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țial prin măsurile luate de par
tid și guvern, învățămîntul agri
col cuprinde în școlile sale cî
teva zeci de mii de tineri care se 
pregătesc să devină cadre calificate 
pentru agricultura socialistă — me
canici agricoli, tehnicieni agronomi, 
horticoli sau veterinari, contabili a- 
gricoli. Dezvoltarea multilaterală și 
intensivă a agriculturii noastre so
cialiste necesită un număr sporit 
de cadre cu o înaltă calificare. în 
anul I al școlilor profesionale de 
mecanici agricoli vor fi primiți, în 
toamna aceasta, circa 15 000 de ti
neri, iar în cele tehnice agricole a- 
proape 8 000 de elevi.

Asigurarea condițiilor pentru 
buna lor pregătire științifică și 
practică a preocupat îndeaproape 
conducerile școlilor, unitățile agri
cole socialiste pe lîngă care sînt 
organizate școlile, organizațiile de 
partid, consiliile agricole regionale 
și raionale. Anul acesta s-au alocat 
învățămîntului profesional și tehnic 
agricol peste 95 de milioane lei 
pentru construcții, utilaje, mobilier 
și alte investiții. în numeroase re
giuni, aceste fonduri au fost folo
site cu grijă și spirit de răspundere 
pentru pregătirea localurilor de 
școală, îmbogățirea laboratoarelor, 
amenajarea internatelor și cantine; 
lor. La Școala de mecanici agricoli 
de pe lingă S.M.T. Călugăreni din 
raionul Giurgiu, bunăoară, s-au a- 
menajat două ateliere de lăcătușe- 
rie — unul de tractoare și unul de 
mașini agricole — dotate cu utilaje 
și mașini moderne necesare pre
gătirii mecanicilor agricoli. Tot 
aici s-au construit opt săli noi de 
clasă. Centrul școlar agricol Poarta 
Albă, din regiunea Dobrogea, va 
pregăti peste 1 300 de elevi. De pe 
acum au fost terminate toate 
lucrările de reparații ; cele cinci 
laboratoare ale școlii au fost do
tate cu noi planșe și mulaje, colec
ții didactice etc. La Centrul școlar 
agricol din Rădăuți a fost amena
jată o fermă didactică, cu un grajd 
î^cThru 50 de bovine și un saivan.

In unele locuri însă nu se acordă 
suficientă atenție lucrărilor de con
strucții, reparații și amenajări ale 
localurilor de școală. în regiuni ca 
București, Ploiești, Argeș, Banat, 
Crișana, Mureș-Autonomă Maghiară 
lucrările de construcții pentru în
vățămîntul agricol sînt rămase în 
urmă. Datorită faptului că nu a fost 
pregătită din timp documentația, 
nici la mijlocul lunii august nu 
erau începute lucrările de construc
ții la școlile profesionale de meca-

nici agricoli de pe lingă stațiunile 
de mașini și tractoare Marghita, 
Nușfalău, Șicula, Sîntana din regiu
nea Crișana, cu toate că fondurile 
necesare au fost repartizate de mul
tă vreme.

Mai ales conducerile acelor 
S.M.T.-uri pe lingă care s-au înfiin
țat recent școli au datoria să se în
grijească cu toată răspunderea de 
crearea unor condiții cît mai bune 
de desfășurare a procesului in- 
structiv-educativ. Conform contrac
tului, clădirea Școlii profesionale 
de mecanici agricoli de pe lîngă 
S.M.T. Tg. Frumos trebuia să fie 
gata la 15 august — dar nici în pre
zent lucrările nu sînt încheiate. 
Cauza : întreprinderea de construc
ții nr. 3 din Iași nu s-a îngrijit de 
buna organizare 
executarea 
Cînd vor fi 
dacă pînă 
procurarea 
cioase?

Consiliile agricole regionale sînt 
chemate să asigure pregătirea 
exemplară a școlilor agricole pen
tru noul an de învățămînt, să spri
jine îndeaproape conducerile unită
ților agricole socialiste pentru gră
birea ritmului lucrărilor de con
strucții, dotarea atelierelor cu ma
șini și instrumentele de măsură pre
văzute în normative, cu material 
didactic etc. împreună cu secțiile 
de învățămînt ale sfaturilor popu
lare, ele trebuie să vegheze la selec
ționarea și încadrarea școlilor cu 
cadre didactice pentru obiectele de 
cultură generală și tehnică de spe
cialitate.

Numai în anul 1963, statul a alo
cat pentru elevii din învățămîntul 
profesional și tehnic agricol burse, 
manuale, rechizite etc. totalizînd a- 
proape 370 de milioane lei. Pentru 
noul an școlar din învățămîntul a- 
gricol sînt în pregătire circa 40 de 
titluri de manuale noi. Este nece
sar ca Editura agro-silvică — din 
vina căreia este întîrziată elabora
rea multor manuale, deși manu
scrisele au fost predate de autori 
încă din luna mai — cu spriji
nul secției de învățămînt și propa
gandă a Consiliului Superior al A- 
griculturii, să ia măsuri eficiente 
pentru a recupera rămînerile în 
urmă.

în aceste zile se fac ultimele 
pregătiri în vederea concursului de 
admitere. La multe școli numărul 
candidaților înscriși este de citeva 
ori mai mare decît al locurilor pla
nificate. Este de datoria conduceri
lor școlilor, a organelor locale de 
partid și de stat să asigure buna 
desfășurare a concursului.

Noul an școlar bate la ușă. în 
fiecare regiune și raion școlile 
agricole să fie pregătite cu toată 
grija pentru a-i întîmpina sărbăto
rește pe elevi, viitorii mecanici a- 
gricoli, tehnicieni agronomi, horti
coli, veterinari ai agriculturii noas
tre socialiste.

a șantierului, de 
ritmică a lucrărilor, 

terminate aceste lucrări 
acum a fost negii iată 

materialelor trebuin-

• Sergiu Fărcășan 
viitorului (pag. 3-a).

• Toma George Maiorescu — 
Undeva pe Atlantic (pag. 3-a).

