi
der că problemele tratate au o mare 
importanță péntrii orientarea noas
tră prezentă și viitoare. Articolele 
„Arhitectura și viața“ de arh. prof. 
Octav Doicescu și „Unele aspecte 
ale arhitecturii orașelor“ de arh. 
Anton Moisescu, ridică probleme 
extrem de interesante, atît cu pri
vire la noile concepții urbanistice, 
cît și pentru însăși arhitectura con
temporană. Publicarea acestor arti
cole în ziarul „Scînteia“ — și nu în- 
tr-o revistă de specialitate — asi
gură popularizarea noilor principii 
arhitecturale și urbanistice, în rîn-

tice armonioase. Una din direcțiile 
principale în care putem acționa 
este, după părerea mea, utilizarea 
pe scară tot mai largă a materiale
lor noi și eficiente, cu un vast do
meniu de aplicare : elemente de re
zistență,' instalații, finisaje, acoperi
șuri etc. Această problemă a stat în 
centrul atenției D.S.A.P.C. Mara
mureș. S-au proiectat și executat 
cantități importante de vopsitorii pe. 
bază de alchidal, zugrăveli cu vina- ; 
cét, pardoseli, profile și conducte de 

tinselor cartiere unde locuiau mine- instalații din P.V.C., betoane ușoare 
rii, lipsite de cele mâi elementare cu caracteristici superioare, plăci a- 
dotări urbane, astăzi, cu mîndrie, le glomerate și fibrolemnoase etc. Re- ; 
arătăm noul centru al orașului — 
Piața Victoriei — și Cartierul Repu
blicii cu blocuri noi, frumoase și 
confortabile..

Lipsurile semnalate în articolele 
publicate se mâi întîlnësc și la noi. 
în cartierul Republicii nu âU fost 
rezervate spații libere pe café să 
poată fi Construite, în viitor, Udele Clădirile cu 
obiective café, dintr-un motiv sâU 
altul, nu sînt încă de primă urgență, 
dar care vor fi cerute la un moment 
dat. Amplasarea unui nou Cinema
tograf în acest cartier Créeazâ unéle

Detalii la fațada hotelului „București" din Baia Mare

zulțațele obținute la blocurile con
struite în regiunea Maramureș s-au 
dovedit • valoroase atît din punct de 
vedere economic, cît și al aspectului 
arhitectural și al condițiilor de ex- 

.ploatare.
Din practică am constatat un lu- 

cfu ia care aș vrea să mă opresc 
i un număr redus de 

etaje, construite din panouri mări. 
Și cele CU un număr sporit de etaje, 
realizate cu cofraje glisante, tîm- 
plăria standardizată și alte elemen
te repetate, inspiră la unii arhitecți 
teama apariției de soluții rigide, 
monotone, greu de încadrat în pei
sajul frămîntat din Bâia Mare. Ori, 
gama tot mai largă — prin metode 
de aplicăre complete — a tehnicii 
înaintate permite rezolvarea ăces-

tei probleme. Iată cîteva oonsiderä- 
țil personale.

Parametrul exterior al panourilor 
se poate executa în mod variat din 
beton decorativ, din tencuială obiș
nuită sau decorativă, placată cu co
voare din plăci ceramice mici, plăci 
de azbociment, materiale plastice 
sau-aliaje de aluminiu. Forma și di
mensiunea panourilor influențează 
rezolvarea plasticii întregii con
strucții prin împărțirea fațadei în 
rosturi obligate. Stabilirea formei și 
dimensiunilor panourilor și a deco
rațiilor exterioare ar trebui defi
nitivată pe baza unei strînse cola
borări între arhitecți și irjgineri 
constructori spre a se rezolva optim 
considerațiile de ordin economic, 
tehnologia de fabricație și aspectul 
arhitectural. Același lucru Se cere 
aVutîri Vedere șl là extinderea Uti
lizării materialelor plastice, a ele
mentelor de construcții, a agregate
lor ușoare și betoanelof celulare, à 
cimentului alb și colorat, a plăcilor 
din lemn finisate eu polimeri etc, în 
acest fel, prin colaborarea tuturor 
factorilor interesați, se vor putea re
zolva în modul cel mai eficient pro
blemele utilizării cu Succès a mate
rialelor noi — factor important îti 
realizarea unei arhitecturi moderne.

Iffl U n

durile maselor de oameni ai muncii, 
în văzul cărora se desfășoară în
treaga activitate de construire și re
construire à orașelor noastre.

Problema arhitecturii și a urba
nismului capătă din zi în zi o tot 
măi mare importanță datorită fap
tului că volumul investițiilor este în 
permanentă, creștere. Și nu-i este 
nimănui indiferent modul de așeza
re a noilor construcții, dacă ele co
respund sau nu din punct de vedere 
funcțional și estetic.

Realizările obținute în regiunea 
noastră în acest domeniu întregesc 
șirul de succese înregistrat în toată 
țara. Proiectanții noștri contribuie 
din plin la schimbarea înfățișării 
orașelor. Noile ansambluri se ridică 
la un nivel care satisface tot mai 
mult cele mai înalte exigențe, fără 
a considera că am făcut totul. Dacă 
în trecut vizitatorilor orașului Baia 
Mare le-am putut oferi doar „pito
rescul“ cocioabelor insalubre, al în-

dificultăți și în prezent, tocmai da
torită lipsei de teren rezervat. Fi
rește, vom lua toate măsurile Că 
noul cartier în curs de realizare pe 
malul drept al rîului SăSar să nu 
mai aibă asemenea scăpări.

După părerea mea, problemele 
semnalate în cadrul < '
privind, de pildă, sporirea nu
mărului de arhitecți, conținutul 
prea larg al documentațiilor tehnice 
(în special piese scrise), gama res- 
trînsă de proiecte tip etc., ar trebui 
să constituie obiectul unor analize 
serioase pentru organele centrale 
competente. Asemenea lipsuri pre
lungesc munca de proiectare, nu a- 
sigură întotdeauna o varietate de 
apartamente pentru fiecare catego
rie de familie, îngreunează ampla
sarea etc. Sînt probleme pe care le 
consider ușor rezolvabile.

Colaborar

Alexandru KLEIN
arhitect șef al regiunii Maramureș

între toți factorii
Ritmul tot mai rapid de dezvol

tare a orașelor noastre, exigența 
mereu sporită față de confort și fru
mos ridică noi probleme de arhi
tectură și urbanistică, la rezolvarea 
cărora participă mase tot mai largi 
de specialiști. Un bloc de locuințe 
cu fațade luminoase, o casă priete
noasă, o vitrină modernă și atrăgă
toare — toate se înlănțuiesc armo
nios în aspectul arhitectural care să

exprime dragostea de viață și de 
frumos.

Desigur, problemele majore de ar
hitectură, sistematizare și urbanisti
că cad în sarcina colegilor noștri 
arhitecți. Consider însă că în multe 
direcții — și nu de minimă impor
tanță — inginerii și tehnicienii con
structori își pot aduce contribuția 
lor la realizarea unei varietăți arhi
tectonice și a unei plastici urbanis-

BlOCUrile noi, CU avat uamcxxbc . 
confortabile, dotările social culturale 
tot mai multe și mai moderne între
gesc decorul arhitectonic a! orașelor, 
le dă o notă de prospețime, de tine
rețe. Firește, la realizarea acestora 
o contribuție importantă o au arhi- 
tecții. Aceștia însă își desfășoară ! 
activitatea pe cuprinsul întregii țări. 
De aceea, un schimb de părerii de 
experiență este binevenit. în această 
privință, un rol mai mare cr.ed că ar 
trebui să-1 aibă și publicațiile de 
specialitate.

Articolele „Locuințele și mediul 
înconjurător“, „Cum realizăm com
poziția urbanistică" și altele, apă
rute în ziarul „Scînteia“, nè-au fost 
și nouă, lucrătorilor de la D.S.A.P.C. 
Maramureș, de un real folos. Acea
sta cu atît mai mult cu cît în viito
rii ani orașele maramureșene și, în
deosebi, cele de là poalele Dealului 
Florilor, își vor schimba complet în
fățișarea. De altfel, o bună expéri- ’ 
ență am dobîndit și- noi în această ■ 
direcție. Noile blocuri realizate în 
cartierele orașului Baia Măre, la 
Sighet, Baia Sprie și Satu Mare 
poartă pecetea noului în arhitectură, 
corespund cerințelor de confort și 

discuției de estetica.
în realizarea unor ansambluri va

riate, lipsite de monotonie, s-a por
nit de la teren, care în Baia Mare 
oferă posibilități de implantare in
teresantă a construcțiilor. Alegerea 
tipurilor de secțiuni și alternarea lor 
au dus la posibilitatea tratării va
riate a fațadelor. Coloritul cores
punzător al acestora înseninează și 
mai mult orașul, îi dă o notă tine
rească, specifică timpurilor noastre.

O deosebită importanță pentru noi 
are strînsa colaborare între arhitecți 
și ingineri în scopul folosirii la ma
ximum a posibilităților oferite de 
teren. De exemplu, în elabora
rea proiectelor de locuințe pen
tru trustul minier pe întreaga re
giune Maramureș și în special pen
tru localitățile Cavnic, Baia Borșa 
și Ilba, unde terenul este foarte ac
cidentat, au fost stabilite amplasa
mente .definitive, iar în prezent o 
mare parte din construcții sînt în 
curs de execuție. De bună seamă, 
în multe locuri ne mai aflăm încă 
în stadiul căutărilor. De aceea, pu
blicarea, în continuare, a unor ma
teriale ne va ajuta la găsirea celor 
mai bune soluții, va contribui la ex
tinderea experienței înaintate și, O 
dată cu aceasta, la realizarea unor 
lucrări arhitectonice variate,

apàrtàmente. dérne, în pas cu viața nouă pé café 
o trăim, Am dori să cunoaștem cum 
se asigură, în alte, locuri, varietatea 
unor grupuri mai mici de blocuri, 
ce se are în védère în dezvoltarea 
de perspectivă a unor ansambluri și 
cartiere.

Balcoane... (Din noua arhitectură a 
Oradei)

Arh. Ion POPESCU
șeful atelierului de arhitectură

„LUPTA BE CLASA" «. 7/1964
în revistă Sînt publicate articolele : 

’ Dezvoltarea economică a Romîniei și 
reproducția fürfei de muncă de ION 
PÀCÜRARÜ; Ridicarea nivelului de 
trai, politică consecventă a partidului 
dé S. ȚAIGĂR ; Valorificarea irttehsivă 
à terenurilor din lunca Dunării de 
acad. GRIGORE OBREjANU ; Cerce
tări sociologice valoroase de ERNÖ 
GALL și ION ALUAȘ ; Legiuirile a- 
grâre din 1864 de NICHITA ADĂNI- 
LOAIE și DAN BERINDEI.

Sub titlul : „Probleme actuale ale 
cercetării filozofice“, se publică : Lăr
girea tematicii cercetărilor filozofice de 
CĂLINA MARE, ION IRIMIE și AN
DREI ROTH ; Activitatea de cercetare

a cadrelor didactice-de ION CORNEA, 
NICOLAE PITROP și VIOREL COL- 
ȚESCU.

Revista mai cuprinde : Dezbateri pe 
marginea proiectelor de tematică a 

. cursurilor de științe sociale.
La rubrica „Critică și bibliografie“ 

sînt înserate : O realizare valoroasă a 
literaturii noastre economice de GH. 
BARBU ; Spre lumină (Culegere de 
cîntece revoluționare) de V. ADÄSCA 
L1ȚEÎ, iar "la fișie 
Bol___________________
lor socialiste de VIORICA VARGA.

Revista mai cuprinde rubrica : Pe ur
mele materialelor publicate.

Teatrul satp-ic-muzlcal „C. Tănase” (la 
Grădina „Boema“) : .0 seară de muzică 
ușoară — (ôfëlè .20,15 — în caz de ploaie 
spectacolul va aVeâ ioc la Sala SaVoy — 
orele 20), Teatrul evreiesc de stat (la 
grădina din str. Mircea Vodă nr. 5): 
Ömul care a văzut moârtèâ — (orelè 
20,30). Circul de stat : O seară cu comi
cul Karandaș — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
de V. ADÄSCA

TEI, iar "ia 'fișierul bibliografic : 
ibîlna de EMIL LAZEA; Istoria idei-

PROBLEME ECONOMICE" 7/1964
Numărul pe luna iulie 1964 al revis

tei „Probleme economice“ se deschide 
cu rubrica „în întîmpinarea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre“ în care sînt publicate artico
lele : Refacerea economiei naționale — 
o sarcină principală în prima etapă a 
revoluției populare de M. A. LUPU și 
Despre formele principale de luptă a 
maselor populare, sub conducerea parti
dului, pentru refacerea economiei na
ționale (1944—1947) de GR. COMAR- 
TIN.

în continuare sînt publicate artico
lele : Folosirea rațională a resurselor 
materiale și financiare în diferite ra
muri ale industriei de GH. ȘICLOVAN 
și H. FALCON ; îmbunătățirea utiliză
rii mijloacelor de transport de A. 
SCHÄCHTER ; Organizarea teritoriu
lui — factor important de folosire in
tensivă a pămîntului de I. BOLD . 
Dezvoltarea comerțului exterior de pro- 
duso chimice de A. DUȘAN ; Criza 
economiei politice burgheze și forța de 
atracție a ideilor socialismului de N. 
iVANCIU.

Articolul Cu privire la amortizarea 
fondurilor fixe (Concluzii) de MIRCEA 
BIJI este publicat la rubrica „Discuții".

Rubrica „însemnări“ cuprinde mate
rialele : Economia Republicii Populare

«m r frMinMnracvUOTacBii

Polone în ăl 20-lea an dé la eliberare 
dé I. NICOARÄ ; Reducerea prețului 
de cost la întreprinderea „Porțelanul“- 
Cluj de I. TRĂ1STARU (Cluj); Din ex
periența unor G.A.C. din regiunea 
București în cultivarea și folosirea lu- 
cernei irigate de D. CIȚU.

Revistă mai publică articole de cri
tică și bibliografie : Dezvoltarea isto
rică a poporului romîn in anii 1848— 
1878 (lsoria Romîniei, vol. 1V) de N. 
COPOIU și GH. SURPAT; Rezultate 
ale muncii de cercetare științifică (Stu
dii și cercetări economice, vol. 1) de 
A. VERNICEANU și T. COȘCODAN ; 
începuturile sistemului bănesc național 
(Costin C. Kirițescu : Sistemul bănesc 
al leului și precursorii lui, vol. I) de 
V. BOZGA ; Programarea liniară — 
un sprijin în munca economiștilor (H 
Ionescu, P. Mirescu și I. Nădejde: Pro
gramarea liniară) de T. SCHATTELES.

în cadrul rubricii „Informații științi
fice“ sînt înserate materialele: Sesiunea 
științifică — Marxism-leninismul și gîn- 
direa științifică romînească de 1. PRE- 
DOI ; Sesiune științifică consacrată ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei noastre.

Revista mai cuprinde rubrica „Scri
sori către redacție".

SCRiO CORESPSHlîENȚII VOLUNTARI
La biblioteca clubului

?:

i

<ÿ-

Construcții no! la Brașov

n

Biblioteca centrală a clubului de la 
Șantierul Naval Maritim din Constanța 
este des vizitată de numeroși muncitori, 
tehnicieni, ingineri, funcționari. Ei gă
sesc aci pSSte 10 000 volume de litera
tură beletristică și politică iar la cabi
netul tehnic pot consulta și împrumuta 
un număr aproape tot așa de mare de 
cărți de specialitate. La fișierul biblio
tecii sînt înregistrați anul acesta aproa
pe 800 de cititori permanenți, care au 
citit în ultimul timp peste 5000 de vo
lume. Și cifrele acestea sînt în continuă 
creștere.

Colectivul bibliotecii a prevăzut în 
planurile de muncă acțiuni interesante

șl atractive, lată numai cîteva : de la în
ceputul anului și pină acum acest co
lectiv a organizat 6. întâlniri cu cititorii, 

1 cărora le-a recomandat, cărțile nou apă
rute, 48 de recenzii, un jurnal vorbit 
cu tema : „Călătorie in timp pe harta 
Dobrogèi". Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii șantierului au avut prilejul să 
participe la seri literare, așa cum a fost 
recent cea dedicată lui Mihail Emines- 
cu. La acestea se mal adaugă simpozi
oane literare pe teme variate, emisiuni 
speciale transmise la. stația de radioam
plificare etc.

Ion MOROIANU 
tehnician

Cuvinte de recunoștință
In rîndurile de față, doresc să 

mulțumesc acelora care mi-au salvat 
viața. Suferind de mai multă vreme, 
într-o zi mi-am pierdut cunoștința. 
Familia mea l-a chemat pe dr. L. 
Oglan, de la Policlinica C.F.R. Ga
lați. El a constatat că este vorba de 
meningită.— într-o formă gravă — 
și a recomandat internarea mea în 
spital. Am fost transportată la Spita
lul nr. 3 din Galați. După cîteva zile 
am început să-mi revin. Asupra mea 
vegheau medici, asistente și surori. 
Intervenția medicilor Olga GhițesCU,

Viorica Dacalbașa, precum șl grija 
permanentă a asistentei Rodica Io- 
neScu și a surorii Gherghina Coadă 
mi-au salvat viața.