• Informații din activitatea 
organizațiilor de partid (pag. 2-a)

• Sport — Cursa Scinteii : Un 
nou lider (pag. 5-a).

• Mircea Bogdan — La G.A.S. 
R.ăsvad, regiunea Ploiești : O expe
riență bună în ingrășarea taurine
lor (pag. 2-a).

ÎN INTERIORUL ZIARULUI:

• Ion Pleavă — „Vă dorim că
lătorie plăcută“ : Popas prin gări 
(pag. 2-a).

• Dr. N. Sterescu — Știință și 
tehnică pentru toți : Psihofarmaco- 
logia — o știință nouă ? (pag. 
4-a).
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După ce s-au înscris la concursul de admitere în școala profesională de mecanici agricoli din Călugăreni, 
regiunea București, tinerii din fotografia de mai sus au făcut o vizită la stațiunea de mașini și tractoare din localitate.

Indici inalți 
la bateriile de cocs

cocsochimice deColectivul uzinei 
la Combinatul siderurgic Hunedoara 
a livrat furnalelor în luna aceasta, 
în medie, zilnic, cîte 45 tone de cocs 
metalurgic peste plan, realizînd ast
fel cel mai înalt indice de utilizare 
a bateriilor de cocsificare obținut 
în ultima vreme.

Lucrătorii cocseriei obțin rezultate 
bune și în ce privește valorificarea 
gazelor și a altor reziduuri rezultate 
în procesul de cocsificare a cărbu
nelui. Din acestea s-a fabricat și 
livrat unităților agricole socialiste, 
de la începutul anului și pînă acum, 
o cantitate de sulfat de amoniu cu 
care pot fi fertilizate peste 45 000 ha 
de teren. S-au realizat, de aseme
nea, însemnate cantități de alte pro
duse chimice.

Prin valorificarea subproduselor 
de cocs, colectivul uzinei cocsochi
mice ae la Hunedoara a realizat în 
primele șapte luni din acest an eco
nomii suplimentare în valoare de 
peste 4 300 000 lei. (Agerpres)

Au terminat 
arăturile de vară
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sezon în

Sistematizarea triajului Ploiești
Muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii 

de construcții pentru transporturi — București au 
terminat cu patru luni mai devreme față de pre
vederi sistematizarea triajului Ploiești. Lucrarea, 
care a constat în construirea de linii noi și siste
matizarea grupelor de triere, s-a desfășurat fără 
a se întrerupe circulația trenurilor în triaj.

Prin lucrările executate se îmbunătățește pro
cesul tehnologic de descompunere și compunere a 
trenurilor, avînd ca urmare reducerea staționării 
vagoanelor. La scurtarea termenului de execuție a 
contribuit utilizarea la lucrările cu un volum im
portant de muncă a unor utilaje mecanice de mare 
randament. (Agerpres)

Expoziție a gazetelor 
de perete

BRAȘOV (coresp. „Scinteii"). — 
In holul Teatrului de stat din Bra
șov s-a deschis o expoziție a ga
zetelor de perete din întreprinde
rile regiunii Brașov. Sînt expuse 
peste 120 gazete, machete, supli
mente satirice selecționate în ur
ma concursului ce a avut loc între 
uzine, fabrici, raioane și orașe. 
La închiderea expoziției, cele mai 
apreciate gazete de perete vor fi 
premiate, iar colectivele de re
dacție vor primi diplome și pre
mii în cărți.

Pe lo
ORADEA (coresp. „Scinteii"). 

— Pregătindu-se in vederea celui 
de-al 7-lea concurs al artiștilor a- 
matori, tormația corală din Bute- 
nii Gurahonțului s-a deplasat în 
numeroase comune ale regiunii 
Crișana. împreună cu coriștii din 
Tăut, raionul Salonta, și cu ian- 
iara gospodăriei colective din Ba

Localități 
electrificate
Griești este cel 

de-al 150-lea sat din 
regiunea Iași în care 
s-a aprins de cu- 
rînd lumina electri
că. Lucrări de elec
trificare se execută 
și în alte localități, 
pînă la sfîrșitul a- 
nului urmînd a fi 

(introdusă lumina e- 
lectrică în 70 de sa
te, din regiune.

Curs de specializare
BACĂU (coresp. „Scinteii"). — 

Direcția regională cinematografică 
Bacău a deschis la Roman un curs 
de specializare pentru operatorii ci
nematografici. La acest curs partici
pă peste 100 de operatori cinemato
grafici de la unitățile create în ul
tima vreme în regiune. Cursanților 
li se predau în principal noțiuni 
despre tehnica folosirii aparatelor 
de proiecție în hune condiții. Cursu
rile durează 8 zile.

cui I
raion, corul din Bu-tăr, același 

teni a susținut mai multe progra
me artistice în diterite orașe și 
sate din regiune.

Recent, la iaza regională a ce
lui de-al 7-lea concurs al artiștilor 
amatori, corul din Buteni, care are 
o activitate de 80 ani, s-a clasat 
pe primul loc.

t

Mincu“ din Capitală este deschisă expo- 
noi promoții de absolvenți. Cei mai tineri
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s-au pus în vînzare căciulițe, tre
ninguri de diferite culori, jachete 
etc.

La magazinul universal „Victoria", 
în fiecare raion se creează spații 
pentru expunerea mărfurilor de 
toamnă, care în curînd vor lua 
tocul celor de vară. La etajul IV al 
magazinului Se va deschide o expo
ziție cu tricotaje și articole de len
jerie pentru femei, iar la etajul II 
— o expoziție cu aceleași produse 
pentru bărbați. In luna septembrie, 
cumpărătorii vor putea vizita aici, 
la același etaj, încă o expoziție — 
cu articole de galanterie și marochi- 
nărie : cravate, baticuri, pălării, mă
nuși. Și in cadrul expoziției de con
fecții pe care colectivul magazinului 
„Victoria" o pregătește cu sprijinul 
fabricilor de confecții din Capitală 
vom putea vedea modele noi. Pre
gătiri pentru a întîmpina noul se
zon se fac și la magazinul „Bucu
rești", la noul magazin de confecții 
pentru femei de pe bulevardul Ma- 
gheru, unde s-au pus în vînzare ar
ticole specifice toamnei, precum și 
în alte unități comerciale din Capi
tală.

Toamna se apropie 
Pentru a întîmpina noul 
comerț se fac intense pregătiri. Mi
nisterul Comerțului Interior a luat 
o serie de măsuri pentru a asigura o 
bună aprovizionare a populației cu 
produse specifice toamnei. Au în
ceput din vreme livrările de produse 
de la întreprinderile de comerț cu 
ridicata spre unitățile cu amănun
tul. Printre produsele cu care se a- 
provizionează magazinele se numă
ră : modele noi de paltoane, parde- 
sie, canadiene și balonzaide căptu
șite cu mesade, costume din tergal, 
garnituri din blană artificială, sor
timente noi de tricotaje de bumbac 
și lenjerie de cofțr și altele.

Comerțul de stat a contractat cu 
industria toate sortimentele de în
călțăminte din piele și cauciuc. Vor 
apărea în magazine noi modele de 
pantofi pentru femei și copii și un 
nou articol pentru bărbați : ghete 
cu fețe din piele cu talpă de micro- 
poros. Pentru femei se vor găsi în 
magazine cismulițe scurte, din piele, 
tot cu talpă de microporos.

Pentru copii, la „Magazinul copii
lor" și în alte unități specializate

La Insfitutul de arhitectură 
ziția lucrărilor de diplomă ale . ,
arhitecți ai patriei și-au expus aici lucrări care înfățișează sistematizări de orașe, 
mari ansambluri urbane, locuințe și clădiri social-culturale, ansambluri industriale 
și agricole etc. In fotografie : aspect din expoziție.CRAIOVA (coresp. „Scinteii“). — 

Colectiviștii și mecanizatorii din ra
ionul Segarcea au terminat arături
le de vară. De asemenea și meca
nizatorii din G.A.S.-urile din regiu
nea Oltenia au executat această lu
crate pe toate suprafețele prevă
zute. Pînă în prezent, pe ogoarele 
regiunii s-au executat arături de 
vară pe 252.330 ha. In toate unități
le agricole socialiste se fac în aces
te zile pregătiri pentru semănatul 
griului. Odată cu delimitarea sole
lor ce vor fi însămînțate cu grîu, orz 
și secară, se pregătește terenul, se 
administrează îngrășăminte 
condiționează sămînța. Pînă 
s-au condiționat peste 22 000 
sămânță.

foi» Moșim fondurile de mied mecanizare

și se 
acumnumărul 
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Construcții școlare
TÎRGU MUREȘ (co

resp. „Scinteii") In re
giune continuă pregă
tirile pentru buna des
fășurare a noului an 
de învățămînt. Avînd 
în vedere 
sporit de elevi, 
construit școli noi 
noi săli de

ultimul timp s-au dat 
în folosință peste 90 
săli de clasă, din care 
la școala din cartierul 
7 Noiembrie - Tîrgu 
Mureș — 16 săli de 
clasă, s-au construit 
școlile cu cîte 8 săli de 
clasă din cartierul Re-

metea-Tîrgu Mureș și 
Biia, raionul Tîrnă- 
veni, precum și școala 
cu 4 săli de clasă de 
la Oroiu, din același 
raion. In aceste zile se 
lucrează la finisarea 
altor peste 60 săli de 
clasă.

Zilele trecute, la subredacția 
ziarului nostru din regiunea 
Bacău a avut loc o consfătuire 
în legătură cu modul cum sînt 
folosite în întreprinderile din 
cadrul orașului creditele de 
mică mecanizare. La discuții au 
participat conducători de între
prinderi — directori, ingineri 
șefi, activiști de partid.

Din cuvîntul tov. Petre Popa, 
directorul filialei Băncii de 
Stat din localitate, a reieșit că, 
de la an la an, întreprinderile 
din orașul Bacău solicită credi
te tot mai însemnate 
executarea unor lucrări de 
fecționare a producției — 
ar fi modernizarea unor 
șini și utilaje, mecanizarea 
operații auxiliare, îmbunătăți
rea condițiilor de muncă etc. 
Aceasta arată că tot măi mulți 
conducători de întreprinderi se 
conving de avantajele pe care 
le prezintă folosirea acestor 
credite pentru efectuarea lu
crărilor de mică mecanizare. 
Dacă în 1962 întreprinderile din 
orașul Bacău au folosit credite 
pentru lucrări de mică mecani
zare în valoare de 4 342 000 lei
— cu o eficiență de 5 770 000 lei
— în 1963 volumul creditelor 
solicitate de întreprinderile bă- 
căoane se ridică la 6 718 000 lei, 
iar eficiența lor la peste 
10 000 000 lei. Pe semèstrul I al 
acestui an s-au executat lu
crări în valoare de aproape 
4 000 000 lei, aproape atîtea cîte 
s-au efectuat în întreg anul 
1962.

pentru 
per- 
cum 
ma- 
unor

O experiență pozitivă 
care se cere extinsă...

Doi muncitori evidențiați în întrecere ca buni gospo
dari ai materiei prime și materialelor. Gheorghe Leucă, 
(stînga). șef de echipă în atelierul de debitare a! 
Uzinelor de mașini electrice din Capitală. Lucrind cu 
mare atenție la debitarea materialelor și folosind larg 
metoda planurilor combinate, echipa condusă de el a eco-

-------------------------------- ----- —----------------------------------

nomisit de la începutul anului și pînă acum o cantitate 
de circa 3 000 kg metale neferoase. Adriana Angliei 
(dreapta) croitor în piele la Fabrica de piele și încălță
minte „Dîmbovița". în cursul acestui an a economisit circa 
5 600 dm. p. piele, din care se pot confecționa în plus 450 
perechi fețe de pantofi. (Foto : R. Costin)

Discuțiile au scos în evidență 
experiența pozitivă a fabricii 
de pielărie și încălțăminte 
„Partizanul“ în efectuarea unor 
importante lucrări de mică 
mecanizare. Din cele arătate de 
tov. G. Clemer, șeful serviciu
lui producție, la această fabri
că s-au executat, între 1961— 
1963, lucrări din fonduri de 
mică mecanizare în valoare de 
peste 1 200 000 lei.