Desigur, cazul meu nu este unic, 
îmi exprim, pe această cale, recunoș
tința față de măsurile luate de par
tidul și statul nostru pentru ocroti
rea sănătății oamenilor muncii, cit și 
față de toți cei care au contribuit la 
salvarea vieții mele.

Șfefanla BOICIUC 
Galați

Dosarul 437
In primăvara acestui an m-am 

Căsătorit. Soția mea urma să-și 
schimbe buletinul de identitate pe 
noul nume și pe noul domiciliu. Un 
lucru atît de simplu s-a dovedit im
posibil de realizat și iată de cé.

în aprilie, sfatul popular al ora
șului Galați a intocm.it dosarul nr. 
437 cu cererea și dovezile necesare. 
Dar în loc să meargă spre rezolva
re, dosarul a nimerit în fundul unui 
dulap. La insistențele mele, în luna 
iunie a fost căutat și scos la lumi
nă. Mi s-a promis că în zece zile va 
fi soluționat de către serviciul spa-

țiului locativ. M-am prezentat la 
data fixată. Funcționarii mi-au spus 
că dosarul e în curs de rezolvare. 
Dar pe ziua de 9 iulie, cînd m-am 
prezentat din nou la spațiul locativ, 
mi s-ă comunicat că cererea a fost... 
respinsă. De ce respinsă ? Consider 
că m-am ciocnit de o manifestare de 
birocratism a funcționarilor de la 
spațiul locativ și că ea se cuvine 
semnalată și pe această cale.

Ing. Radu Ocf. BĂNCESCU 
proiectant principal 
la Șantierul naval-Galațl

Be ce întîrzie 
expedierea legumelor

Gospodăriile colective din regiunea 
Oltenia " ău încheiat contracte cu 
U.R..C.C.pentru a produce' și vinde 
cantități mari de legume și fructe. Cea 
mai mare parte din legume se trimite 
beneficiarilor prin centrele de expedie
re din Corabia și Poiana Mare. U.R.C.C. 
întâmpină însă greutăți în preluarea și 
expedierea legumelor. La începutul se
zonului, stația Corabia, neavînd cîntar 
basculă, vagoanele erau trimise pentru 
cîntărire la Vișina.. Veche, la-o distanță 
de 15 km. Deci, pierdere dé:'V'f'emp, în
târziere în aprovizionare, uneori depre
cierea produselor, cheltuieli sporite. 
După numeroase demersuri', în stația 
Corabia s-a montat un cîntar basculă. 
N-a funcționat însă décît 3—-3 zile și 
s-a defectat. Apoi s-a defectat și cînta- 
rul de la Vișina Veche. Așa că vagoa
nele încărcate la Corabia au început să 
fie trimise pentru cîntărire la o depărtare 
de 50—60 km, în stațiile Caraçâl șl Pia
tra Olt.

Uniunea regională a cooperativelor 
de consum à sesizat în repetate rînduri 
Direcția regionolă C.F.R. Craiova asu
pra acestei situații inadmisibile, dat in 
zadar. Nerezolvate au rămas și sesizări
le noastre referitoare la nerespectaica 
clauzelor contractuale privind starea va
goanelor repartizate pentru transportul 
legumelor. Primim vagoane care n-au 
fost curățate și dezinfectate. La sfirșl- 
tul lunii iunie, în zilele de 6—7 iulie șl 
ulterior, am fost nevolți să respingem 
mai multe vagoane trimise dc stație 
Piatra Olt. Consecințele P Întârzieri în 
aprovizionarea unor centre, deprecierea 
produselor care n-au putut fi expediate 
la vreme.

Noi cerem, din nou, Direcției regio
nale C.F.R. Craiova să ia măsuri pentru 
înlăturarea deficiențelor semnalate, in- 
interesul bunei aprovizionări a popu
lației cu legume și fructe.

Petre PREDA 
vicepreședintele U.R.C.C. 
Oltenia

La strada : Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
19; 21,15), Luceafărul (18; 20,30), Melodia 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Unde-i
generalul?: Republica (9,45;. 12; , 14; 17; 
10, 21,15). comoara din lacul de at-giiit — 
cinemascop': București (9,15; 11,30: 13,45; 
16,30; 18,45; .21), EXCëlslor (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Grădina „Doina“ (str.
Doamnei nr. 9 — orele 20,15). M-am în
drăgostit la Copenhaga : Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină — 
orele 20,30), Feroviar (9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,45; 20), Aurora (9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,45; 19; la grădină — orëie 20,i5), (
Patinoarul „23 August" (Bd. Muncii — 
orele 20,45), Stadionul „Dinămo" (Șos. 
ștefan cel Mare — orele 21), Adesgo (15; 
17; 19; 21). Domnul Topaze — cinema
scop : Carpațl (10; 12; 14; 16; 18; 20,15), 
Festival (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
„Festival" (Pasajul „Eforie" — orele
20.30) , Miorița (9; 11; 13), Floreasca (16;
18,15; 20,30). Ocolul pămîntului în 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii) : Tomis 
(9,30; 13; 16,30; 20,15; la grădină — orele 
20,45), Grădina „Vitan" (Calea Dudești — 
orele 21), Flamura (9,30; 13; 16,30; 20).
Popasul: Victoria (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Miorița (16; 18,15) 20,30). Asa
sinul din cartea de telefon : Central (10; 
12: 14; 16; 18; 20),, Popular (10,30; 15; 17; 
19;«21)ț' 'Gt'ădină .(Prögresui“ (Stt. Ioh 
Vldu nr. 5 —orele 29,45). Comisarul: Lu
mina (9; 11,15; 13,30) 15,45; 18; 20,30), Giu- 
lești (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15), Gri- 
vița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Un suris 
în plină vară : Union (16; 18,15; 20,30). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Lumea mare a celor mici: 
Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cele 
trei lumi ale Iul Gulliver ; Pe poteci de 
munte: Timpuri Noi (rulează de la orele 
10 la orele 21 în continuare). Feriga de 
aur — cinemascop : înfrățirea între po
poare (10; 16; 18,15; 20,30). Kozara : Bu- 
cegi (10; 12,30; 15,30; 18; la grădină — 
orele 20,30), Ferentari (15,30; 18; 20,30). 
Lumea comică a lui Harold Lloyd : Cul
tural (15; 17; 19; 21), Drumul Sării (16; 
18; 20). Doi colonel : Dacia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Locotenent Cristina: Cosmos 
(16; 18; 20). Cei patru călugări : Buzești 
(15; 17,15; 19,30; la grădină — orele 20,30). 
Aventurile unul tînăr — cinemascop : 
Crîngași (15; 18; 21), Colentina (14; 17; 
20). îndrăgostitul : Unirea (16; 18,15; la 
grădină — orele 26,30). Clubul cavaleri
lor : Flacăra (16,30; 18,30; 20,30). Domni
șoara... Barbă-Albastră : Vitan (16; 18; 
20). Frații corsicani — cinemascop; Mun
ca (14,30; 16,45; 19; 21,15), Progresul (14.45; 
16,45; 19; 21,15). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : Arta (15,45; 
19,30; la grădină — orele 2Q.30), Volga 
(10; 13,30). Alo, ați greșit numărul 1: Mo
șilor (16; 18; 20,15). Fata din casa roșie : 
Viitorul (18; 18,15; 20,30). Slujnica: Volga 
(16,30; 18,30; 20,30), Rahova (16; 18,15).
Șeherazada — cinemascop : Modern' 
(10,15; 12,30; 15; 17,30; 20), Arenele Liber
tății (Str. 11 Iunie — orele 21). Cuba ’58: 
Lira (15,30; 18). Cerul și mocirla : Cotro- 
ceni (16; 18; 20). Omul din fotografie:
Pacea (16; 18; 20). Germanie, steluțele
tale ! : Grădina „Modern* (Str. 11 Iunie 
hr. 75 — orele 20,30). Cascada diavolului: 
Grădina „Lira* (Calea 13 Septembrie nr. 
196 — orele 20,30). Anaconda : Grădina 
„Moșilor* (Calea Moșilor , nr. 221 — orele
20.30) . Hoțul din San Marengo : Grădina 
„Rahovâ" (Calea Rahovei nr. 103 — o- 
rële 20,30). ' Totul despre1’ Eva Grădina 
„Colentina" (Șos. Coléntina nr.' 84 — o- 
rele 20,15).

VREMEA

Orele ’ l$,OozJurnalul televiziunii. 
19,10 - -Giamador- ;(UrȚfiim pentru .mici 
și mări;'"tlëâpÊe' cai' sălbatici, curaj și 
despre purtări ’față de aceste animale). 
19,65 — Construim. 20,10 — Din viața ani- , 
matelor ,(XIV). 120,40 — O seară Ia Gam- 
brlnus'.; 31,45 - In fâța hărții, 21,55 —
Alb și negru, emisiune muzicală. In în
cheiere : buletin de știri, sport și bule
tin rțțeteorologic.

ț
Cum e

Ieri Iri țară : Vremea à fost călduroasă 
Instabile după-amlaza. Cerul a 

fost,variabil șt au căzut averse locale, 
cu deșcărcărl electrice aproape în toate 
regiunile țării, exceptînd Dobrogea, Bă
răgan, Oltenia. Vintu) a suflat slab, cu 
intensificări temporare în sud-estul ță
rii, |5redominlnd din sectorul nord-est. 
Temperatura acrului, la ora 14 oscila în
tre 34 grade la Craiova $1 Băilești șl 23 
grade ta Rădăuți. In București : Vremea 
a fost frumoasă șl călduroasă, cu cer 
variabil. Vlptul a suflat potrivit, cu in
tensificări temporare din sectorul estic. 
Temperatura maximă 34 grade. Timpul 
probabil pentru zilele de 26, 27 și 28 iu
lie. In țară : Vreme În general căldu
roasă, dar ușor instabilă, mai ales în 
prima parte a intervalului; cerul va fi 
variabil, tnnourări mai accentuate se 
vor produce în nordul și estul țării, 
unde voi cădea averse locale de ploaie. 
In rest, ploi izolate vîntul va sufla 
slab, ptnă la potrivit din sectorul nord- 
est. Temperatura’ușor variabilă. Mini
mele vor fi cuprinse Intre ,11 și 21 grade, 
iar maximele Intre 23 și 33 grade. In 
București și pe litoral : Vreme in gene
ral frumoasă, cu cer variabil, temporar 
noros, mal ales după-arniaza, cînd de
vine variabil. Vint slab, pină la potrivit 
din sectorul nord-est. Temperatura ușor 
variabilă.

X
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ALTITUDINE
Ce este un „pruc"

Interesant este că deși, în prin* 
cipiu, toți recunoșteau justețea so
luției, nimeni nu se îndura să ho
tărască.: ei, așa facem... Ultima (a 
cîta?) „comisie" nici n-a putut a- 
junge pînă la metrul 800 ; s-au 
strîns cu toții cap lingă cap (căști 
albe, căști negre, căști galbene — 
ciudată îngrămădeală) pe la me
trul 600 și ceva, într-un „hotărît ul
tim 1* colocviu, menit să ajungă, o 
idată pentru totdeauna, la o soluție.

— Ocolim?
Asta era întrebarea. Răspunsul ar 

ii trebuit, în mod normal, să sune 
ăfirtaativ. „Prucul" continua să-și 
năruie, din înălțimi, tonele de noroi, 
pietriș și apă. 18 m.c. pe oră...

— Ocolim ?
Deasupra s-a căscat atunci, în 

Ianuarie, un gol care s-a tot lărgit 
și înălțat, pînă s-a transformat în
tr-un hău fără margini, fără fund, 
fără început și fără sfîrșit. Prin ga
ură senăruiau pietrișul, noroiul, apa. 
Afară, molizii înțepeniseră, înfipți in 
gheață, cu fibrele încleștate în acele 
gerului. Răsuflarea îngheța, abia 
Slobozită de pe buze...

— Ocolim ?
Tunelul încremenise la metrul 845, 

ba un tren oprit în plină noapte, 
înaintea unui pod prăbușit. De a- 
tîta așteptare, locomotiva și-a pier
dut presiunea, și-a stins felinarele, 
abia mai răsuflă... Tunelul s-a po
ticnit...

— Ocolim ?
Cum să lupți împotriva celor 18 

mc de apă prăbușiți în fiecare oră 
prin canalul „prucului" ? Totul în
cepuse bine. Profilul ipotetic, dese
nat do geologi, se adeverea : mai 
întîi, roci sericitoase. Apoi, șisturi 
cuarțifere grafitoase. După ele, gnai- 
se de tip Rarău. Calcare. Din nou, 
sericitoase... Pînă cînd s-a căscat 
gaura aceea în tavan ; tot șisturile 
grafitoase au fost cu pricina. Sînt 
lunecoase, înșelătoare, afurisite...

Deasupra, muntele Aluniș, Pîrîul 
Făgetului, Piciorul Clifelor. Undeva, 
departe, Bistrița. Bistrița, la care 
trebuia să ajungă, după 6 km și 100 
metri, tunelul pornit de la Ostra. Tu
nel care rămăsese înțepenit undeva 
sub munte, la metrul 845.

„Comisia" cîntărea argumentele 
prd și contra, socotea, chibzuia. Apa 
se strecura înspre gura tunelului, 
șopotind dulce în miez de iarnă, a- 
mintind susurul văratic al pîraielor 
de munte. Ce nevinovată părea 1 
iTaman ca un pîrîiaș de munte...

-** Ocolim ?
*— Cîți metri ar însemna în plus ? 
>-• Vreo două sute și ceva.
— Adică î
— Mai mult de două luni de trea

bă—
— Plus schimbarea profilului tu

nelului, îngreunarea aerajului etc, 
etc.

— Etc, etc... — a repetat cineva 
ca un ecou, ori chiar ecoul galeriei 
a îngînat ultimele vorbe.

— Și dacă ?
Căștile albe, galbene, negre, s-au 

agitat.
—■ ...dacă-i chemăm pe ai lui Cri- 

șan, de la Brad ?
Căștile au încremenit, apoi au 

pornit să se agite din nou :
— Asta ar fi ceva...
— Cum de nu ne-am gîndit de la 

început ?
— Bateți adresa...
— O scriem de mînă, că n-avem 

mașină.
— Bună șl de mînă...
De sus, prucul rostogolea tonele 

de nisip, noroi, apă și pietriș. Unde
va, în măruntaiele Alunișului, „he
moragia internă", în loc să se o- 
prească, se accentua. Viscolul se în- 
vîrtejea pe creste, stîrnind trîmbe de 
fulgi aspri, mărunți. Ostra — pînă 
mai ieri un cătun neștiut, în inima 
munților Bistriței — nu voia să a- 
doarmă. Luni de zile durase lupta 
cu „prucul" lung de 45 de metri și 
înalt de 50 ; iar acum, după atîtea 
strădanii lipsite de izbîndă, în loc 
să se „oficializeze" înfrîngerea omu
lui în înfruntarea cu muntele, se ho- 
tărîse continuarea luptei. In sinea 
lor, toți „ortacii" așteptau această 
hotărîre, nici unul dintre ei nu voia 
să se recunoască înfrînt. Dar săptă
mânile de luptă zadarnică cu puho
iul de apă și pietriș semănaseră în 
suflete nu puțină descurajare. Mai 
ales că „experiența" minerilor de la 
Ostra începea o dată cu tunelul :

CU
MINUS

unii dintre ei fuseseră înqinte lucră
tori „țapinari" la pădure, alții adu
seseră plute pe Bistrița aurie, tre- 
cînd prin învîrtejitele „homovoance" 
de la Șesuri, Țibău, Iacobeni. Cura
jul nu le lipsea ; ceea ce lipsea era 
experiența. De aceea s-a „bătut de
peșă" tocmai la Brad.

Iar la Ostra, s-a răspîndit veste : 
— Nu ocolim 1

Muntele nevăzut
Frumoase-s locurile de Ostra : 

văi liniștite, străjuite de culmi aco
perite cu peria deasă a pădurii. 
Printre molizii falnici, care nu se 
abat niciodată de la verticală, de 
parc-ar avea cine știe ce încă ne
descoperit „simț al firului cu plumb" 
se află și vestiții arbori de rezonan
ță, neprețuită comoară a pădurilor 
sucevene — viitoarele viori, chitare, 
mandoline și violoncele.,. Incepînd 
de la Tarnița, pădurea se avîntă 
spre înălțimi, acoperind ghebul as
cuțit al Alunișului.

Muntele nevăzut.
De nu știu cîte ori pe zi numele 

„Aluniș" este rostit la Ostra : în sub
teran, în rapoarte, în dări de sea
mă, în discuțiile șoferilor, vagoneta
rilor, artificierilor. „Am intrat sub Alu
niș". „După ce vom trece Alunișul". 
„încă puțin și sîntem sub vîrful A- 
lunișului" . ș.a.m.d. Dar foarte puțini 
sînt cei de la Ostra care au văzut 
vreodată... muntele Aluniș 1 Din pri
cina primei culmi, așa-numitului„Pi- 
cior al Clifelor", Alunișul nu se ză
rește. Minerii nu l-au văzut. Vago
netarii, artificierii, asemenea — de 
aceea l-au și botezat, în glumă, 
„muntele nevăzut".