Una din aceste lucrări este 
cea privitoare la realizarea u- 
nei instalații perfecționate de 
uscat piei pe sticlă. în ce con
stă importanța lucrării ? îna
inte întinsul pieilor se făcea

întreprinderile din orașul Bacău — ca de altfel fabricile și 
uzinele din întreaga țară — au fost dotate în ultimii ani cu ma
șini și utilaje moderne, de mare randament, care au asigurat 
și asigură creșterea simțitoare a productivității muncii. Alături 
de acestea — și în scopul valorificării mai depline a capacită
ților de producție ale acestora — în întreprinderi au fost exe
cutate numeroase lucrări de mică mecanizare.

Pîrghie deosebit de importantă în punerea mai deplină în va
loare a posibilităților și rezervelor interne, mica mecanizare a- 
sigură obținerea unor sporuri însemnate de creștere a. produc
tivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea ca
lității produselor — fapt pentru care se bucură de o atenție 
tot mai mare din partea colectivelor de întreprinderi. Numeroa
se întreprinderi din oraș, dovedind spirit gospodăresc, au înfăp
tuit cu posibilități proprii, pe baza utilizării resurselor interne, 
importante lucrări de mică mecanizare.

După cum se știe, pentru a sprijini întreprinderile în reali
zarea lucrărilor de mică mecanizare, statut acordă credite ram
bursabile în acest scop. Folosirea judicioasă a acestor fonduri 
de mică mecanizare — la îndemina tuturor întreprinderilor — 
are o deosebită însemnătate pent-ru ridicarea nivelului tehnic al 
producției, reducerea volumului muncilor auxiliare și de deser
vire, pentru îndeplinirea în bune condiții a tuturor indicatorilor 
de plan — și ca atare, problema trebuie privită cu toată răs
punderea de fiecare conducător de întreprindere.

manual, pe rame din lemn, la 
un nivel tehnic destul de scă
zut. Procedeul se caracteriza 
printr-un consum ridicat de 
materie primă, o productivitate 
relativ mică și un ciclu de us
care lung. Folosind creditele a- 
cordate de bancă, colectivul 
întreprinderii a executat o in
stalație modernă de uscat piei 
pe sticlă, valoarea totală a lu
crării ridieîndu-se la 660 000 
lei. Avantajele punerii în func
țiune a instalației sînt eviden
te. Primul și cel mai impor
tant avantaj este reducerea ri
sipei și realizarea unor însem
nate economii de materie pri
mă. Din 1961 pînă în prezent 
prin noul procedeu de uscare 
s-au obținut în plus, din ace
eași cantitate de materie pri
mă, peste 60 000 m p piei pen
tru fețe în valoare de peste 
6 000 00Ô lei. Un alt avantaj 
este că se reduce ciclul de us
care de la 48 la 8 ore, deci creș
te simțitor productivitatea 
muncii. Noua instalație ocupă 
o suprafață de producție mult 
mai mică, ceea ce a permis 
conducerii întreprinderii să 
folosească spațiul rămas liber 
pentru lărgirea producției. Da
că la acestea mai adăugăm și 
faptul că prin darea în folosin
ță a instalației au fost eliberați

și trecuți la alte munci mai 
productive un număr de 7 
muncitori, că se obțin mari e- 
conomii de material lemnos și 
de cuie, că s-a îmbunătățit 
simțitor calitatea pieilor usca
te, ne dăm mai bine seama de 
eficacitatea mare a acestei lu
crări.

Tot în această întreprindere 
a fost executată din fonduri de 
mică mecanizare o instalație de 
reducere a bicromatului de so
diu, a cărei valoare s-a ridicat 
la 36 000 lei; în schimb econo
miile realizate în 24 de luni prin 
punerea în funcțiune a instala
ției se ridică la peste 160 000. 
Dar și în acest caz, ca și în ca
zul altor lucrări, eficiența micii 
mecanizări nu se poate reduce 
numai la economiile realizate 
prin reducerea consumurilor 
specifice sau a manoperei. In 
majoritatea cazurilor asemenea 
lucrări contribuie într-o mare 
măsură la îmbunătățirea ritmi
cității producției, la organizarea 
Unui flux tehnologic mai rațio
nal, la eliminarea unor „locuri 
înguste“ și „strangulări“ în pro
cesul de producție etc.

Și colectivele altor întreprin
deri din Bacău au manifestat 
inițiativă și interes față de e- 
xecutarea unor lucrări de mică 
mecanizare. Anul trecut la Uzi-

na metalurgică Bacău s-au exe
cutat lucrări de mică mecaniza
re a operațiilor de preparare și 
formare a pieselor în cadrul 
turnătoriei. S-au construit benzi 
transportoare și poduri rulantfe. 
Ca urmare a mecanizării acestor 
operații s-a obținut o producti
vitate a muncii cu circa 20 la 
sută mai mare. „In anul acesta 
— a spus în cadrul discuției in
ginerul șef al întreprinderii, toV. 
Vasile Curpăr — ne-am îndrep
tat atenția spre mecanizarea lu
crărilor de manipulare a piese
lor grele. Am executat pînă a- 
cum din fonduri de mică me
canizare un pod rulant la cu
rățătorie, un pod portal cu aju
torul căruia se transportă piese;- 
le grele de la depozitul de piese 
turnate la sectorul de prelucrări 
mecanice; se găsesc în curs de 
execuție alte două macarale, un 
pod rulant și o monogrindă. 
Pentru 1964 ne-am propus să e- 
xecutăm un volum dublu de lu
crări din fonduri de mică me
canizare“.

Și colectivul fabricii de pos2 
tav „Proletarul“ a realizat în 
ultima perioadă importante lu
crări de mică mecanizare. Volu
mul acestor lucrări se ridică m 
1963 la 1 148 000 ■ lei, față de 
200 000 lei, cît a reprezentat in 
anul anterior. „Noi am căutat să 
folosim cît mai gospodărește 
creditele acordate de stat. A- 
ceasta ne-a dat posibilitate să 
executăm și cîteva lucrări pes} 
te plan — a spus tovarășul Ion 
Păduraru, inginerul șef al între
prinderii. O astfel de lucrare 
peste plan este și reamplasarea 
utilajului în secția de preparați® 
a țesătoriei și achiziționarea u- 
nei mașini de dublat fire. In fe
lul acesta noi am reușit să îm- 
bunătățim simțitor fluxul teh
nologic, să-1 corectăm; am ciș- 
tigat, prin aceasta, un spațiu în 
plus ce va fi folosit pentru lăr-i 
girea producției. O altă lucra
re peste plan este și executa
rea unei căzi pentru emulsie la 
mașina de clei — lucrare care a 
dus la îmbunătățirea simțitoa
re a amestecului emulsiei și 
deci la ridicarea calității produ
selor noastre.

N. BÏOCANU 
coresp. „Scinteii”

(Continuare în pag. H a)
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(coresp. „Scîn- 
teii"). Recent a 
avut loc ple

nara Comitetului regional de par
tid București, care a analizat ac
tivitatea organelor de partid și de 
stat pentru îndeplinirea planului 
de construcții pe 1963 și a ascul
tat o informare asupra modului 
cum s-a desfășurat învățămîntul 
de partid și politic U.T.M. în anul 
școlar 1962—1963.

O atenție deosebită a acordat 
plenara executării construcțiilor 
la timp și la un nivel tehnic su
perior. Comitetele raionale și co
mitetul regional de partid s-au 
preocupat mai îndeaproape de 
întărirea organizațiilor de par
tid și îmbunătățirea activității 
organizațiilor de masă de pe șan
tiere. S-au organizat periodic șe
dințe de lucru cu beneficiarii de 
investiții, proiectanții, conducerile 
întreprinderilor de execuție și 
banca de investiții ; s-au stabilit 
grafice și termene pentru fiecare 
obiectiv în parte. Ca urmare a 
măsurilor tehnico-organizatorice 
și a întăririi muncii de partid pe 
șantiere s-a îmbunătățit calita
tea construcțiilor șl a proiectelor; 
documentațiile tehnice au fost 
gata la 31 iulie 1963 în proporție 
de 95 la sută. Cu toate acestea 
ritmul de executare a construc-

BUCUREȘTI

■*

țlllor este rămas în urmă față de 
posibilitățile existente în regiune.

Atît materialele prezentate, cît 
și participanții la discuții, au scos 
în evidență faptul că învățămîn
tul de partid și politic U.T.M. s-a 
desfășurat la un nivel superior 
față de anii precedenți. Comitete
le raionale de partid Alexandria, 
Giurgiu, Slobozia, Călărași, Urzi- 
ceni, Fetești și Roșiorii de Vede 
au acumulat o experiență bogată. 
Ele au generalizat cele mai bune 
metode de muncă ale propagan
diștilor prin consfătuiri. în aces
te raioane ș-au organizat schim
buri de experiență privind con
ducerea seminariilor, ajutorarea 
cursanților și legarea învățămîn- 
tului de sarcinile concrete.

Plenara a scos în evidență și 
unele deficiențe. Nu toate comi
tetele raionale au respectat întoc
mai indicațiile date de comitetul 
regional de partid de a elibera pe 
propagandiști de alte sarcini. U- 
nii cursanți nu au fost înscriși în 
formele de învățămînt preferate. 
Aceste neajunsuri s-au constatat 
îndeosebi la 
Giurgiu.

în scopul 
activității pe 
strucții și a desfășurării învăță- 
mîntului de partid și politic 
U.T.M. pe 1963—1964, plenara a 
aprobat planuri de măsuri cores
punzătoare.

W

raioanele Titu ți

ridicării nivelului 
șantierele de con-

36 dt zile eil inti-un ait
în ultimii ani, Fabrica de sticlă „București" s-a 

dezvoltat mult. Reconstruită și reutilată, fabrica și-a 
sporit considerabil capacitatea de producție. Producem 
astăzi în 36 de zile cît se producea în întreg anul 1940.

Prin utilarea continuă cu mașini și agregate s-a în
locuit din ce în ce mai mult munca manuală. Astfel, 
prelucrarea la țeavă a articolelor de ambalaj (flacoa
ne și butelii) a fost înlocuită cu prelucrarea la mașini 
automate și semiautomate. începînd cu semestrul II 
al acestui an, întreaga cantitate 
de flacoane din sticlă semialbă EȘ®'” ÎIDflTl<!WFI 
se execută la mașini automate. ra z j Ijib/A; ■ 
Printre utilajele cu care a fost ■ À 1 u ' 
înzestrată fabrica noastră în a- IflTțBIB fTUI
cest timp mai amintim : mașini fll HI ||- |
de înnobilat nisip, de ambalat UD'
butelii, mașini de polizat fil
tre de protecție din sticlă etc. De asemenea, s-au făcut 
unele lucrări de mică mecanizare prin care s-a ușurat 
transportul în fabrică.

în ceea ce privește sortimentele, producem azi o 
gamă variată de ambalaje din sticlă, articole tehnice 
și articole fine de menaj, filtre de protecție din sticlă 
pentru sudori și cuptorari, produse care se bucură de 
o bună apreciere. Calitatea produselor a fost îmbunătă
țită tot mai mult, rebuturile scăzînd sub procentul 
admis cu 1,81 la sută.

O grijă deosebită se manifestă tn fabrică și pentru 
buna gospodărire a materiei prime și a materialelor, 
ceea ce a dus la reducerea normelor de consum de cal
car, nisip de Văleni, dolomit, alabastru, obținîndu-se 
importante economii. De asemenea, o mare atenție se 
acordă reparațiilor curente și capitale. Astfel cuptorul 
vană nr. 2, intrat tn funcțiune după reparații la 1 au-

sticlă de bunigust, a dat încă din prima zi pastă dt 
calitate.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
noastre lucrează în condiții din ce în ce mai bune, 
(durata zilei de muncă pentru sticlari s-a redus la 6 
ore, se acordă sporuri pentru condiții grele și vătămă
toare de muncă, primesc lapte și apă carbogazoasă 
etc). Rldîcîndu-și necontenit calificarea profesională 
ei au reușit să obțină

întreprinderii

an de an rezultate cît mai bune 
în muncă. Numai în acest an au 
absolvit cursurile de calificare, 
organizate în întreprindere, 56 
de tovarăși.