...Muntele acesta, cu nume parcă 
dat de poeți, încurcă. Din pricina 
lui, miile de tone de minereu de 
plumb, zinc, cupru și alte metale 
neferoase aflate pe firul Bistriței nu 
pot fi scoase la lumină și trimise to
pitoriilor. Din pricina Alunișului, ca
mioanele încărcate cu minereu la 
Leșul Ursului, la Crucea, Barnar, o- 
colesc 150 de kilometri, urcînd pe la 
Vatra Dornei, deși, în linie dreaptă, 
pe sub munte, ar fi vreo șase kilo
metri. S-a hotărît săparea tunelului. 
Și astfel a ajuns numele Alunișului 
să fie pomenit de zeci de ori pe zi. 
Dar, de data asta, nu de către ța
pinari și tăietori de lemne, ci de că
tre mineri și artificieri, de către 
maiștri și mecanici de mină.

In aceste zile, la Ostra, numele 
muntelui e pomenit cel mai ades în 
formula „acuși trecem Alunișul". Să 
ne întoarcem însă Ia „metrul 845", în 
acele zile de sfîrșit de iarnă cînd 
„au aterizat la Ostra" — așa le pla
ce să spună — cei paisprezece de 
la Brad.

Și totuși se poate !
„...In prima ședință am constituit 

brigada : noi, cei 14 brădeni, restul 
moldoveni — povestește maistrul 
Dudaș. Apoi, ne-am vîrît sub mun
te, la păcătosul acela de metru 
845..."

Vasile Dudaș e domol în vorbă ; 
zîmbește’ mereu, cerînd din ochi lui 
Petru Crișan să-i aprobe spusele. 
Crișan are 41 de ani, da' i-ai da 28. 
Cînd Dudaș se oprește, spre a-și că
uta cuvintele, povestirea o continuă 
Crișan : „Nici vorbă, nu era de glu
mit. Asemenea „pruc" nu mai văzu- 
serăm nici noi. Și, slavă domnului, 
la tunele am lucrat de cînd mă știu. 
Prima oară, prin '48, la tunelul „Fa
bian" de pe linia Bumbești-Livezeni 
a fost o surpare care m-a cam spe
riat atuncea — de, munții mai fac 
cîte o dată și figuri. Acuma, cînd 

mă gîndesc, îmi pare jucărie. Cum 
să compari firișorul de pietriș ce 
curgea alene din tavan cu năvala 
asta de apă și nisip ? Prin '49 lu
cram la Salva-Vișeu... Și acolo am 
avut de lucru cu niște năzbîtii de
ale muntelui, da' le-am rezolvat în 
două zile. Pe urmă, am plecat la 
Bicaz : lucrări complicate, tunel de 
cinci kilometri, castel de echilibru 
cît o casă cu zece etaje... Cu toată 
Împotrivirea muntelui, brigada noas
tră a predat tunelul și castelul cu 
șase luni mai devreme... Aici, la 
Ostra, lucrurile erau mai complica
te... Ei, și după ce am oprit prucul..."

L-am întrerupt : „Tovarășe Crișan, 
ocolești ce-i mai important". „Păi, 
cum să vă spun... N-am aplicat cine 
știe ce metodă grozavă nemaivăzu
tă și neauzită. Pur și simplu, am bă
tut șină tăiată peste armătură și am 
armat „în desiș" cu lemn de 40—50 
diametru. Nu era de loc treabă u- 
șoară, e drept, dar „băieții" s-au în
trecut pe ei. („E prestigiul nostru la 
mijloc. După ce că ne-or adus toc
mai din Brad, să ne lăsăm bătuți ?") 
N-aș putea spune că vreunul dintre 
ei a șovăit ; lupta asta cu apa și 
nisipul îi îndîrjise. După o săptămâ
nă, n-am mai știut care-i brădean, 
care-i moldovean. Bine lucrau și Ma- 
covei și Szekely șl Cucinschi și Foca 
și Băieșu... 59 de zile ne-am bătut 
cu apa. Pînă am oprit-o. Asta a fost 
cu prucul. Adevărul e că experien
ța celorlalte șantiere și-a spus din 
plin cuvîntul. La fel, dîrzenia oame
nilor... Ne-am adunat în ziua aceea, 
cînd s-a oprit apa, fără să ne con
voace nimeni. A fost o adunare 
spontană, fără ordine de zi, înscrieri 
la cuvînt și așa mai departe. O vre
me am tăcut toți. Țin minte că pri
mul a vorbit un „brădean" ;

— Ei, asta a fost...
Și s-a făcut iarăși liniște. Tăceam 

așa, cu toții, și ne simțeam apropiați 
unul de celălalt cum nu se simte 
nici frate de frate.

MOLDOVENII: Ei, ce spuneți?
BRÄDENII : Păi, știm noi ce să zi

cem...
MOLDOVENII : Vasăzică plecați...
Și, dintr-o dată, nu știu care din

tre noi a izbucnit : „Păi de ce să 
plecăm ? Om sta pînă la terminare. 
Că mult nu mai e... Nevestele or 
mai aștepta cîteva luni... Să vedem 
Bistrița lucind la capătul tunelului 
și p-ormă ne-om șui. în tren".

S-au îmbrățișat moldovenii cu 
brădenii, au cinstit niște șipuri de 
„trascău" din cel tare („Odată-n an 
oprești un pruc 1") — atunci a dat 
pentru prima oară aprobare ingine
rul șef lui Toader, gestionarul de la 
chioșcul alimentar, să aducă „ce 
băuturi are chef".

Sub Aluniș
De cum ai trecut arcada de beton 

de la intrarea tunelului, te întîmpi- 
nă aerul răcoros al adîncurilor. Pa
șii răsună gravi sub bolți, vorbele 
se aud îngroșate, ecoul le readuce, 
parcă vrînd să întărească spusele 
fiecăruia. Deasupra capului zumzăie 
tubul de aeraj, gros cît un butoi. Pe 
peretele zincat cineva a desenat cu 
flacăra lămpii de carbid (lucru mi
gălos) o „amintire” cam... afumară, 
nu numai din pricina negrelii cu 
care a fost înscrisă, ci și a aerului 
cam... desuet pe care-1 degajă : 
„Te-am iubit și te iubesc / Dedesubt 
mă iscălesc". Și lipsește tocmai... 
iscălitura. Această banală „aminti
re" scrisă, se vede, cu o suficientă 
doză de autoironie și haz, aduce și 
o ușoară notă de nostalgie. „Tre
cem pe aici și rîdem de isteața a- 
mintire — ne spune însoțitorul. Și, 
după ce terminăm de rîs, ne adu
cem aminte, fără voie, de logodni

S ® J N T E I A
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F. PORTĂRESCU Aleea uzinei
București

cele și nevestele lăsate în satele do
pe Valea Arieșului..."

Cu „noroc bun" ne întâmpină ici- 
colo pilcuri de mineri și, de fiecare 
dată, trebuie să ne oprim, fiindcă 
maistrul care ne conduce este inter
pelat : „Ce-i cu betonul ? îl aștep
tăm de un sfert de ceas 1" .„Cînd. 
trimiteți bolțari, să-i alegeți- ca lu
mea, nu ca pe ăștia"... Apoi pornesc 
întrebările : „Ce face Crișul — Ora
dea ?" (asta întreabă brădenii). „Ce 
face C.S.M.S.-ul?" (întreabă moldo
venii). Eternul motiv de tachinare : 
Crișul a pierdut la Iași cu 6—0 
(„Slabi mai sînt, mă 1"). Dar 
C.S.M.S.-ul era gata-gata să retro
gradeze („Ce mai fotbaliști !")... 
După aproape o oră de mers, vre
me în care în urma noastră a de
filat start după start, ca-ntr-o plim
bare cu un Nautilus subteran, prin 
fereastra căruia desprinzi taine în
cremenite în depărtatele ere geolo
gice, ajungem la frontul de lucru. 
Utilaj modern (abia a fost pus în 
funcțiune un perforator de ultim 
tip), perforaj umed, spre a curma 
zilele silicozei, boala care, pe vre
muri, scurta zilele la 95 de mineri 
dintr-o sută. Se forează 12 sau mai 
multe'găuri, se vîră cartușele de di
namită, apoi explozia și încă o fă- 
rîmă din muntele Aluniș poate fi 
încărcată în vagoneți de mașina au
tomată, pornind apoi spre întîlnirea 
cu lumina... „Ce ziceți, băieți, batem 
recordul lui Demeter ?". „Păi, musai 
— răspunse unul dintre ortaci — 
luna asta trecem de două sute de 
metri la înaintare 1".

Perforatoarele se înfig în stîncă, 
apa țîșnește din conducte, flăcările 
lămpilor de carbid pîlpîie ritmic, 
suflate de aerul slobozit de perfora
tor. Apoi, liniște.

Maistrul își lipește urechea de 
stîncă :

— încă nu se aude.
— Cine ?
— Nistor.
— ? 1
— Am lucrat cu el la Bicaz... 

Acuma, sapă și el la tunelul nostru, 
numai că a început-o din partea 
ailaltă, dinspre Bistrița... Nu ne-am 
văzut de cînd am plecat de la Bi
caz, deși lucrăm de un an la ace
lași tunel, la Ostra... Scrisorile fac 
150 de kilometri roată-mprejur și pe 
noi ne despart doi kilometri... Cînd 
o să ne întîlnim sub munte, o să ne 
dăm primii mîna... De aproape patru 
ani nu l-am văzut...

— Și pe cînd întîlnirea ?
— Apoi, toamna asta.
Ne înapoiem. La metrul 845, tava

nul este neregulat, îngroșat, „ban
dajat". Aici a fost „prucul"...

Mircea Radu IACOBAN

Un om deșt
Un sat de șes, vara, e o așezare mo

notonă,' cu străzile goale. Tumultul vieții 
se mută în cîmp, pe țarini, la secerat sau 
în uriașele grajduri și îngrășătorii ale sec
torului zootehnic. Vezi doar cîte un om 
pe o bicicletă, pedalînd leneș, în plin 
soare, sau pe sub duzii care formează 
o tradiție aici, în Șandra. Pedalăm și noi 
pe sub duzi, eu pe o bicicletă împrumu
tată de la sediul colectivei, brigadierul 
zootehnic pe a sa proprie. Roțile lasă o 
trîmbă de colb în urmă. Brigadierul Țigan 
Petru e un bărbat de 26 de ani, subțire 
ca o fată, ars de soare și, mai ales, în
datoritor. Casa lui Vaida Francise, spre 
care ne îndreptăm, e la marginea satului. 
De la el se întinde cîmpul, pîrlit de soa
rele torid al verii. Pedalăm și închegăm 
o discuție din mers. Pedalăm și vorbim 
și așa ajungem în fața casei celui căutat. 
Brigadierul își înalță gîtul peste gard.

— Mă, Vaida, ești acasă ?
— Haida-aci, se aude din grădină, din 

dosul casei. In curte, două biciclete reze
mate de perete. Francise Vaida apare 
transpirat, într-un maiou, din grădină, iar 
nevasta lui, mică, sprintenă, iute, țîșnește 
din urma lui in casă și pune un pic la 
punct interiorul. E bine aici,. în casa lui 
Vaida. E răcoare și se poate sta de vorbă.

Despre Vaida Francise, localnicii, și nu 
numai ei, știu că e un renumit mulgător 
și îngrijitor de vaci. Pe panoul de onoare 
al colectivei i-am văzut fotografia : chipul 
acesta de om blînd, cu ochii de un 'al
bastru șters, aproape incolor, cu părul 
rărit și blond și cu o înfățișare generală 
de liniște și calm interior. Acum, cînd îl 
am în față, ceea ce nu-mi putea spune 
fantezia suplinesc cu datele concrete.

Cum a ajuns Francise Vaida un mulgă
tor cu renume ? Care sînt faptele lui și da
tele biografiei sale, ce stă la baza creș
terii lui ca om ? Fiindcă se va vedea că 
e vorba de o creștere.

Acum patru ani, Vaida era încă un con
ducător de cai. Președintele l-a întrebat 
o dată dacă n-ar vrea să devină îngrijitor 
la vite. „Ba da, aș vrea" — a zis Vaida 
.Francise. A trecut la noul post, însă, pen
tru început, în echipa de servire. Mun
cea la transportul furajelor și la alte lu
crări. Faptul prim, că a acceptat noul 
post, se datorează însă și brigadierului 
zootehnic, lui Țigan Petru. Acesta, om tî- 
năr și întreprinzător, după cursul de șase 
luni de zootehnist, a venit la sector, s-a 
gîndit imediat și la înnoiri. Sectorul mer
gea mai slab, erau mulți oameni care lu
crau „ca pe timpuri", iar unii se mai și 
cereau pe la alle munci. Brigadierul s-a 
gîndit atunci la cadre tinere, îndrăznețe, 
la băieți „faini". Trebuiau aplicate metode

lust IOAN La vînătoare
Banat

noi, spre exemplu masajul ugerului, aș» 
cum scria cartea. Unii exclamau: „Lasă ca 
n-am frecat atîta cu mîinile vaca și a dat 
ea lapte și înainte". Prin dos mai mor- 
măiau : „A venit ăsta, tînărul, să ne în
vețe pe noi cum să umblăm cu vitele î" 
„Eu am învățat de la alții știință, 
și acum vreau să vă învăț și pe voi", le-a 
spus brigadierul. In aceste împrejurări, 
noile cadre tinere, printre care se număra 
și Vaida Francise, au început o muncă 
nouă, ajutați de o știință nouă. Acesta a 

fost primul fapt. Al doilea a fost apoi 
hotărîtor. El s-a petrecut. astfel : In vara 
lui 1962, colectiva pregătise un lot de 
vaci pentru reformă. Nu dădeau lapte și 
nu erau gestante. Vaida Francise, pînă 
atunci doar simplu om în echipa de de
servire, a cerut- să devină îngrijitor la 
vacile sterpe. Cum pînă în toamnă, cînd 
ele trebuiau să fie îngrășate și trimise la 
abator, mai era timp, i s-a aprobat 
cererea și el a devenit îngrijitorul a zece 
vaci „fără viitor", printre care două se 
numeau Mîndra și Damiana. De la această 
dată începe, cu ' adevărat, creșterea lui 
Vaida Francise. Toate vacile, acelea zece, 
abia dădeau în total 30 litri de lapte, cam 
3 litri: la o vacă. In ce credea acest om 
cînd și-a luat necazul acesta pe cap ? In 
ce putea spera ?

In primul • rînd, el începu să-și urmă
rească Vacile cu ochiul atent al gospo
darului. încă nu fusese nici una gestantă,
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nu fătase nici una. Erau socotite vaci bune 
doar de carne, vaci sterpe.' Ce se în- 
timplă cu ele ? se întreba omul nostru 
în momentele cînd le privea cum mă- 
nîncă sau se adapă. Erau unele vaci slă
buțe. Cînd intrau la adăpat nu puteau să 
bea apă din pricina vacilor mai puternice. 
Erau vaci sfioase, n-aveau curaj să bea 
apă destulă și ochiul lui Vaida, atent, 
surprinse acest amănunt care scăpase 
altora. Pe cele slăbuțe începu să le adape 
separat și, după două săpfămîni, cantita
tea de lapte urcă de la 30 litri la 50. 
Borhotul ar fi mai bine să fie dat cu 
hurlăul ? Să fie dat. Ar trebui, după bor
hot, să li se dea vitelor și lucernă ? Bun. 
Să li se dea. Lucerna e prăjitura anima
lelor. E gustoasă, nițel sărată de noi, vaca 
bea apă din belșug și asta e bine.

Toate acele vaci sterpe, fără lapte, au 
rămas gestante, iar laptele, în primăvara 
lui 1963, se suia vertiginos la 160 litri 
pe zi ;.în întreg anul cifra se apropie de 
4 000 litri. în toamnă, cînd au venit pen
tru lotul acela de vaci destinat abatorului, 
nici o vacă n-a mai fost sacrificată. Vaida 
Francise ajunsese mulgător cu renume.

De la marginea casei lui Vaida Fran
cise, aerul cald dansează deasupra ierbii, 
a pămîntului înfierbînfat. Suim din nou pe 
bicicletă,, eu și brigadierul. Vaida are zi 
liberă, însă nu-l rabdă inima să nu meargă 
la vitele lui și în această zi. Pedalăm pe 
strada însorită, pe sub duzii înalți și ne 
îndreptăm spre sectorul zootehnic. Peda
lăm și vorbim.

— Știți, pe oameni ne-am străduit 
să-î stimulăm, vorbește brigadierul, l-am 
trimis în excursii, la Doftana, la București, 
la Muntele Găina, ca recompensă pentru 
rezultatele obținute. Uite, mergi acolo, și 
acolo, le spun. Duminică pleacă mașina, 
pleci și tu la Timișoara, te distrezi pe 
acolo. Oamenii vor să fie stimulați și în 
felul acesta. Muncesc cu spor, uite, ca 
Vaida, iau sute de zile-muncă, mii de lei. 
Ridică și colectiva și renumele ei pe 
regiune. Și asta numai fiindcă avem oa
meni ca Vaida, care nu și-a ținut expe
riența numai pentru el. Ghimică loan, As- 
lău Petru, Dumitru Albu merg pe urmele 
lui. Cu oameni ca ei se poate face totul, 
eu așa zic...

Pedalăm pe sub duzi, dudele albe și 
negre atîrnă sub frunze sau le vedem, că
zute și strivite, pe jos, pe sub roțile bi
cicletelor. E o zi frumoasă, e o zi de 
vară și cuvintele brigadierului își fac loc 
și în mine, cînd îmi spune că da, aici, la 
noi. în socialism, se poate face totul cu 
asemenea oameni.

Ion ARIEȘEANU
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RADIAȚIA COSMICĂ
RELATEAZĂ...

• Călătorii de 100 000 - 1000 000 
ani lumina • Urme ca șiraguri de 
grăunțe de argint • „Analiza chimică** 
a unui singur nudeu ® Informații a- 
supra straturilor adînci ale aștrilor
• Abundența de fier și elemente grele

Sintern cu toții martori ai efortu
rilor omenirii pentru o mai bună 
cunoaștere a Cosmosului. Nu tre
buie însă scăpat din vedere că pla
sarea pe orbită a sateliților și nave
lor cosmice, pătrunderea omului în 
spațiul periterestru se mărginește 
la o regiune, destul de restrînsă în
că, a sistemului nostru solar. în a- 
celași timp, pe căi ingenioase, deși 
mai puțin spectaculoase, implicînd 
însă o înaltă măiestrie experimenta
lă, oamenii de știință au început să 
pătrundă secretele structurii unor 
obiecte cosmice, situate la milioane 
de ani lumină de sistemul nostru 
solar. Una din aceste căi — studiul 
compoziției radiației cosmice pri
mare cu ajutorul emulsiilor fotogra
fice nucleare — face obiectul rîn- 
durilor de față.

în straturile sensibile de emulsie, 
de zeci de ori mai groase decît ale 
unor plăci fotografice obișnuite, ori
ce particulă subatomică, încărcată 
din punct de vedere electric și afla
tă în mișcare rapidă, lasă o „urmă“ 
vizibilă la microscop, ca un șirag de 
grăunțe de argint. Particularitățile 
acestor urme, de exemplu desimea 
grăunțelor pe traiectorie, abaterile 
de la linia dreaptă etc, pot fi măsu
rate cu mare precizie. Ele ne dau 
informații directe asupra proprietă
ților fizice ale particulei care a lă
sat urma, ca viteza ei, masă sau 
-r și aceasta ne va interesa în mod 
special aici — sarcina ei electrică. 
Expunînd o „placă nucleară“ bom
bardamentului unor particule sub- 
atomice de mare energie (de exem
plu protoni) și observînd ciocnirile 
„proiectilelor“ cu nucleele atomiler 
emulsiei fotografice, fizicienii obțin

„Amprenta” nucleului pe placa nucleară arată cărui element chimic 
aparține.

Atomul absoarbe și emite lumină Mașina ascultă: Stop!
Fiecare atom are capacitatea de 

a absorbi și emite radiații electro
magnetice, chiar și sub formă de lu
mină vizibilă. Pe aceasta se bazea
ză construcția generatoarelor cuan
tice în caro atomii unei substanțe, 
de obicei ale unui cristal, absorb 
lumină, emițînd-o din nou sub acțiu
nea altor raze de lumină ce cad pe 
cristal. Ca urmare se amplifică mult 
lumina acestor raze.

Nu de mult, informează ziarul „Iz
vestia", a fost construit la Institutul 
de fizică al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. un nou tip de generator 
cuantic pe bază de semiconductor! 
cu utilizarea unul fascicul de elec
troni rapizi. Electronii rapizi, cărora 
li se imprimă într-un accelerator 
special energii de ordinul a milioa
ne de electronvolți, pătrund cu ușu- 
lință în cristalul semiconductor, pînă 
la adîncimea de cîțiva milimetri. 
Ciocnindu-se în drumul lor cu ato
mii semiconductorului, electronii ra
pizi dau naștere la numeroși elec
troni liberi, care iradiază o lumină co
lorată. Calculele au arătat că în 
fracțiuni infime de secundă se for
mează cantități enorme de astfel de 
electroni liberi. De aceea, pentru a 
evita încălzirea cristalului, aceste 
generatoare cuantice lucrează nu în 
permanență, ci numai în impulsuri. 
Generatoarele construite în institut, 
cu utilizarea unor cristale de sulfit 
de cadmiu, au iradiat o lumină ver-

trenurile expres 
transeuropene

In Franța a fost pusă tn circulație prima 
dintr-o serie de patru locomotive elec
trice universale care pot funcționa cu în
treaga putere în patru sisteme de alimen
tare electrică, folosite în Europa, și anu
me : curent monofazic cu tensiunea de 
25 000 volfi și frecvența de 50 Hz, de 
15 000 volfi respectiv 16 2/3 Hz, curent 
continuu cu tensiunea de 1 500 volți sau 
cu cea de 3 000 volți. Noua locomotivă 
electrică are două game de viteze : în 
prima viteza maximă este de 160 km, în 
a doua de 240 km pe oră.

de E. M. FRIEDLÄNDER 
membru corespondent al Acade

miei R. P. Romine

informații prețioase cu privire la 
proprietățile nucleelor atomice și 
ale particulelor elementare.

Asemenea „proiectile“ de foarte 
mare energie nu le pot furniza in
stalațiile de laborator (acceleratorii 
de particule), ceea ce a îndemnat pe 
fizicieni să recurgă la utilizarea ra
diației cosmice care reprezintă un 
flux neîntrerupt de particule sub- 
atomice încărcate, de energii enor
me, provenite din spațiul cosmic. 
Acestea bombardează din toate di
recțiile globul terestru. Cum atmos
fera învelește pămîntul ca o pătură 
protectoare (echivalînd ca putere de 
oprire cu un strat de circa 10 m de 
apă), fizicienii au expus plăcile nu
cleare bombardamentului radiației 
cosmice la foarte mare altitudine 
(20—30 kilometri), unde atmosfera 
abia mai echivalează cu cîțiva cen
timetri de apă. Astfel, cu ajutorul 
unor baloane care au ridicat pache
te de plăci pînă la acele înălțimi, au 
fost înregistrate urme de particule 
cosmice primare, adică practic așa 
cum sosesc din spațiul cosmic, fără 
a fi alterate încă de influența at
mosferei. Studiul amănunțit al a- 
cestor urme a arătat că ele provin 
de la nuclee atomice, lipsite de elec
tronii lor și animate de viteze uria
șe, apropiate de aceea a luminii. Ce 
elemente chimice reprezintă însă 
nucleele din radiația cosmică pri
mară ? S-a pus deci problema „ana
lizei lor chimice“.

de cu lungimea de undă de circa 
5 000 angstroem. „Excitarea electro
nică* permite construirea de genera
toare cuantice pe un larg interval 
de frecvențe, de la regiuni îndepăr
tate ale radiației lnfraroșii pînă la 
cele, de asemenea foarte îndepărta
te, ale radiației ultraviolete, iradie
rile fiind mult mai puternice ca la 
generatoarele realizate pînă în pre
zent.

• Descriind viitorul mijloacelor 
de transport, revista engleză 
„New Scientist" presupune că 
în anul 1984, viteza medie de 
circulație pe căile ferate va fi 
de circa 200 km pe oră, că în 
locul semafoarelor vor fi in
stalate de-a lungul liniilor ca
bluri care vor servi drept 
canale pentru unde ultra
scurte, permițînd efectuarea 
controlului asupra vitezei și 
poziției trenurilor. Pe oceane 
vor apărea nave rapide cu 
aripi portante. Noi mijloace 
de transport vor fi trenurile pe 
o singură șină, trotuarele mo
bile etc.

• Tehnețiul este un element chi
mic care, datorită radioactivi
tății sale, s-a descompus com
plet și nu mai există pe Pă- 
mînt în stare naturală. El poa
te fi produs însă din combus
tibili nucleari, după folosirea 
lor în reactoare atomice. A- 
dăugat în concentrații infime 
oțelului, el împiedică oxida- 
rea lui, chiar și la tempera
turi inalte.

• La Institutul politehnic din 
Budapesta a fost încercat un 
nou aparat pentru măsurarea 
intensității vîntului. Elementul 
principal al aparatului îl cons
tituie fire metalice foarte sub
țiri, menținute la o temperatu
ră constantă cu ajutorul curen
tului electric. Cu cît vîntul este 
mai puternic, cu atît este mai 
puternică și răcirea firelor fur- 
nizînd indicațiile necesare.

în comparație cu toate celelalte 
metode, placa fotografică nucleară 
reprezintă un instrument ideal pen
tru studierea acestei probleme. Tre- 
cînd prin stratul sensibil al emulsiei 
fotografice, nucleele atomice rapide 
din radiația cosmică primară smulg 
electroni din atomii întîlniți în cale 
sau, cu alte cuvinte, îi ionizează. 
Deseori, acești electroni smulși sînt 
înzestrați cu energii de mișcare atît 
de mari îneît, la rîndul lor, pot 
smulge electronii altor atomi, lăsînd 
ei înșiși urme vizibile în emulsie. Pe 
urma lăsată de un nucleu ce traver
sează placa se pot observa din loc în 
loc mici urme secundare cu aspect 
de „mustăți“. Electronii smulși care 
creează aceste urme au primit nu
mele de electroni delta. Cu cît sar
cina electrică a nucleului este mai 
mare, cu atît crește numărul elec
tronilor delta, adică cu atît este mai 
„mustăcioasă“ urma. Deosebirile 
dintre urmele lăsate de nucleele di
feritelor elemente sînt atît de pro
nunțate, îneît, pe această bază, apar 
posibilități de analiză mult superi
oare oricărei alte metode. Diferența 
esențială între procedeul de analiză 
chimic și cel nuclear rezidă în aceea 
că pentru realizarea unei identifi
cări, chimistul are nevoie de. canti
tăți uriașe de atomi. Chiar și în cele 
mai fine analize, el manipulează 
zeci de milioane de miliarde de a- 
tomi. în schimb, fizicianul, cerce- 
tînd urma unui singur nucleu ato
mic de pe placa nucleară, poate sta
bili cu precizie cărui element chimic 
aparține, numărînd doar electronii 
delta, adică „mustățile“ apărute pe 
unitatea de lungime a traiectoriei.

Ce rezultate au dat aceste „ana
lize chimice cosmice" ? în primul 
rînd s-a observat că, în linii mari, 
compoziția chimică a radiației cos
mice primare se aseamănă destul de 
mult cu compoziția chimică a pă- 
mîntului, cît și a majorității aștrilor, 
așa cum a fost dedusă din cercetări 
spectroscopice (adică din studiul lu
minii emise de aștri). Cele mai frec
vente elemente sînt hidrogenul (circa 
94 la sută), apoi heliul, urmînd tot 
șirul de elemente din tabelul lui 
Mendeleev pînă la fier. O analiză 
mai atentă a scos în evidență și două 
deosebiri importante. în primul rînd, 
nucleele elementelor ușoare, litiu, 
beriliu și bor sînt de circa 100 000 
de ori mai frecvente în radiația cos
mică, decît în observațiile directe 
sau spectroscopice efectuate asupra 
pămîntului, meteoriților și aștrilor, 
în al doilea, nucleele grele (nichel, 
cobalt, titan) din vecinătatea fieru
lui apar și ele mai frecvent.

Ambele fapte duc la concluzii de 
extremă importanță cu privire la o- 
riginea radiației cosmice și a com
poziției corpurilor cerești. în con
formitate cu teoria cea mai recentă 
asupra originii radiației cosmice, 
emisă de savanții sovietici V. L. 
Ghinsburg și I. S. Șklovsky, a- 
ceasta ia naștere inițial în procese 
nucleare explozive, în așa-numitele 
stele „nove“ și „supranove“, carac
terizate prin creșteri bruște și de re
lativ scurtă durată a strălucirii lor 
luminoase. Apariția, cu prilejul a- 
cestor procese, a unor cîmpuri mag
netice de mari proporții și variabile 
în timp are asupra atomilor ionizați 
un efect similar cu acel al unui gi
gantic accelerator de particule. Ast
fel, nucleele atomilor din atmosfe
ra fierbinte a acestor stele sînt ac
celerate la viteze enorme și proiec

Un aparat special, un fel de co
mutator, care la ordinul transmis 
prin viu grai poate opri orice insta
lație pusă în funcțiune prin curent 
electric, a fost realizat, recent în 
S.U.A. In acest scop, arată revista 
„Sciences et avenir", este suficient să 
se pronunțe cuvîntul : „Stop /“ Apa
ratul este înzestrat cu filtre fonice 
care triază semnalele captate de mi
crofonul aparatului. Din această cau

în Indonezia, se construiește 
pe rîul Tjitarum un baraj care 
va forma pe 83 km p un uriaș 
lac de acumulare, cuprinzînd 
3 miliarde mc apă. Apele cap
tate ■’•or fi folosite pentru pro
ducerea de 700 milioane Kwh 
energie electrică anual și iri
garea a 240 000 ha.

Agregatul compus din trei ma
șini, realizat la Institutul de 
viticultură și vinifîcație din 
Plevna (R. P. Bulgaria), per
mite mecanizarea în întregime 
a procesului de altoire a viței 
de vie, asigurînd o creștere a 
productivității muncii de 5—6 
ori.

O stațiune daneză pentru ob
servarea sateliților artificiali 
comunică descoperirea în Cos
mos, la distanța de 900 km, 
a unei noi zone de radiații care 
înconjoară Pămîntul. Zona a- 
ceasta, cu lățimea de 500 km, 
ar prezenta un pericol pentru 
cosmonauți și un obstacol în 
calea trecerii undelor radio.

Bucuria invalidului englez lohn 
Gardener nu este lipsită do te
mei. Proteza — un braț artiiicial 
— pe care a primit-o, realizată 
după un model sovietic, îndepli
nește toate comenzile pe baza 
captării curonților biaelectrici ai 

creierului

Pe fundul oceanului, în apro
pierea litoralului Africii de 
sud-vest, s-ar afla zăcăminte 
bogate de diamante. Pentru 
exploatarea lor urmează să fie 
utilizată o navă originală, în 
stare să efectueze manevre 
neobișnuite, inclusiv deplasări 
laterale. Instalațiile de pe navă 
îngăduie extragerea unor mi
nereuri de la adîncimea de 60 
m și prelucrarea pe oră a 20 
tone de minereu.

tate în afară. O dată ajunse în spa
țiul cosmic, nucleele rapide suferă 
altă accelerare, prin ciocnirea cu 
cîmpurile magnetice ale unor con
densări de materie interstelară ioni
zată. Existența acestui mecanism 
care determină accelerarea particu
lelor atît în nove și supranove, cît 
și în spațiul interstelar, a fost de
monstrată de fizicianul italian E. 
Fermi, laureat al premiului Nobel. 
Devierile dese de la traiectorie pe 
care le suferă nucleele cosmice în 
aceste ciocniri fac ca ele să umple 
spațiul cosmic, deplasîndu-se în mod 
dezordonat în toate direcțiile.

Spre deosebire de observațiile op
tice (spectroscopice) asupra aștrilor 
care ne dau informații numai despre 
fenomenele și structura chimică de 
la suprafața astrului (deoarece lu
mina emisă din straturile mai adînci 
e absorbită în însăși substanța stelei 
și nu ne mai parvine), razele cos
mice, provenind din întregul volum 
al stelei, ne aduc informații asupra 
straturilor adînci, neaccesibile obiș
nuitelor metode de investigație as
tronomică. Abundența de fier și alte 
elemente grele, reprezentată de nu
cleele cosmice, nu este lipsită de 
semnificație. Ea constituie un indiciu 
că miezurile acestor aștri sînț. for
mate din fier sau chiar elemente mai 
grele.

Traversînd spațiul interstelar, nu
cleele cosmice nu se mișcă, evident, 
în vid. Deși rarefiată,, materia inter
stelară (în esență hidrogen) are to
tuși o densitate finită — circa 1 atom 
pe centimetrul cub. Ca atare, din 
cînd în cînd, au loc ciocniri între 
nucleele cosmice și nucleele de hi
drogen interstelar. Asemenea cioc
niri duc la fragmentarea nucleelor 
primare, adică la despicarea lor în 
nuclee mai ușoare. Astfel se explică 
prezența mare de elemente ușoare, 
litiu, bor și beriliu în radiația 
cosmică. în urma unor experiențe 
minuțioase de laborator s-a și putut 
stabili cît de gros trebuie să fie stra
tul de materie străbătut de nucleele 
cosmice pentru a da naștere abun
denței observate de „cioburi“ ușoare. 
„Călătorind“ cu viteza luminii, un 
nucleu are nevoie de circa 100 000 
pînă la 1 Q00 000 de ani pentru a 
străbate un asemenea strat. Iată deci 
și un indiciu despre distanța mijlo
cie de la care ne parvin particulele 
cosmice.