Antrenat în întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea exem
plară a planului la toți indica
torii harnicul nostru colectiv a 

obținut succese importante. Astfel planul producției 
globale pe primele 8 luni ale anului a fost realizat 
cu 14 zile înainte de termen, iar cel al producției- 
marfă — cu 25 de zile mai devreme.

Iată cîteva nume ale celor care prin munca lor en
tuziastă au contribuit la obținerea acestor realizări : 
Petre. Batiola, Ion Radu, Anton Foșner, membri și can
didați de partid, utemiștii Alexandru Visileanu, Ale
xandru Stan, Dumitru Stan și mulți alții.

Colectivul fabricii noastre este decis să lucreze din 
ce în ce mai bine pentru a obține tn continuare tot 
mal mari realizări în producție.

GHEORGHE MATEI — muncitor, IOSIF 
BALINT — maistru, ANICA OPREA — in
giner, din postul de corespondenți voluntari 

al „Scinteii" de la Fabrica de sticlă 
„București”

de corespondenții 
voluntari

Cum folosim fondurile de mică mecanizare
(Urmare din pag. I-a)

(coresp. „Scîn- 
teii"). — La 25 
august plenara 

Comitetului regional de partid 
Brașov a luat în dezbatere felul 
cum se îndeplinesc în uzinele, 
fabricile și combinatele chimice 
din regiune planurile tehnice. In 
urma unui studiu aprofundat rea
lizat de un colectiv format din ac
tiviști ai comisiei economice a 
comitetului regional de partid, 
biroul a întocmit și prezentat un 
referat pe baza căruia au avut loc 
d scufii rodnice.

iu luat cuvîntul primi-secre- 
t. ,-i ai comitetelor orășenești și 
raionale de partid, conducători de 
întreprinderi și unități industria
le, activiști de partid; ei au sub
liniat faptul că în semestrul I 
al acestui an s-a introdus cu mai 
multă perseverență tehnica nouă 
în producție, s-au extins meto
dele și procedeele moderne de fa
bricație, s-au proiectat și repro- 
iectat un număr însemnat de ma
șini și utilaje la nivelul 
actuale. S-au evidențiat 
plinirea planului

BRAȘOV

tehnic

tehnicii 
in înde
mni ale»

colectivele de specialiști, proiec- 
tanțl, tehnologi, sculeri, desena
tori de la Uzinele de tractoare și 
Rulmentul din Brașov „Indepen
dența” Sibiu, Combinatul chimic 
Făgăraș etc.

Participanții la plenară au ară
tat cu acest prilej și unele greu
tăți și lipsuri ce mai există în 
îndeplinirea sarcinilor prevăzute 
în planul tehnic al întreprinderii.

Așa, de pildă, s-a criticat faptul 
că la uzine, cum ar fi „Steagul 
Roșu", „Tractorul" s-au constatat 
rămîneri în urmă în ce privește 
execuția S.D.V.-urilor pentru pre
gătirea și trecerea la fabricația 
de serie a unor noi produse. Nu 
peste tot măsurile tehnico-orga- 
nizatorice sînt aplicate conform 
graficului. Neajunsuri sînt și în 
ceea ce privește montarea ope
rativă a unor mașini și agregate 
de mare randament. In unele 
locuri nu se folosesc din plin fon
durile de mică mecanizare. Pla
nul de măsuri aprobat de plena
ră, prevede sarcini concrete pen
tru îmbunătățirea activității în 
acest domeniu important.

Lucrări din fonduri de mică me
canizare cu o eficiență economică 
destul de ridicată s-au executat în 
ultimul an și la fabrica „Muncito
rul liber". Principala lucrare efec
tuată aici este mecanizarea trans
portului intern și reamplasarea ma
șinilor în ordinea fluxului tehnolo
gic. Această lucrare a cîntărit mult 
în depășirea planului de producție 
al fabricii pe primul semestru 
depășire care se ridică la 15 
sută.

...fi unele rețineri 
nefustificate

★ *

la

Biroul 
tului 
de partid acor

dă o atenție deosebită îmbunătă
țirii conținutului și tematicii Car
netului agitatorului, creării tu
turor condițiilor de apariție la 
timp și la un nivel grafic cît mai 
corespunzător. Secția de propa
gandă a comitetului regional e- 
laborează planuri tematice tri- 
m ’striale și planuri lunare cu- 
prinzînd materialele care trebuie 
să apară. In cuprinsul acestei pu
blicații în cadrul rubricilor: „A- 
gitatorii au cuvîntul", „Agitatori 
fruntași", „Cifre și fapte” și al
tele se pot găsi materiale care ge
neralizează experiența înaintată 
a organelor și organizațiilor de 
partid în desfășurarea muncii po
litice.

TG. MUREȘ
comfte- 
regionol

Aproape. în fiecare număr sînt 
publicate materiale privind mun
ca organizațiilor de partid pentru 
îndeplinirea planurilor de produc
ție la toți indicatorii. Majoritatea 
materialelor apărute în această 
publicație sînt scrise de colabora
tori cu experiență în munca de 
partid. Numărul colaboratorilor și 
corespondenților voluntari a cres
cut în ultimul timp cu aproape 
150 de activiști de partid și de 
stat, membri ai comitetelor de 
partid și a« birourilor organizații
lor de bază și agitatori din în
treprinderi, unități socialiste din 
agricultură, instituții. (De la ER
NEST GRECOWSKI, activist al 
Comitetului regional P.M.R. Mu
reș-Autonomă Maghiară).