Spațiul și cadrul acestui articol nu 
ne permit ilustrarea mai amplă a ba
gajului mare de informații amănun
țite pe care le-furnizează studiul ra
diației cosmice cu privire la obiectele 
cosmice îndepărtate. Ar trebui men
ționată totuși existența pe bolta ce
rească a unor regiuni extragalactice 
de la care ne parvin în număr mai 
mare particule cosmice cu energii 
extrem de înalte ; analogia care 
există între distribuția pe energii a 
razelor cosmice și distribuția pe frec
vențe a radioundelor provenite de la 
unele corpuri cerești etc. Cercetările 
în domeniul radiației cosmice de
monstrează din nou posibilitățile ne
mărginite de care dispune omul pen
tru a cunoaște, dacă nu pe cale di
rectă, cel puțin indirectă, natura atît 
în detaliile microstructurii, cît și ia 
scară cosmică. Asociată cu studiul 
pe cale optică și radioastronomică 
a obiectelor cerești, cercetarea radia
ției cosmice primare (în care au în
ceput să se folosească și sateliții și 
rachetele cosmice) va mai aduce de
sigur noi și bogate contribuții la cu
noașterea și înțelegerea universului.

ză, chiar șt intr-un atelier cu un 
puternic zgomot de fond, el distinge 
ordinul și întrerupe la comandă cu
rentul electric. Pe baza aceluiași 
principiu, a fost construit un aparat, 
nu mai mare decît o cutie de încăl
țăminte, care reacționează la co
menzi exprimate prin rostirea cifre
lor de la 0 la 9 și la încă șase co
menzi exprimate prin cuvinte.

Spre Vîrful Ciucaș Foto i A. Stoenescu

SFATUL MEDICULUI

păldura și tulburările 
digestive ale copiilor

In timpul verii, apariția de tulburări di
gestive acute la sugari sau copiii mici, 
cunoscute de medici sub numele de dis- 
pepsie, provoacă. îngrijorarea părinților. 
Aceasta nu este lipsită de femei, deoare
ce și după vindecare copilul este slăbit, 
rezistența organismului său diminuată.

Prevenirea acestor tulburări digestive 
presupune, firește, cunoașterea cauzelor 
lor. Acestea pot fi greșeli de alimen
tare, acțiunea unor factori infecțioși, con
diții defavorabile ale mediului înconju
rător sau defecțiuni de îngrijire.

Capacitatea mai redusă a sugarului și 
a copilului mic de a digera alimentele 
face ca orice greșeală alimentară să 
aibă drept consecință diareea. Este 
știut că în primele 4-5 luni de viață 
alimentul cel mai ușor de digerat și cel 
mai complet este laptele de mamă. 
Laptele de vacă, mai greu digerabil în 
comparație cu cel de mamă, determină 
la copiii alimentați artificial o frecvență 
mai mare a tulburărilor acute digestive. 
Supraalimentafia și subaiimentația cu 
lapte de vacă și, chiar cu lapte ma
tern, cît și hrănirea cu alimente nepo
trivite posibilităților de digestie a su
garilor (ciorbe, sosuri, slănină), de ase
menea, nu fac decît să tulbure procesele 
digestive din stomacul și intestinul lor, 
provocînd iarăși diaree. O cale princi
pală de prevenire a acestor tulburări este 
alimentarea corectă a copilului. Alimen
tarea trebuie să fie rațională, corespun
zătoare vîrstei, stării de nutriție și con
dițiilor de mediu. Alimentația la sîn re
prezintă mijlocul cel mai simplu, dar și 
cel mai sigur, de prevenire a diaree,. De 
aceea, orice mamă trebuie să depună 
toate eforturile ca să-și alăpteze copilul 
cel puțin în primele 4-5 luni. Dacă de pe 
urma unor condiții obiective se impune 
totuși alimentarea lui artificială, mama 
trebuie să controleze calitatea laptelui, 
să supravegheze pregătirea și adminis
trarea lui. Mesele neregulate, nerespec- 
tarea intervalului dintre mese, introdu
cerea în mod brusc (fără o prealabilă 
pregătire) de alimente noi sau la o vîrstă 
necorespunzătoare, duc de asemenea la 
declanșarea tulburărilor acute de di
gestie.

Cauza cea mai frecventă o reprezintă 
însă infecțiile. Indiferent de natura lor 
(microbiene, virofice) sau de localizarea 
lor (intestin, ureche, plămîn, rinichi) ele 
pot duce la același rezultat. De multe ori 
infecția este transmisă tot prin alimente. 
Nerespectarea regulilor de igienă a ali
mentației — gătitul sau servitul mîncării 
în vase murdare, fierberea insuficientă a 
laptelui, nespălarea fructelor și legume
lor — favorizează pătrunderea germe
nilor patogeni în intestinul copilului. în- 
trucît laptele este un bun mediu de creș
tere și înmulțire a microbilor care pro
duc diaree, el trebuie fiert și păstrat în 
așa fel îneît să fie ferit de contactul cu 
microbii. In timpul verii, infectarea ali
mentelor este favorizată de muște, care 
depun tot felul de microbi, unii mai pe
riculoși decît alții. De asemenea, nu 
fără dreptate se spune că diareea este 
„boala mîinilor murdare". Prin urmare, 
prevenirea infecțiilor se realizează prin 

Grațlo Fota : Agerprcs

respectarea strictă a tuturor regulilor de 
curățenie și igienă. Curățenia cea mai 
desăvîrșită trebuie păstrată nu numai în 
casă și de cei ai casei, ci și de toți acei 
care manipulează laptele în timpul mul
sului, transportării și conservării lui, pen
tru a se evita infectarea lui. Consumarea 
laptelui este bine să se facă în cel tîrziu 
24 de ore. Folosirea laptelui praf oferă 
avantajul siguranței în ceea ce privește 
calitatea și sterilitatea. Din aceleași 
cauze, biberonul și vasele folosite la 
fierberea diferitelor preparate ale lapte
lui trebuie bine spălate după fiecare folo
sire și opărite în apă clocotită înainte de 
fiecare masă. O dată pe zi, biberonul tre
buie fiert 10 minute, tot astfel tetina bine 
spălată cu apă, ștearsă cu tifon curat și 
păstrată sub un pahar, la adăpost de 
praf și muște.

Dată fiind capacitatea redusă de apă
rare a organismului sugarilör, ei răs
pund tot cu tulburări digestive și la con
diții defavorabile ale mediului sau la 
greșeli de îngrijire (mai ales copiii pre
maturi, debili, hipotrofici). Astfel căldura 
prea mare din timpul verii, accentuată 
prin surplus de îmbrăcăminte, tulbură 
digestia lor și are de asemenea drept 
urmare apariția diareei. Același efect îl 
poate avea și frigul. In aceste cazuri, 
tulburările digestive sînt determinate de 
incapacitatea sugarului sau a copilului 
mic de a se adapta repede la schimba
rea condițiilor externe, organismul lui 
neproducînd atît de repede o cantitate 
suficientă de sucuri și fermenți digestivi, 
necesari digerării alimentelor.

Cele mai importante simptome ale 
bolii sînt inapetența și, după cum am 
arătat, diareea. Lipsa de poftă de mîn- 
care se accentuează cu agravarea bolii 
sau la încercările de alimentare a co
pilului cu forța. La aceste simptome, 
pînă la venirea medicului, prima grijă a 
mamei trebuie să fie punerea în re
paus a intestinului copilului, pe o durată 
de cîteva ore. Aceasta se realizează prin 
dieta hidrică cu ceai sau apă fiartă și 
răcită, în cantitate de 150—200 cmc de 
fiecare kg de greutate a copilului. Du
rata dietei hidrice se stabilește de medic 
și durează în medie 6—12 ore. Dieta hi
drică are drept efect oprirea tulburărilor 
digestive, îmbunătățirea stării generale. 
După dieta hidrică se va frece la o dietă 
de tranziție cu mucilagiu de orez sau 
supă de morcovi. Aceasta din urmă are 
efecte foarte favorabile : potolește foa
mea și setea, calmează crampele, deter
mină eliminarea mucozităților.

Consecințele grave pe care le poate 
avea această boală (apariția unor distro- 
fii, de infecții repetate etc) impune pă
rinților o respectare strictă a regulilor de 
îngrijire și alimentare a sugarilor și co
piilor mici, grija pentru prevenirea in
fecțiilor, protejarea corespunzătoare a 
copiilor la schimbări bruște de mediu.

La apariția primelor semne de boală 
se va face apel la medic.

Conf. unlv. dr. Louis ȚURCANU
Institutul de medicină 
Timișoara | 

Prin masivul 
Ciucaș

Prin varietatea formelor sale de 
relief, masivul Ciucaș, situat în zona 
exterioară a curburii Carpafilor, la est 
de valea superioară a Buzăului Mare 
și Teleajenului, este deosebit de inte
resant și pitoresc.

Constituit din mai multe creste ra
mificate, masivul culminează cu vîr- 
ful Ciucaș (1 951 m). In contrast cu 
formele severe, alpine ale Făgărașu
lui, Ciucașul, constituit din conglome
rate, are forme de relief mai do- 
moale din care răsar numeroase sfinci, 
modelate de ape și curenți în forme 
din cele mai ciudate. Masivul este a- 
coperit de o bogată floră alpină. Mi
nunate sînt în lunile iunie, iulie, au
gust întinsele covoare de smirdar ce 
parfumează aerul cu mireasma lor.

Datorită depărtării sale de princi
palele căi de comunicație, aceste fru
museți au rămas multă vreme necu
noscute de turiști. Astăzi însă, curse 
regulate de autobuze, în zilele de 
sîmbătă și duminică, ușurează accesul 
amatorilor care, o dată ajunși, au la 
dispoziție două cabane confortabile.

lată și două itinerare turistice care 
ne permit să cunoaștem frumusețile 
acestui, masiv. Unul începe din loca
litatea Cheia, situată în Valea Telea
jenului, unde putem ajunge cu auto
buzul sau trenul forestier de la Mî- 
neci-Ungureni, punct terminus de cale 
ferată. De la mînăstirea Cheia, Ur
măm marcajul (bandă roșie) ce urcă 
versantul împădurit al pîrîului Zăga- 
nul pînă în culmea Buzoianului. De 
aici urmăm culmea către nord, avînd 
spre est o largă priveliște asupra 
munților Tătarului, Siriului și Penteleu- 
lui și ajungem în curmătura Zăganu- 
lui, de unde începem să urcăm spre 
vîrful Zăganului (1 785 m). De aici
drumul continuă peste culmea stîn- 
coasă Zăganul-Gropșoarele, al cărui 
versant vestic cade în pereți, abrupți 
deasupra Văii Gropșoarelor. De la ca
bana „Muntele roșu" marcajul cu ban
dă roșie continuă spre nord și, după 
ce lăsăm la dreapta marcajul cruce 
albastră, spre Curmătura Stinii, dru
mul face un ocol larg spre stingă și 
se îndreaptă prin pajiști cu pilcuri de 
smirdar, către cabana Ciucaș. Timp 
necesar ca să ajungi pînă aci : 6—8 
ore.

Alt itinerar pornește din localitatea 
Vama Buzăului (curse regulate de au
tobuz de la Brașov), pe șoseaua din 
Valea Delghiului pînă la poiana Del- 
ghiului. De aici, urmînd marcajul 
bandă roșie se ajunge la Poiana Tes
lei, de unde începe urcușul spre cul
mea Plaiului domnesc, iar de acolo 
spre șeaua Ciucașului. Din șea, se 
poate merge printre sfinci și fancuri 
pe linia de creastă către sud și, în cu- 
rînd, în dreapta se văd niște colți de 
o formă ciudată, care poartă denumi
rea Mîna Dracului. Din vîrful Ciucaș 
marcajul bandă albastră indică poteca 
pînă în șeaua Tigăilor, de unde pe 
marcajul cruce roșie și apoi, la stingă 
pe bandă roșie, excursioniștii pot 
coborî la cabana Babarunca, de unde 
se pot întoarce la Brașov. Timp nece
sar pentru a ajunge de la Poiana Del
ghiului pînă aici : 9-10 ore. Drumul, 
deși lung, este unul dintre cele mai 
atrăgătoare din masiv.

Virgil NĂSTASE
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PE MĂRI Șl OCEANE SESIUNEA COMISIEI ROMiNO-SOVIETICE

Sub pavilion romînesc
Nava transmite. Cuvintele ra

diogramelor se înșiruie grăbite. 
La diferite ore de Zi Și de noap
te, navele aflate la mii de kilo
metri de patrie transmit mesaje, 
primesc indicații.

In ultimii ani flota noastră co
mercială s-a modernizat^ a fost 
dotată cu noi nave. Azi, nave sub 
pavilion romînesc pot fi intîlnite 
în porturi din cele mai depărtate 
aolțuri ale lumii. în aceste zile 
cargoul „Dobrogea" de 10 000 tone 
se întoarce din porturile Extre
mului Orient. „București", care ci
nul trecut a făcut înconjurul pă
mântului, navighează acum pe va
lurile Oceanului Indiant in 
drum spre patrie. Un cabotier 
romîn a aruncat zilele trecute 
■ancora în portul Tripoli.

Sînt cunoscute și apreciate tot 
mai mult peste hotare produsele 
industriei noastre. Cărăușia pe 
distanțe mari a acestor mărfuri 
se face de cele mai multe ori cu 
navele. Tonajul de mărfuri tran
sportate in prima jumătate a 
anului acesta pe mări și pe ocea
ne a crescut, față de aceeași pe
rioadă a lui 1963, cu 11,3 ta sută, 
în această perioadă fiecare ndvă 
comercială romînească a parcurs, 
încărcată, în medie, cîte 6 300 km. 
De asemenea, pe Dunăre s-au 
transportat cu 22,7 la sută mai 
multe mărfuri decît în primele 6 
luni ale anului trecut.

Navele nou construite in țară 
sînt apreciate ?i peste hotare 
pentru trăinicia construcției, ca
litățile lor dè navigație. Nu de 
mult cargoul „Bâcău", de 4 500 
tonet construit la Galați, a ple

cat in prima sa cursă maritimă, 
purtînd mărfuri romînești spre 
țările arabe. O altă navă mariti
mă, „Caransebeș", de 1 600 tgne, 
prima dintr-o serie de șase nave 
din acest tip ce se execută la 
Tur nu Severin, urmează să fie 
dată în exploatare în curînd. 
Cabinele pentru mdrinari sînt dé 
o persoană sau două. Noile 
nave au în dotație întreaga apa
ratură modernă dé telecomunica
ții ?i electronavigație care să lé 
ofere siguranța în călătorie. Pe 
nava „Caransebeș" există Și „pi
lot automat" care să-t asigure 
înaintarea in direcția dinainte 
fixată. Echipajul navei „Caran
sebeș" este gata de îmbarcare. 
Majoritatea marinarilor sînt ti
neri absolvenți, gata de a pri
mi botezul lui Neptun.

Dezvoltarea traficului pe apă a 
atras după sine și mărirea 
capacității de operare a por
turilor. Ele au fost moderni
zate, dotate cu numeroase utila
je noi. Față de anul 1960, capa
citatea de trafic a portului Con
stanța a sporit cu 120 la sută, a 
portului Galați — cu 195 la sută, 
a portului Brăila — cu 40 la sută. 
Productivitatea muncii a crescut 
simțitor.

Lucrările de înnoire și înzes
trare tehnică a porturilor conti
nuă. La Constanța și Galați se 
montează noi macarale, se ame
najează platforme pentru depo
zitarea mărfurilor, se construiesc 
dane, se înmulțesc drumurile de 
acces.

DE COLABORARE TEHNICO ■ ȘTIINȚIFICĂ
Recènt a avut loc la București cea 

de-a douăzecea sesiune a Comisiei 
romîno-sovietice de colaborare teh- 
nico-științifică. La sesiune a fost 
examinată îndeplinirea hOtărîrilor 
sesiunii a XlX-a și a fost pusă de 
acord tematica privind schimbul re
ciproc de realizări tehnicO-științifiCe 
pentru perioada următoare.

Cele două părți ale comisiei au 
subliniat că în perioada dintre sesiu
nea a XlX-a și cea dé-a XX-a. co
laborarea tehnico-științifică, mijloc 
important de accelerare a progresu
lui tehnic, a continuat să se dezvolte 
cu succes.

In conformitate cu protocolul sem
nat, părțile își vor transmite reciproc 
documentații tehnice și vor primi 
specialiști pentru documentare asu
pra experienței în producție și a rea
lizărilor tehnico-științifice din dome
niul industriei metalurgice, petro

lului și chimiei, construcțiilor de 
mașini, construcțiilor și altor ramuri 
ale economiei naționale.

în perioada lucrărilor sesiunii, 
membrii comisiei au vizitat o serie 
de întreprinderi industriale și insti
tuții științifice din Republica Popu
lară ROmînă.

Lucrările sesiunii s-âu desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

Protocolul celei de-a XX-a sesiuni 
a fost semnat din partea romînă de 
tov. A. Boabă, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chimiei, iar 
din partea sovietică de tov. F. D. Va
raksin. prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Industria 
Lemnului, Hîrtiei și Celulozei, In
dustria de prelucrare a lemnului și 
economiei forestiere.