Discuția a scos la iveală și fap
tul că mal există încă unele condu
ceri de întreprinderi care nu acor
dă atenția cuvenită unor asemenea 
lucrări, care nu vor să apeleze la 
această formă avantajoasă pe care o 
constituie creditele acordate de ban
că. Din rîndul acestora face parte și 
întreprinderea regională de electri
citate. Anul trecut I.R.E.-Bacău nu 
a utilizat asemenea fonduri, deși în 
cadrul întreprinderii se făcea sim
țită nevoia unor lucrări de mică 
mecanizare. în 1963, la începutul a- 
nului, conducerea întreprinderii a 
întocmit, ce-i drept, un plan cu 12 
obiective în valoare de 800 000 lei, 

■ lucrări ce urmau să fie executate 
din fonduri de mică mecanizare. Nu 
mică a fost nedumerirea stîrnită în 
rîndul participanților la discuție 
Cînd inginerul Ștefan Florescu, șe
ful serviciului producție al I.R.E., a 
arătat că din cele 12 lucrări pro
puse s-a executat doar una sin
gură în valoare de... 16 000 lei. Cu 
totul neconvingătoare au fost mo
tivele prin care a încercat să ex
plice neexecutarea lucrărilor pro
puse (că n-au fost definitivate une
le soluții propuse, că n-a existat su
ficientă forță de muncă Și timp pen
tru executarea unor asemenea lu
crări etc.).

într-un mod asemănător tratează 
problema micii mecanizări și condu
cerea întreprinderii forestiere Ba
cău. Și aici — ca și la IR.E. Ba
cău — se manifestă aceleași nejus-

tificate rețineri în legătură cu exe
cutarea unor lucrări din credite de 
mică mecanizare. Asemenea rețineri 
sînt cu atît mai nejustificate cu cît 
pe primele 7 luni ale acestui an, 
întreprinderea forestieră Bacău nu 
șl-a realizat sarcina de creștere a 
productivității muncii decît în pro
porție de 96 la sută, depășind în 
schimb numărul mediu scriptic de 
muncitori cu 36 la sută. Executarea 
unor lucrări de mică mecanizare, a- 
tît în exploatări cît și în cadrul fa
bricilor de prelucrare a lemnului, 
ar fi influențat în mod pozitiv asu
pra reducerii volumului muncilor 
auxiliare și de deservire, asupra 
creșterii productivității muncii în 
general — ceea ce ar fi dus la rea
lizarea în bune condiții a tuturor 
indicatorilor de plan, la îmbunătă
țirea activității financiare a între
prinderii.

Așa după cum remarca în cadrul 
discuției tov. Petre Popa, directorul 
filialei băncii de stat din loca
litate, numai prin mecanizarea 
transportului buștenilor din de
pozit la fabrică și prin meca
nizarea evacuării rumegușului la 
Fabrica „7 
ce aparține

Noiembrie" — unitate 
întreprinderii forestie-

re Bacău — lucrări ce se pot exe
cuta cu fonduri minime, întreprin
derea putea realiza un mare spor de 
productivitate și economii de cîteva 
sute de mii lei.

Experiența unor întreprinderi din 
orașul Bacău — „Partizanul", „Pro
letarul”, Uzina metalurgică și al
tele — evidențiază limpede avanta
jele mari pe care le oferă folosirea 
judicioasă a creditelor de mică me
canizare acordate de stat. Exemplul 
unor asemenea colective merită să 
fie urmat și de alte întreprinderi, 
în fiecare unitate industrială exis
tă mari posibilități în vederea exe
cutării unor lucrări de mică mecani
zare, folosindu-se mai larg în acest 
scop resursele Interne și creditele 
acordate de stat. Se cere însă mai 
multă inițiativă și interes în această 
privință.

Organizațiile de partid au dato
ria să îndrume îndeaproape condu
cerile întreprinderilor pentru ca a- 
cestea să folosească pe scară mai 
largă creditele rambursabile acorda
te de stat în scopul introducerii mi
cii mecanizări, să urmărească în
deaproape ca ele să fie folosite cu 
maximum de eficiență. Un colț tropical în grădina botanică din Capitală

"A
y ‘

La G.A.S. Răsvad, regiunea Ploiești

Nord
Aici

în
experiență

îngrășarea
bună

Gara de 
din Capitală, 
se înmănunchează 
toate „arterele de 
fier“ ale țării. Di
fuzoarele vestesc 
și sosiri de trenuri. Zi și noap
te nenumărați călători se perin
dă pe peroane. în Gara de Nord 
se iau continuu măsuri pentru îmbu
nătățirea deservirii călătorilor, săli
le de așteptare au fost modernizate, 
s-au înființat oficii de informare ra
pidă a cetățenilor; a fost amenajată 
o sală specială pentru copiii care vin 
sau trec în excursii prin București. 
Numărul caselor de bilete e cores
punzător, cetățenii nu sînt nevoiți să 
zăbovească mult în fața lor pentru 
a-și cumpăra legitimații de călăto
rie. Peroanele sînt punctate cu 
chioșcuri ce poartă firme „Dulciuri 
și răcoritoare“. E cald. Călătorii so
licită bere, suc, apă minerală. Dar...

— N-avem încă, mal tîrziu — răs
punde monoton vînzătorul.

Și astfel se întîmplă de multe ori 
în orele dimineții, cînd pornesc cele 
mai multe trenuri din București.

Ploiești-sud. Numai trenuri 
pasageri trec pe aici. — 130 în 24 
ore. Nimic de zis, s-a organizat

„Vă dorim călătorie plăcută
mereu plecări

Plecați cu treburi sau în drumeție, zeci de mii de oameni trec 
ori poposesc prin stațiile de cale ferată. In ultima vreme s-a dat o 
mai mare atenție îmbunătățirii deservirii călătorilor, sub cele mai 
felurite aspecte.