(Agerpres)
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FESTIVITATE CONSACRATĂ 
COMEMORĂRII LUI JEAN 

JAURES

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii, Uniunea 
ziariștilor și Comisia națională a 
R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O. au 
organizat vineri după-amiază în Ca
pitală o festivitate Consacrată come
morării a 50 de ani de la moartea 
lui Jean Jaurès, publicist socialist 
francez, fondatorul ziarului „L’Hu
manité“.

Despre viața și personalitatea lui 
Jean Jaurès a vorbit scriitorul Ion 
Pas, președintele Comitetului de 
radiodifuziune și televiziune.

★

Vineri a sosit în Capitală orchestra 
de estradă a Radiodifuziunii și Tele
viziunii din Sofia. Orchestra va sus
ține numeroase concerte într-o serie 
de orașe din Moldova Și de pe lito
ral.

*
Vineri a părăsit Capitala 0 dele

gație dé cineaști Care va participa

BE PESTE 1USTX.EE
Acțiuni
ale forțelor patriotice 
din (hmeea portugheb

DAKAR 24 (Agerpres). — Partidul 
african al independenței din Guineea 
portugheză și insulele Capului 
Verde a dat publicității, la Dakar, o 
declarație în legătură cu acțiunile 
forțelor patriotice desfășurate îm
potriva trupelor coloniale. In cursul 
acestor acțiuni, se arată în declara
ție, 50 de militari portughezi au fost 
uciși iar aproximativ 30 au fost ră
niți. în rîndul trupelor portu
gheze se află militari și ex- 
perți din alte țări. Trupele colo
niale au întreprins acțiuni împotri
va populației pașnice.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul Direcției Centrale de Sta
tistică a U.R.S.S. cu privire la rezul
tatele îndeplinirii planului de stat 
de dezvoltare a economiei națiOhale 
a U.R.S.S. pe primul semestru al 
anului 1964.

în ce privește industria planul a 
fost depășit. Sporul producției in
dustriale a fost de aproximativ 7,5 
la sută. Productivitatea muncii a 
crescut în industrie cu 4 la sută. în 
agricultură au fost încheiate cu suc

ces însămînțările de primăvară, 
planul semestrial al achizițiilor de 
animale și păsări a fost îndeplinit.

Numărul muncitorilor și funcțio
narilor a crescut în acest semestru 
cu 2,4 milioane. Volumul vînzărilor 
cu amănuntul în comerțul de stat și 
cooperatist a crescut cu 5 là sută. 
Schimbul de mărfuri în domeniul 
comerțului exterior a înregistrat o 
creștere de 9 la sută.

Populația U.R.S.S. a fost la 1 iulie 
1964 de aproximativ 228 milioane dé 
oameni.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
SAVANTUL PAUUNG
DESPRE LUPTA

Ziarul vesf-german „DIE ANDERE 
ZEITUNG” publică o relatare despre o 
nouă conferință a savantului american Li
nus Pàuling. •

în era armelor de distrugere în masă, 
lupta pentru pace a devenit peiMru ome
nire o poruncă. Această constatare re
zumă conținutul cuvîntării pe cate a |l- 
nui-o profesorul american Linus Pauling, 
de două ori laureat al premiului Nobel, 
cu prilejul împlinirii a 50 de àni de la 
mnartea primei dejinătoare a premiului 
Nobel pentru pace, Bertha von Suttner.

Profesorul Pauling apreciază cantitatea

Sever UTAN

In portul Constanța Foto Gh. Vințilă

între 26 și 1 august la cel de-al 
Xl-leâ Festival âl filmului iugoslav.

(Agérpres)

LOTO-CENTRAL
Là tràgetèa specială Lôtô-Centràl 

din 24 iulie 1964 au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 81 18 73 
59 24 52 ' 15 3 55 1. Premii supli
mentare : 63 46 50. Premii supli
mentare în obiecte și bani : Extrage
rea I-a 4 10 18. Extragerea a Il-a 
48 61 81. Extragerea â III-a 54 5
14 41. Extragerea a IV-a 54 11 18 
21. Extragerea a V-a 9 49 50 16.
Extragerea a Vl-a 2 16 5 46 26. Extra
gerea a Vil-a 82 27 59 46 88. Extrage
rea a VIII-a 38 78 42 64 18. Extragerea 
a IX-a 81 83 20 16 72. Extragerea a 
X-a 49 5 50 90 76.

Extragerea de 2 numere : 89 12.
Fond de premii : 1 536 751 lei.

PENTRU PACE
actuală a materlâlului exploziv din lume 
la 320 000 megatone- (6 milioane tone). 
Pentru comparajie el a indicat că în cel 
de-al doilea război mondiăl s-au folosit 
în total șase megatone de exploziv.

Avînd în vedere aceste forje de dis
trugere dé neînchipuit, Pauling a trâs 
concluzia că nu există diferehfe de pă
reri și probleme care să justifice un 
război nuclear mondial. „Nu există apă
rare împotriva armelor atomice", a spus 
savantul american. Construirea unor adă
posturi este 0 escrocherie". Aceasta 
Creează numai iluzii și da un sentiment 
fals de siguranță, care mărește pericolul 
războiului.

Pauling a chemat la împiedicarea răs- 
pîndirii armelor atomice și la crearea unei 
zone denucléârizate în Europa centrală. 
El consideră planificata forja atomică 
multilaterală ca un pericol pentru întreaga 
lume. El a reproșat guvernului Germaniei 
Federale că are o orientare militarists.

Profesorul Pauling a atrăs atenjia asu
pra marilor schimbări care ad loc în lume. 
Omenirea ar fi pe calea de a trece la o 
eră mai matură în care războiul va dis
pare din viața popoarelor. Primul pas 
a fost făcut anul trecut o dată cu semna
rea tratatului de interzicere a experiențe
lor cu arma atomică în trei medii. El re
gretă că semnarea tratatului nu a avut 
loc eu 2 ani mal devreme căci aceasta 
ar fi împiedicat consumarea în cei ddi 
ani anteriori tratatului a 400 de megatone 
din totalul de 600 megatone exploziv 
consumat dé la explodârea bombei asu
pra Hiroșimei.

■ „Ca urmare a experiențelor care s-au 
făcut pînă acum în toată lumea s-au 
născut 16 milioane de copii cu defecte 
fizice și psihice. A venit timpul să termi
năm cu războiul", a SpUS Pauling.

înaintea profesorului Pauling, Heili 
Knôll, activistă pe tărîmul preSei, a vor
bit despre viafa și activitatea lui Bertha 
von Suttner al cărei apel a fost „Jos ar
mele — o lume fără război". Nimeni 
nu trebuie să spună că nu se poate 
fate nimit pentru a împiedica războiul. 
Heili Knoll a adresat femeilor un ape1 să 
lupte activ pentru făurirea viejii politice. 
Numai âșa éstë posibil să se înlăture un 
nou război.

CONSECINȚE ALE

înfăptuind planurile 
de producție
(Urmare din pag. I-a)

ducția de lapte planificată pe pri
mele 6 luni.

Pentru creșterea producției ani
male, gospodăriile colective au fost 
îndrumate să se ocupe îndeaproape 
de asigurarea bazei furajere în ve
derea alimentării raționale a ani
malelor. în toamna anului trecut s-au 
însămînțat cu secară furajeră 7 257 
ha. Au fost extinse și suprafe
țele cu plante furajere valoroase, 
însămînțîndu-se în această primăva
ră 7 877 ha lucernă și trifoi în cultură 
pură, iar în cultură ascunsă 19 841 
ha. în cursul acestei veri s-a dat o 
deosebită atenție recoltării și con
servării în cele mai bune condiții a 
furajelor. în acest scop consiliul a- 
gricol regional, cu sprijinul uzinelor 
de reparații Timișoara și Arad, a 
confecționat 95 agregate pentru us
carea fînului cu ajutorul curenților 
de aer. Consiliile agricole raionale 
analizează periodic situația balanței 
furajere ca încă de pe acum să se 
poată lua măsuri în vederea acope
ririi eventualelor deficite de anumi
te nutrețuri dintr-o gospodărie sau 
alta.

Spartachiada republicană „Cupa Galea“
Primele întreceri ale fazei pe Capitală

Paralel cu urmărirea realizării 
sarcinilor din ramura producției ve
getale și animale consiliile agricole 
îndrumă în permanență gospodării
le colective în ce privește activita
tea economică-financiară. în acest 
scop, la indicația biroului comitetu
lui regional de partid, consiliile a- 
gricole organizează lunar în gospo
dăriile colective și la raioane ședin
țe de analiză a rezultatelor obținute, 
comparand realizările cu sarcinile 
pe care gospodăriile și le-au prevă
zut în planul de producție și cu 
posibilitățile fiecărei unități în par
te. Trimestrial, asemenea analize se 
fac și la nivelul consiliului agricol 
regional, unde pe baza concluziilor 
se iau măsuri corespunzătoare. Ast
fel, din analiza rezultatelor obținute 
în primul trimestru al acestui an a 
reieșit că gospodăriile colective au 
realizat cu 151 594 000 lei mai multe 
venituri bănești decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut, iar cele re
partizate colectiviștilor însumează 
26 424 000 lei, cu 8 796 000 mai mult 
decît s-a planificat. Unele gospo
dării colective din raioanele Caran
sebeș și Oravița nu au acordat avan
suri bănești colectiviștilor deși a- 
veau bani în fondul de zile-muncă. 
La intervenția consiliului agricol re
gional această lipsă a fost remedia
tă în cursul trimestrului II. In a- 
ceeași măsură se urmărește și cum 
sînt cheltuite diferitele fonduri pen
tru investiții, pentru realizarea pro
ducției planificate etc.

Urmărirea îndeaproape a realizării 
sarcinilor stabilite în planurile de 
producție va duce la obținerea de 
rezultate tot mai bune, la consoli
darea economică-organizatorică a 
gospodăriilor colective și ridicarea 
nivelului de trai al colectiviștilor.

întrecerile Spartachiadei republi
cane se apropie de sfîrșit. In aces
te zile este în curs sau se iac pre
gătiri pentru desfășurarea concursu
rilor din cadrul fazei pe regiuni, la 
care participă sportivii calificați în 
etapele anterioare, precum și spor
tivi cu clasificare superioară.

Ieri, în parcul sportiv Dinamo din 
Capitală și-au început întrecerile 
sportivii bucureșteni. Au avut loc 
probe de înot, meciuri de handbal, 
volei, fotbal, baschet. Cu această 
ocazie, la startul diferitelor probe 
s-au prezentat circa 1 000 de spor
tivi din cei peste 460 000 cîți au par
ticipat la prima etapă — pe asocia
ții — a Spartachiadei. Etapa pe Ca
pitală, ca și etapele pe regiuni ale 
Spartachiadei republicane, capătă 
un dublu caracter — de masă și de 
performanță — ceea ce va asigura 
un nivel superior întrecerilor, care 
se anunță ca dispute dîrze în
tre sportivii începători și cei ex
perimentați. Este de așteptat ca 
la concursurile din această fază 
și apoi la întrecerile finale ale Spar
tachiadei să se înregistreze perfor
manțe de valoare, noi recorduri re
publicane.

Iată și primele rezultate : notație : 
100 m liber fete Mariana Vasilescu 
(Școala sportivă I) T 26“ 1/10 ; 100 m 
liber băieți : Constantin Ciorbă (ra
ionul „23 August") 1’06” 4/10 ; fotbal •. 
Granitul — Spic de grîu 4—1 ; 
handbal fete : C.P.B. — Bumbacul 10 
—4 ; Electromagnetica — Rapid 13— 
4 ; baschet băieți : Olimpia — Vo
ința 58—55 ; Electrificarea — Metalul 
47—26 ; volei fete : Flacăra Roșie —

F.R.B. 3—0 ; Confecția — Forestierul 
3—0. Concursul de haltere se desfă
șoară în sala de sport a Combina
tului poligrafic „Casa Scînteii". La 
categoria cocoș, victoria a revenit 
lui Petre Bostan (Grivița Roșie) cu
242.5 kg, urmat de P. Fiat (Steaua) 
240 kg și I. Hortopan (Olimpia)
237.5 kg.

Fază din meciul de volei Semănă
toarea—I.P.R.O.F.I.L.

Pe terenurile Progresul din Capitală 
s-au încheiat ieri semifinalele competi
ției de tenis „Cupa Galea“ (zona a 
III-a). Selecționata R. P. Romîne a în
vins cu 4—1 echipa Greciei. în ultimele 
două jocuri de simplu, Sever Dron a 
cîștigat cu 6—4, 6—3 la Gavrilidis, iar 
Constantin Popovici l-a învins pe cam
pionul Greciei, Kalogheropoulos, cu 
9—7, 6—2. Echipa U.R.S.S. a întrecut 
cu 5—0 reprezentativa R. P. Bulgaria. 
Astăzi, la ora 15, începe finala între 
echipele R. P. Romîne și U.R.S.S. Se 
joacă primele două simpluri și partida 
de dublu. Meciul continuă duminică de 
la ora 16 cu ultimele două jocuri la 
simplu.

In cîteva rînduri
• înaintea disputării partidelor din 

ultima rundă, în turneul internațional 
de șah de la Kislovodsk conduce ma
rele maestru Stein cu 6,5 puncte, ur
mat de Averbach și Tal cu cîte 5,5 
puncte și o partidă întreruptă fiecare. 
Victor Ciocîltea ocupă locul 9 cu 3,5 
puncte. în runda a 9-a Ciocîltea a 
pierdut cu negrele la Tal, iar în runda 
a 10-a a făcut remiză cu cehoslovacul 
Fichtl.

• Echipa de fotbal Farul Constanța, 
care întreprinde un turneu în R. P. 
Bulgaria, a întîlnit în orașul Tolbu- 
hin formația locală Dobrugea. Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul de 
3—0 (1—0).

0 Pe stadionul „Coliseum“ din Los 
Angeles, unde au avut loc în 1932 
Jocurile Olimpice de vară, se va des
fășura astăzi și mîine cea de-a Vl-a 
ediție a întîlnlrii de atletism dintre 
echipele masculine și feminine ale 
S.U.A. și U.R.S.S.

In timpul festivității de deschidere a etapei pe Capi tală a Spartachiadei republicane Foto S. Cristian

Ziarul Uruguayan „EL POPULAR" publi
că un articol cuprinztnd unele aspecte ale 
problemelor dezbătute la recentul Con
gres medical panamerican.

Cel de-al Vlll-lea congres medical 
panamerican a făcut o analiză profundă 
a legăturii dintre fenomenul biologic și 
cel social, subliniind în concluziile la care 
a ajuns că „sănătatea și boala popoare
lor latino-americane depind în primul 
rînd de îmbunătățirea nivelului de viață 
al claselor de oameni ai muncii", iar în 
acest scop sînt necesare schimbări de 
fond. Sănătatea este privită în prezent 
nu ca un fenomen pur biologic, ci ca 
unul biosocial, integrîndu-se în conceptul 
nivelului de trai. Se poate afirma că sănă
tatea contemporană este, atît în ce pri
vește concepțiile, cît și realizările sale, 
fiica medicinii și a luptei sociale. Sănă
tatea este un rezultat al stadiului la care 
se află progresul economico-social, fiind 
legată direct de nivelul de trai.

Congresul a studiat realitatea sanitară 
a Americii Latine, confruntînd-o cu reali
tatea social-economică existentă. Acest

SUBDEZVOLTĂRII
lucru i-a permis să nu se mărginească la 
a pune diagnostic unor simptome, adică să 
nu rămînă la faza constatărilor, Ci să pă
trundă adine în cauzele lor, ajungînd ast
fel la un diagnostic al rădăcinilor bolii de 
care suferă America Latină. Căci fondul 
problemei trebuie căutat în subdezvoltare 
(înțelegînd prin aceasta semicolonialism, 
dependență economică, dominația lati
fundiarilor, monoproducție) ți de aceea 
tratamentul prescris poate fi numai trans
formările radicale.

Termenul de „subdezvoltare", întîlnit în 
literatura economică ți sociologică a 
Americii Latine, poate induce în eroare 
dacă este definit numai prin indici can
titativi, căci ar însemna că este suficientă 
depășirea unora dintre acești Indici pen
tru a sări de la „subdezvoltare" la „dez
voltare". Congresul nu a căzut în acest 
simplism, ci a denunțat dependența eco
nomică față de monopolurile străine ți 
sistemul latifundiar ca fiind factorii care 
au pricinuit înapoierea economico-sociaiă 
și sanitară, reclamînd schimbări de struc
tură ca o condiție pentru înlăturarea lor. 
Se poate spune că suma indicilor în pro
blema sănătății este în cifre foarte scă
zută pentru toată America Latină. In 
schimb, sînt extrem de ridicate coeficien
tul de mortalitate, concentrația pămîntu- 
rilor și analfabetismul. Există o legătură

directă între nivelul de frai scăzut ți co
eficientul ridicat de mortalitate infantilă, 
indicii scăzuți în ce privește nutriția, Șco
larizarea, mijloacele de activitate medical- 
sanitară etc. >

tn țările dezvoltate, indicele mortali
tății oscilează între 6 ți 9 la mia de lo
cuitori. In America de Sud, doar Uru- 
guayul ți Argentina (cu 8,7 ți respectiv 8) 
se încadrează în aceste cifre. Aproape 
toate celelalte țări latino-americane au 
cifre mult mai mari decît cele de mai sus. 
Mortalitatea infantilă constituie un indi
ciu foarte sensibil al nivelului de bună
stare a unei țări, pentru că acesta suferă 
cel mai mult influența condițiilor econo
mice ți sociale. In această privință, țara 
cu indicele cel mai puțin ridicat în Ameri
ca Latină este Uruguayul (cu 53,5 la mia 
de locuitori), iar cifrele cele mai înalte, 
cunoscute cu exactitate, le găsim în Chile 
(133 la mia de locuitori). Din Haiti nu se 
cunosc cifre exacte, însă se apreciază 'a 
170/1000. Durata medie a vieții este 
foarte scăzută în aproape toată America 
Latină. Indicii cei mai buni corespund 
Uruguayului ți Argentinei, cu cifre între 
67 ți 68 de ani. Indicii cei mai scăzuți: 
Bolivia, Haiti și Guatemala, între 43 și 
47 de ani. In țările avansate predomină 
cauzele de moarte care afectează per
soanele în vîrstă și care constituie marile 
probleme nerezolvate încă de știința me
dicală (boli cardiace, tumori și boli vas
culare). In schimb, în America Latină 
bolile infantile reprezintă prima cauză de 
moarte în trei țări și a doua în opt.

UN TIMBRU EMIS DE O.N.U.
La Organizația Națiunilor Unite 

s-a anunțat că în curînd va fi emis 
un nou timbru poștal consacrat înce
tării parțiale a experiențelor nucleare. 
Pe timbru vor fi reprezentate o explo
zie nucleară sud un lacăt și 
emblema Națiunilor Unite, sub care vor 
fi scrise cuvintele : „încetarea expe
riențelor nucleare“.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
Un mare cercel din aur pur, care 

a zăcut în pămînt timp de peste trei 
milenii, a fost găsit în Kazahstanul de 
est de către arheologii care au făcut 
săpături la o colină situată în apro
piere de orașul Ust-Kamenogorsk. 
Oamenii de știință au descoperit aici 
un sistem de morminte vechi, datînd 
din epoca așa-numitei culturi Ândro- 
novo. Printre obiectele găsite se află 
și cioburi de ceramică cu ornamenta
ții specifice, precum și un mare și 
elegant cercel din argint forjat. Spe
cialiștii sînt de părere că obiectele 
găsite dovedesc că metalurgiștii din 
antichitate cunoșteau nu numai secre
tul făuririi bronzului, ci și al unor 
aliaje din alte metale, printre care 
aurul și argintul.

★
In comuna franceză Cromac, la 

cîțiva km de Saint-Suplice-les Feuil
les, s-au descoperit interesante măr
turii preistorice. Intr-un adăpost sub 
stîncă la Pont-au-Loup, pe malul rîu- 
lui La Benaize, s-au găsit 5 pumnale 
din silex cu o lungime de 22 cm și 
un vas de pămînt datînd din perioada 
neolitică.

POPULAȚIA CANADEI
La 1 iunie a. c. populația Canadei 

s-a cifrat la 19 237 000 de locuitori. 
Intr-un singur an ea a sporit cu 
341 000 de persoane. Această creștere 
se datorește în special imigrației.
INUNDAȚII ÎN COREEA DE SUD

Datorită ploilor torențiale care au 
căzut recent, în Coreea de sud au loc

mari inundații. Potrivit unor date ofi
ciale, în perioada dintre 12—22 iulie 
numărul celor care și-au pierdut viața 
din cauza inundațiilor se ridică la 50, 
iar al răniților la 30. S-au înregistrat, 
de asemenea, mari pagube materiale. 
Peste 6 000 ha de teren arabil sînt 
inundate, numeroase șosele sînt dete
riorate, iar liniile de cale ferată au 
fost distruse în 44 puncte.

TRAFIC DE STUPEFIANTE
După cum relatează agenția France 

Presse, joi a fost arestat la Nisa Gil
bert Coscia, unul din membrii de 
frunte ai rețelei internaționale de tra
fic cu droguri. Potrivit agenției, 
Coscia ar fi fost furnizorul fostului 
ambasador al Mexicului în Bolivia, 
Pardo-Bolland, condamnat de tribu
nalul din New York la 18 ani închi
soare pentru trafic de stupefiante.

ATAC GANGSTERESC 
LA MONTE CARLO

Agenția France Presse anunță că o 
bandă înarmată cu arme automate a

jefuit joi dimineața un magazin de 
bijuterii din Monte Carlo, sustrăgînd 
obiecte în valoare de peste 10 mili
oane franci. In timpul spargerii, ban
diții au fost surprinși de un paznic, 
asupra căruia unul dintre bandiți a 
tras focuri de armă, rănindu-1.

UN CIMPANZEU
SE ADRESEAZĂ... TRIBUNALULUI

Societatea producătoare de filme 
„Twentieth Century Fox" a fost 
dată în judecată de... un cim
panzeu. Proprietarul cimpanzeului 
Zippy cere o despăgubire de 
109 000 dolari, pretinzînd că, deși 
acesta a cîștigat un concurs de 
pictură pentru cimpanzei, organi
zat de „Twentieth Century Fox", 
societatea nu și-a respectat anga
jamentul de a angaja pe cîștigă- 
tor pentru a susține un rol într-un 
film. In întîmpinarea adresată tri
bunalului, proprietarul arată, de a- 
semenea, că societatea a folosit pe 
Zippy numai pentru a-și face pu
blicitate și a acordat rolul în film 
unui alt cimpanzeu.

Acest submarin liliputan cu două locuri, destinat turismului nautic, a 
iosi adus la Paris de la Chicago. Gabaritul său : 4,60 metri lungime, 

1,45 m lățime și 2 m înălțime ; greutatea — 1,50 tone
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La conferința O.S.A. PROBLEMA CIPRIOTĂ
Declarații în sprijinul neintervenției
și autodeterminării popoarelor

• Interviu al președintelui Makarios • Noi inci
dente în insulă © Un protest al ministrului de 
externe cipriot către guvernul turc

Ședința Consiliului economic 
și social al 0. N. U.

Un nou proces
Ja Pretoria

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
La Washington continuă lucrările 
conferinței ministeriale a Organiza
ției Statelor Americane, convocată la 
cererea guvernului Venezuelei, de a 
se întreprinde „măsuri colective“ îm
potriva Cubei. în ședința de joi, de
legația Argentinei a prezentat un 
proiect de rezoluție propriu în a- 
ceastă problemă. Luînd cuvîntul, 
ministrul afacerilor externe al Ar
gentinei, Zavala Ortiz, a lăsat să se 
înțeleagă că se împotrivește „liniei 
dure“ promovate de Venezuela și 
alte state latino-americane împo
triva Cubei. El a declarat că nu va 
vota în favoarea „sancțiunilor“ ce
rute privind ruperea relațiilor diplo
matice și consulare cu Cuba și insti
tuirii unui embargo economic de că
tre toate statele membre ale O.S.A. 
Nu avem intenția, a spus el, să ne 
amestecăm în treburile interne ale 
Cubei, intrucît poporul cuban este 
stăpîn pe soarta sa.

Totodată, delegația argentineană a 
prezentat un proiect de declarație 
care invită toate statele membre ale 
O.S.A. care au rupt relațiile diplo
matice între ele să le reia cît mai 
curînd posibil pentru „consolidarea 
unității țărilor continentului ame
rican".

Potrivit agențiilor americane de 
presă, în prezent continuă consultă
rile de culise pentru a se putea 
ajunge la adoptarea de către toate 
statele a unei rezoluții.

★

După cum transmite agenția Pren- 
sa Latina, 11 senatori chilieni, re- 
prezentînd diferite partide politice, 
au trimis o telegramă participanților

la sesiunea Consiliului ministerial al 
Organizației Statelor Americane, în 
care protestează împotriva intenții
lor de a se adopta noi măsuri repre
sive împotriva Cubei. în telegramă 
se subliniază că asemenea măsuri 
„dăunează principiului autodetermi
nării popoarelor și slăbesc grav în
crederea în unitatea continentului“.

*
Comitetul executiv național al 

partidului revoluționar instituțio
nal din Mexic a dat publicității o 
declarație în care propune ca guver
nul mexican să sprijine principiile 
neintervenției și autodeterminării 
popoarelor la conferința miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor membre 
ale Organizației Statelor Americane.

Lupte de guerilă in Haiti
PORT-AU-PRINCE 24 (Agerpres). 

Corespondentul din Port-Au-Prince 
al agenției U.P.I. relatează din surse 
informate că debarcarea unor uni
tăți de guerilă pe teritoriul haitian 
în regiunea muntoasă din sudul țării 
a făcut ca guvernul „să ajungă în- 
tr-o stare apropiată de panică“.

Ultimele știri neoficiale mențio
nează că marți noaptea au avut loc 
lupte la Nouvelle Tourraine, în re
giunea muntoasă situată la sud de 
Port-Au-Prince.

Potrivit agenției, deși în capitala 
țării domnește în aparență calmul, 
un val de grestări și știrile cu pri
vire la represiunile împotriva deți- 
nuților politici atestă starea de ner
vozitate a guvernului.

ATENA 24 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat cotidianului ate
nian „Cathimerini“, președintele 
Ciprului, Makarios, a declarat că 
guvernul cipriot nu va ezita să fo
losească toate mijloacele aflate la 
dispoziția sa pentru apărarea inte
grității teritoriale a insulei și pen
tru a face să se respecte legea și or
dinea internă a țării. El a reafirmat 
poziția guvernului său, potrivit că
reia nici o soluție în problema cipri
otă nu va fi acceptabilă dacă ex
clude dreptul la autodeterminare al 
poporului cipriot. întrebat în legă
tură cu prezența în Cipru a perso
nalului militar turc, președintele 
Makarios a subliniat că această 
chestiune preocupă serios guvernul 
cipriot și că „anumite măsuri poli
tice și militare au fost deja între
prinse“ în legătură cu aceasta. Re- 
ferindu-se la întrevederile de la Ge
neva, inițiate de mediatorul O.N.U. 
în Cipru, președintele Makarios a 
declarat că, după părerea sa, aceste 
tratative nu vor duce la un rezultat 
pozitiv, deoarece o soluție în proble
ma cipriotă trebuie realizată pe baza 
principiilor Cartei O.N.U.

întrebat dacă guvernul cipriot ar

accepta o revizuire în acord cu Tur
cia a constituției Ciprului, Makarios, 
a răspuns negativ, subliniind că o 
„constituție a unei țări trebuie să 
exprime voința poporului și nu poate 
face obiectul negocierilor cu o altă 
țară“.

NICOSIA 24 (Agerpres). — Vineri, 
situația din Cipru s-a înrăutățit din 
nou ca urmare a izbucnirii de inci
dente grave în localitățile Potamia 
și Hamid Menderes.

Consiliul de Miniștri întrunit sub 
președinția arhiepiscopului Maka
rios a aprobat înființarea unui servi
ciu civil de apărare pasivă împo
triva raidurilor aeriene. Agenția 
France Presse relatează că crearea 
serviciului civil de apărare pasivă 
în Cipru urmează declarației pre
ședintelui Turciei, generalul Cemal 
Gürsel, care a lăsat să se înțeleagă 
că există posibilitatea ca forțele mi
litare aeriene turcești să efectueze 
raiduri deasupra Ciprului. Agenția 
Associated Press relatează că mi
nistrul de externe al Ciprului a a- 
dresat un protest guvernului turc în 
legătură cu această declarație a ge
neralului Gürsel.

GENEVA 24 (Agerpres). — în 
Consiliul economic și social- al 
O.N.U., întrunit în ședință plenară 
la Geneva, a continuat examinarea 
rapoartelor instituțiilor specializate 
și a coordonării ansamblului 
țiuni ale Națiunilor Unite în dome
niile economic și social. în cursul 
dezbaterilor au luat cuvîntul repre
zentanții S.U.A. și Franței, precum 
și directorii U.N.E.S.C.O. și al Uniu
nii poștale universale, care și-au 
prezentat rapoartele. în intervenția 
sa, reprezentantul S.U.A., Harlan 
Cleveland, a sprijinit propunerea se
cretarului general al O.N.U., care 
cere fuzionarea fondurilor speciale 
cu programul lărgit de asistență 
tehnică. Delegatul american a subli
niat, pe de altă parte, necesitate^ de 
a se constitui în mod rapid un me
canism internațional al comerțului 
a cărui sarcină esențială să fie pro
movarea tratativelor dintre țările 
industrializate și țările în curs de 
dezvoltare. Reprezentantul Franței, 
Pierre Revol, a subliniat că reco
mandările conferinței

pentru comerț și dezvoltare 
o serie de probleme institu

ționale care ar urma să modifice re
lațiile existente între diversele or- 

: ganisme ale O.N.U. Pe de altă parte, 
delegatul francez a declarat că se 
opune proliferării instituțiilor spe
cializate ale O.N.U., afirmîndu-și pă
rerea că singurul organ central în 
măsură să coordoneze activitățile tu
turor instituțiilor specializate în do
meniul 1 economic și social rămîne 
Consiliul economic și social. Direc
torul general al U.N.E.S.C.O., Ma- 
heu, s-a referit la sarcinile și mij
loacele multiple ale acestei organi
zații, arătînd că activitățile opera
ționale la fața locului și complexi
tatea relațiilor Sale cu celelalte in
stituții specializate ale O.N.U. au 
sporit foarte mult. în raportul Uniu
nii poștale universale, prezentat de 
■Anthony Ridge, se arată că misiu
nea esențială a acestei organizații 
este de a garanta aplicarea acordu
rilor poștale existente și de a faci
lita schimburile de informații care 
pot permite ameliorarea constantă a 

Națiunilor serviciilor poștale.

Unite 
ridică

de ac-

Declarație a agenției
T. A. S. S

Conferința de presă a președintelui de Gaulle

Sindicatul satarlaților de la oficiile poștale din Anglia a suspendat hotâ- 
rîrea de grevă generală pe o perioadă nedefinită, deoarece autoritățile 
s-au declarat de acord cu no! tratative. Intre timp, la oficiile poștale s-a 

acumulat o cantitate considerabilă de corespondență neexpediatâ.

PARIS 24 (Agerpres). — In pre
zența a aproape 1000 de ziariști fran
cezi și străini, președintele de Gaulle 
a ținut joi după-amiază, cea de-a 
doua conferință de presă din acest 
an (prima a avut loc la 31 ianuarie). 
El s-a referit la o serie de probleme 
interne ale Franței și la situația in
ternațională actuală.

Printre problemele abordate de 
președintele Franței se numără pers
pectivele economice și planul de 
stabilizare al țării, problemele Eu
ropei, în general, și ale acordului 
franco-vest-german, situația din 
Asia de sud-est și politica franceză 
în această regiune, problema creării 
forței nucleare franceze, precum și 
vizita pe care o va efectua în cursul 
acestui an în diferite țări ale Ame- 
ricii Latine.

Președintele a declarat că Franța 
va continua eforturile pentru dez
voltarea și stabilitatea ei economică.

Referindu-se la problemele ‘ vest- 
europene și la relațiile interocciden
tale, președintele Franței a declarat 
că „lucrurile s-au schimbat“ de la 
perioada de după cel de-al doilea 
război mondial. în legătură cu a- 
ceasta, vorbitorul a arătat că „țările 
occidentale ale vechiului continent 
și-au refăcut economia, ele sînt pe 
cale să-și refacă forța-militară... Eu
ropa „trebuie să-și aibă propria ei 
politică independentă“. El a arătat 
totodată că în actualele condiții, Eu
ropa occidentală 
țină alianța cu 
N.A.T.O.

Referindu-se

vest-gérman, președintele Franței a 
subliniat că „nu se poate spune, 
după aproximativ 18 luni de existen
ță, că pînă în momentul de față în 
afară de anumite rezultate parțiale... 
tratatul franco-german a dus la o li
nie de conduită comună“.

Abordînd problema dezvoltării for
ței atomice franceze, președintele a 
arătat că Franța își continuă pro
gramul. său de înarmare nucleară.

Răspunzînd la o întrebare in le
gătură cu poziția Franței în Asia de 
sud-est, de Gaulle s-a pronunțat din 
nou în favoarea neutralizării acestei 
regiuni.

Vorbind de viitorul său turneu în 
America Latină de Gaulle a subli
niat că acesta va permite Franței 
contacte din care vor rezulta con
secințe fericite.

DE IA SINGAPORE

(Agerpres).MOSCOVA 24 
„Luînd noi măsuri în vederea răs- 
pîndirii informațiilor cu privire la 
arma nucleară, guvernele S.U.A. și 
ale altor țări ale N.A.T.O. își asumă, 
implicit, o gravă răspundere în fața 
popoarelor“, se spune în declarația 
din 24 iulie a agenției TASS, în le
gătură cu acordul intervenit între 
guvernul S.U.A. și blocul militar 
N.A.T.O. cu privire la transmiterea 
către acesta a diferitelor informații 
referitoare la arma atomică.

„Dacă S.U.A. nu transmit încă, în 
mod nemijlocit, arma nucleară în 
mîinile aliaților lor, ele îi pregătesc 
pentru posedarea armei nucleare și 
folosirea ei în timpul cel mai scurt 
și la momentul cel mai potrivit pen
tru ele“, se spune în declarația agen
ției TASS.

trebuie să-și men-
S.U.A. în cadrul

la tratatul franco-

Rezultatele
■ ■ Q

reuniunii de la Cairo

JOHANNESBURG 24 (Agerpres). 
— Corespondentul agenției France 
Presse anunță că autoritățile rasiste 
din Johannesburg au arestat alți doi 
ziariști, un redactor al ziarului 
„Post“ și un fost director a trei ziare 
sud-africane interzise recent de că
tre autorități. Numărul ziariștilor a- 
restați în ultimele zile în Republica 
Sud-Africană se ridică la nouă. S-a 
anunțat, de șsemenea, că în prima 
jumătate a lunii august la Tribuna
lul din Pretoria va începe procesul 
altor 10 patrioți africani.

SENEGALUL A RUPT RELAȚIILE 
ECONOMICE CU R.S.A.

(Agerpres). — Senega-DAKAR 24
Iul a hotărît să rupă relațiile econo
mice ,cu: Republica Sud-Africana, a 
anunțat președintele Leopold Sen- 
ghor, la întoarcerea de la Conferin
ța șefilor de state și guverne africa
ne de la Cairo. Am luat această mă
sură, a precizat el, în conformitate 
cu o rezoluție adoptată de partici- 
panții la conferința de la Cairo.

4k

|p F1’4 'f
M BillX 

f ;

Agențiile de presă relatează că în Harlem, cartierul negrilor din New 
York, situația a redevenit relativ calmă după recentele incidente rasiale. 
Bilanțul incidentelor : un mort, 118 răniți, 202 arestați, 117 localuri co

merciale avariate sau distruse.

S. U. A.

între 17 și 21 iulie la Cairo a avut 
loc cșa de-a doua conferință africană 
la nivel înalt, la. care au participat 
reprezentanții a 34 de state, precum 
și observatori din partea mișcărilor 
de eliberare din țările ce luptă pen
tru cucerirea independenței. Confe
rința a reflectat preocuparea țărilor 
africane pentru rezolvarea proble
melor complexe ce se ridică în fața 
lor în condițiile cînd cea mai mare 
parte a continentului și-a dobîndit 
independența. Avînd la bază princi
piile înscrise în Carta Organizației 
Unității Africane, adoptată cu un an 
în urmă la Addis Abeba — inde
pendența, neangajarea, lupta împo
triva colonialismului și neocolonia- 
lismului, colaborarea internațională 
și apărarea păcii — reprezentanții 
statelor africane, întruniți în orașul 
de pe malul Nilului, au făcut o tre
cere în revistă a preocupărilor sta
telor pentru promovarea acestor 
principii. Cu acest prilej, s-a făcut 
bilanțul anului care a trecut de la 
precedenta conferință, constatîn- 
du-se că O.U.A. și-a dovedit utili
tatea.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care a asistat la deschide
rea conferinței, a evidențiat concor
danța dintre principiile formulate 
ale politicii majorității țărilor afri
cane .și cele ale Organizației Na
țiunilor Unite, arătînd că statele 
participante la conferința de la 
Cairo au un rol activ în promovarea 
coexistenței pașnice între state cu 
sisteme sociale diferite, în lupta 
pentru pace și colaborarea interna
țională.

Oglindind voința popoarelor afri
cane de a contribui la consolidarea 
păcii, conferința de la Cairo a reafir
mat hotărîrea adoptată cu un an în 
urmă, la Addis Abeba, privitoare la 
declararea continentului african ca 
zonă denuclearizată și desființarea 
bazelor militare străine din Africa.

Un loc de seamă l-a ocupat pro
blema lichidării colonialismului. 
Președintele Algeriei, Ben Bella, în 
cuvîntarea. rostită la închiderea con
ferinței, arăta că „lupta popoarelor 
africane pentru independență a fost 
principalul subiect abordat“. în timp 
ce majoritatea țărilor africane au 
pășit pe calea independenței, po
poarele din Angola, Mozambic, Insu
lele Capului Verde și Guineea por-

tugheză luptă încă împotriva colo
nialiștilor portughezi, care refuză să 
recunoască acestor -popoare dreptul 
la o viață liberă. înregistrînd cu sa
tisfacție succesele obținute de forțele 
patriotice în lupta împotriva colo
nialiștilor portughezi, Conferința a 
exprimat hotărîrea statelor partici
pante de a sprijini mișcarea de eli
berare din aceste teritorii pînă la 
eliberarea lor deplină. Conferința a 
însărcinat o comisie formată din re
prezentanți ai R.A.U., Algeriei și 
Ghanei să se deplaseze pentru a stu
dia la fața locului, activitatea miș
cărilor de eliberare națională din 
Angola și să ajute la reconcilierea 
dintre guvernul angolez în exil și 
mișcarea pentru eliberarea Angolei.

în sudul continentului, guvernele 
instaurate la Pretoria și Salisbury 
duc o politică rasistă, reprimind cu 
brutalitate pe cei ce se pronunță 
pentru independență și egalitate ra
sială. Partidul Congresul național 
african din R.S.A. a adresat un me
saj Conferinței în care se arată că, 
„recunoscînd că principala greutate 
în lupta pentru eliberarea Africii de 
sud trebuie să revină poporului nos
tru, chemăm toate țările africane să 
acorde poporului nostru un sprijin 
material și moral mai mare“. Mesa
jul arată că regimul de la Pretoria 
a devenit reazemul reacțiunii pe 
continentul african. Preocupîndu-se 
de această problemă, Conferința de 
la Cairo a recomandat crearea unui 
organism special care să vegheze la 
aplicarea de către țările africane a 
rezoluțiilor privind Republica Sud- 
Africană. La propunerea Kenyei s-a 
cerut ca țările afro-asiatice să sis
teze livrările de petrol către R.S.A. 
— și s-a lansat un apel tuturor ță
rilor producătoare de petrol să ur
meze acest exemplu.

O atenție aparte a acordat confe
rința problemei Rhodesiei de sud, 
unde guvernul lui Ian Smith încear
că să perpetueze , dominația regimu
lui rasist, sub firma unei așa-numite 
independențe, care de fapt nu ar 
schimba cu nimic situația populației 
autohtone, lipsită de drepturi și li
bertăți politice elementare. A fost 
lansat un apel către guvernul en
glez pentru convocarea unei întru
niri a reprezentanților tuturor parti
delor din Rhodesia de sud, la care

liderii mișcării de eliberare națională 
să-'și poată expune pozițiile relativ 
la .viitorul țării lor. S-a adoptat, de 
asemenea, o rezoluție care prevede o 
acțiune comună a O.N.U. și a au
torităților din Basutoland, Bechuana- 
land și Swaziland, în vederea obți
nerii independenței acestor teri
torii.

Principiul „intangibilității fron
tierelor statelor membre ale Orga
nizației“ a fost consemnat într-o re
zoluție în care se arată că toate li
tigiile de frontieră dintre statele afri
cane trebuie rezolvate pe calea tra- 
.tativelor. Vorbitorii au subliniat suc
cesul înregistrat în acest sens, prin 
încetarea ciocnirilor la frontiera al- 
geriano-marocană. Conferința a- re
comandat să se urmeze aceeași cale 
a tratativelor pentru rezolvarea di
ferendelor de frontieră dintre So
malia și Kenya și Somalia și Etiopia. 
Negocierile privind reglementarea 
acestei probleme sînt în curs de des
fășurare.

La Cairo a fost dezbătută, de ase
menea, propunerea Ghanei de creare 
a unui „guvern continental“. Mai 
mulți vorbitori au considerat aceas
tă propunere „prematură“.

Cu prilejul conferinței de presă 
ținută marți, după încheierea reu
niunii, G. Abraha, purtătorul de cu
vînt al celei de-a doua conferințe a- 
fricane la nivel înalt, a declarat că 
au fost examinate mijloacele și căile 
colaborării menite să ducă la țelul 
solidarității și unității africane. El a 
anunțat, de asemenea, că în urma re
comandării făcute la Dakar de Con
siliul ministerial, s-a hotărît ca Addis 
Abeba să fie sediul Organizației U- 
nității Africane, ca secretar general 
fiind
Diallo Telli, care va fi ajutat de 
patru adjuncți.

Conferința africană la nivel înalt 
de la Cairo a constituit un eveni
ment important în viața politică a 
continentului. Ea a fost o manifesta
re a dorinței țărilor africane de a-și 
consolida independența, a întări co
laborarea dintre ele în scopul lichi
dării definitive a colonialismului de 
pe continentul african, a spori con
tribuția lor la întărirea păcii și pro
movării coexistenței pașnice.

Augustin BUMBAC

SINGAPORE 24 (Agerpres). Tul
burările de la Singapore s-au 
atenuat în cursul zilei de 24 iulie. 
Guvernul Federației Malayeze a 
adresat primului ministru Abdul 
Rahman, care se află. într-o călăto
rie prin S.U.A. și Canada, o scri
soare prin care îl anunță că își poate 
continua turneul, deoarece în cursul 
zilelor următoare se prevede nor
malizarea situației din țară. într-un 
comunicat al guvernului malaye- 
zian se arată că în cursul ciocnirilor 
au fost ucise 19 persoane și peste 
450 au fost rănite. Lideri ai grupu
rilor în conflict s-au întrunit cu au
toritățile guvernamentale pentru a 
studia posibilitățile de a se pune 
capăt tensiunii. în cursul zilei de 23 
iulie numărul arestaților s-a ridicat 
la 2 500 de persoane.

LONDRA. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, și-a încheiat vizita 
oficială là Londra. La 24 iulie a plecat, 
la Rangoon ; la invitația guvernului' 
U.R.S.S., între 28 și 31 iulie, U Thant 
va face o vizită la Moscova, unde va 
avea întrevederi cu oficialitățile sovie
tice.

WASHINGTON. Senatul S.U.A. a 
adoptat joi cu 62 voturi contra 33, pro
iectul de lege al „războiului împotriva 
sărăciei", depus în Congres la începu
tul acestui an de președintele Johnson. 
Legea prevede realizarea unor progra
me de ajutor în regiunile înapoiate ale 
S.U.A. Senatorul Barry Goldwater, 
candidatul republican la alegerile pre-

ales reprezentantul Guineei,

malayez
MANILA 24 (Agerpres). — Minis

terul Afacerilor Externe al Filipine- 
lor a anunțat că Salvador Lopez, 
mediatorul filipinez în disputa din
tre Malayezia și Indonezia, a primit 
noi instrucțiuni în vederea organi
zării unei noi conferințe tripartite 
(Indonezia, Filipine, Malayezia) la 
nivel ministerial. Lopez a primit li
bertatea de a proceda „cum va cre
de de cuviință“, de a întreprinde 
chiar vizite în Indonezia și Malaye
zia în vederea convocării unei con
ferințe a miniștrilor de externe ai 
celor 3 țări.

Pregătirea imei conferințe a liderilor republicani 
pentru restabilirea unității in partid ’

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Senatorul Barry Goldwater, desem
nat de către Convenția națională a 
partidului republican, care a avut 
loc la San Francisco, drept candidat 
al acestui partid la alegerile prezi
dențiale din luna noiembrie, a de
clarat joi Senatului că colaborato
rii săi pregătesc în prezent o confe
rință a liderilor republicani în ve
derea restabilirii unității în partid. 
Pe de altă parte, el și-a exprimat re
gretul față de hotărîrea anumitor 
personalități ale partidului republi
can de a nu-1 sprijini la alegerile 
prezidențiale. în iegătură cu aceasta 
senatorul a vorbit despre necesitatea 
ca republicanii să facă bloc în jurul

lui pentru a avea șanse în alegeri. 
La rîndul său, purtătorul de cuvînt 
al senatorului Barry Goldwater a 
menționat printre persoanele invi
tate de a participa la conferința pre
conizată de fostul președinte al 
S.U.A., Eisenhower, pe guvernatorii 
William Scranton și Nelson Rockfel
ler, pe fostul vicepreședinte al 
S.U.A., Richard Nixon, și pe William 
Miller, candidat republican la postul 
de vicepreședinte al S.U.A. El a co
municat, de asemenea, 
Goldwater își va începe 
electorală la 25 august, 
deschiderii lucrărilor congresului 
partiduldi democrat.

că Barry 
campania 
în ajunul

SCURTE ȘTIR]
zidențiale, a votat împotriva proiectu
lui de lege.

LUXEMBURG. Cu 43 de voturi 
pentru, .10 contra și două abțineri, Ca
mera D.epuțaților din Luxemburg a a- 
cordat joi votul de încredere noului 
guvern condus de Pierre Werner.

ALGER. După cum anunță postul 
de radio Alger, în urma unei explozii 
produse sub carcasa navei egiptene 
„Alexandria", în portul din Alger, au 
fost ucise 20 de persoane iar alte 165 
au fost grav rănite. Cauzele exploziei 
nu au fost încă stabilite. Mai multe 
locuințe din apropierea locului unde 
s-a produs explozia au fost avariate.

anunță a- 
din Lisa

bona a condamnat la închisoare pe 
diferite termene trei persoane sub a- 
cuzația de a face parte din rîndurile 
partidului, comunist.

BUENOS AIRES. Președintele so
cietății petroliere de stat afgentinene 
a anunțat că după anularea contrac
telor încheiate de guvernul argenti- 
nean- cu societățile petroliere străine, 
producția -argentineană de petrol a în
registrat o creștere. în același timp cl 
a anunțat că a fost descoperită o 
nouă regiune petroliferă în zona de
numită „Vizcahera", -unde au început 
în prezent lucrări de exploatare.

LISABONA. După cum 
genția Reuter, un tribunal

nuiri împotriva acuzaților Stephan Ba- 
retzki și Josef Klehr.
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LONDRA. Doi soldați englezi au 
fost arestați și pedepsiți disciplinar 
pentru că au tipărit la o mașină rota
tivă aparținînd forțelor armate, apro
ximativ 200 de exemplare ale unor 
manifeste în care sînt expuse concep
țiile și scopurile „Comitetului celor 
100" (Organizație engleză care se pro
nunță împotriva armei nucleare).

DAMASC. La frontiera dintre Siria 
și Izrael au avut loc joi noi incidente, 
în regiunea Corazim schimbul de 
focuri a durat aproape două ore. Atît 
guvernul izraelian, cît și cel sirian, au 
adresat comisiei de armistițiu plingeri 
în care se învinovățesc reciproc pen
tru repetatele incidente de la fron
tieră.

AMMAN. Potrivit unui acord sem
nat între guvernele R.A.U. și Iordaniei, 
vizele de frontieră între cele două țări 
au fost desființate.

La Pireu a avut loc premiera tragediei antice „Iiigenia in Aullda", de 
Euripide. In fotografie : un moment din timpul repetițiilor

FRANKFURT PE MAIN. Tn proce
sul criminalilor de război de la Ausch
witz, care se desfășoară în orașul vest- 
german Frankfurt pe Main, au depus 
joi alți martori, formulînd grave învi-

ATENA. După cum relatează pre
sa greacă, în orașul Lavrion au avut 
loc miercuri seara ciocniri între mun
citorii greviști, de la ,o fabrică textilă 
și jandarrni/Poțriyiț ziarului .guverna-:. . 
mental „Elefteria", în timpul ciocni
rilor au fost rănite 65 de persoane, 37 
de muncitori au fost arestați. Inciden
tele au început în momentul cînd pu
ternice forțe de jandarmerie au încer
cat să evacueze cu forța un număr 
de 250 de muncitori tcxtiliști, care, o- 
cupînd fabrica, au declarat o grevă a 
foamei în semn de protest împotriva 
concedierii a 12 tovarăși de ai. lor. 
Ziarul arată că în timpul ciocnirilor 
greviștii au fost sprijiniți de numeroși 
muncitori din afara fabricii.

DJAKARTA. Un comunicat comun 
indoneziano-pakistanez arată că cele 
două țări vor semna un tratat comer
cial bazat pe clauza națiunii celei mai 
favorizate.

Una clin căpeteniile neoROMA. Una din căpeteniile neo
fasciștilor italieni, Almirante, inten
ționa joi șă țină un discurs în piața 
centrală a orașului Terni. El a fost 
însă împiedicat de locuitorii orașului 
care au organizat o demonstrație de 
protest împotriva încercării acestui 
fascist de a face declarații publice.

GEORGETOWN. în urma explo
ziei unei bombe aruncate de elemente 
teroriste într-un local din George
town, trei persoane au fost ucise și 
patru grav rănite. O femeie și fratele 
ei au fost uciși în locuința lor. Joi, 
aproximativ 5 000 de indieni au adre
sat un memorandum guvernatorului 
Guyanei Britanice, Richard Luyt, în 
care cer o împărțire a acestei colonii. 
Agenția Reuter subliniază că atît pri
mul ministru Jagan, cît și liderul o- 
poziției, Forbes Burnham, se împo
trivesc unei împărțiri ca o soluție a 
tulburărilor din țară.
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