Ne-am propus să facem un raid pe linia București-Bacău pen
tru a surprinde unele aspecte legate de deservirea celor ce trec prin 
gări. Așadar, la drum...

chioșcuri cu ziare, 
standuri de cărți, 
săli. de așteptare 
confortabile etc — 
Ș’ 

oameni amabili, care 
tîmpine ORspeții așa 
vine.

a
pretutindeni 

știu să-și în- 
cum se cu-

taurinelor
Gospodăria de stat 

nea Ploiești, a obținut 
nate în sporirea efectivelor de animale, 
în prezent, gospodăria are 1700 tau
rine, din care peste 500 de vaci, 2 820 
porcine, din care 300 scroafe și 2 620 
ovine. în cele ce urmează voi arăta 
unele metode aplicate în creșterea tau
rinelor și rezultatele obținute.

Noi am căutat să folosim din plin 
posibilitățile pe care le avem pentru a 
obține producții tot mai mari de carne, 
în îngrășarea taurinelor furajarea este 
factorul cel mai important : de modul 
cum sînt hrănite animalele, de resur
sele de furaje folosite depind realizarea 
unui spor de creștere în greutate mai 
mare și costul la care se obține. Consi
liul gospodăriei și organizația de bază 
au analizat toate rezervele interne care 
pot fi valorificate în modul cel mai 
rentabil pentru realizarea acestui scop. 
S-au stabilit măsuri pentru folosirea cu 
maximum de eficacitate a tuturor re
surselor de furaje. Am dat principala 
atenție utilizării depline a furajelor 
grosiere, cum sînt cocenii, paiele de 
grîu și de orz, ciocălăii de porumb, 
pleavă de grîu, precum și fînul de lu
cernă și trifoi și toate gozurile rezul
tate de la selectarea cerealelor. Aceste 
furaje nu au fost însă introduse în ra
ție așa cum se găsesc. Am luat 
măsuri pentru a le ridica valoarea nu
tritivă. Paiele de grîu și orz, cocenii 
de porumb se toacă mărunt, la 2—3 
cm lungime. Ciocălăii de porumb se 
macină la moara cu ciocănele. După 
tocare, furajele sînt introduse în bazine 
de beton anume construite, iar peste 
ele se pune borhot de porumb fier
binte de la fabrica de spirt din Tîrgo- 
viște, situată la 1,5 km de îngrășătorie. 
Borhotul de porumb se amestecă în 
prealabil cu concentrate șl cu soluție 
de melasă și uree. Se prepară astfel 
cantități corespunzătoare rațiilor de în- 
grășare stabilite.

Cu bune rezultate am folosit paiele 
de trifoi și lucernă rezultate de la tre
ierat pentru obținerea seminței, pe 
care le-am măcinat și le-am introdus 
în amestecul de mai sus. Ciocălăii de 
porumb măcinați îi utilizăm în amesteo 
çu diferite concentrate, după ce în

Răsvad, regiu- 
realizări însem-

■rentate mai

prealabil sînt opăriți cu borhot. Melasa 
are un rol multiplu în alcătuirea rației 
pentru taurinele puse la îngrășat : îm
bogățește furajul prin unitățile nutriti
ve pe care le conține, înlătură gustul 
arnar pe care-1 are ureea și reduce din 
aciditatea borhotului.

în prezent noi administrăm în rația 
zilnică a tineretului taurin la îngrășat 
cîte 80—100 g uree pe cap de animal, 
în raport cu greutatea corporală. Pen
tru a preîntîmpina eventualele intoxi
cări, introducem ureea în rație în mod 
treptat timp de 10—14 zile, începînd 
cu cantități mici (de la 10 grame pe 
zi). Ca săruri minerale administrăm cîte 
45 g sare pe zi în amestec cu furajele 
concentrate. în plus, în iesle se pun 
bolovani de sare. Sé mai administrează 
cretă furajeră în raport cu greutatea 
animalelor, revenind 50—100 g pe zi.

La alcătuirea rațiilor avem în vedere 
o cît mai strînsă corelație între unită
țile nutritive și albumina digestibilă 
precum și realizarea lor la un preț de 
cost redus. în organizarea furajării nu 
neglijăm și o altă regulă importantă : 
introducerea treptată în rație a diferi
telor nutrețuri.

Ținînd seama că utilizăm cantități 
mari de furaje suculente și mai ales 
borhot, pentru tineretul taurin pus la 
îngrășat au fost făcute iesle de beton, 
care sînt folosite și pentru adăpare.

O mare importanță are respectarea 
cu strictețe a programului de lucru, 
îneît animalele să nu fie deranjate. Di
mineața timp de 3 ore și după amiază 
3—4 ore, în grajd se menține o liniște 
desăvîrșită. în acest timp nu rămîne 
decît un îngrijitor de serviciu, iar cei
lalți îngrijitori se ocupă cu transportul 
și prepararea furajelor.

Prin aplicarea acestor metode de 
muncă în gospodăria noastră am obți
nut, pe primul semestru din acest an, 
la un efectiv de 442 taurine fura
jate, un spor mediu zilnic de creștere 
în greutate de 814 g. în această peri
oadă 8-au consumat cîte 7,5 unități nu
tritive pentru un kg spor, față de 7,8 
cît a fost planificat. în medie un kilo-

gram spor în greutate vie a fost reali
zat la un preț de cost cu 0,78 lei mai 
mic decît cel planificat.

Socotim o realizare frumoasă faptul 
că anul acesta am dat gospodăriilor 
colective din regiune 50 tăurași pentru 
prăsii ă, 200 scrofițe și vom livra în to
tal 600 ovine tinere.

Obținerea unor rezultate bune în în- 
grășarea animalelor are la bază preocu
parea susținută a lucrătorilor gospodă
riei de a spori producția de furaje. In 
total anul acesta vom însiloza circa 
5 100 tone de diferite furaje și în pri
mul rînd coceni. De pe cele 50 ha de 
lucernă în cultură irigată s-au recoltat 
la 3 coase circa 6000 kg fîn la ha, reți- 
nîndu-se și pentru sămînță suprafața 
necesară. Pe pășuni s-au efectuat lucrări 
de întreținere și îmbunătățire prin ad
ministrarea de îngrășăminte naturale. 
S-a organizat și pășunatul rațional.

Rezultatele obținute în îngrășarea ti
neretului taurin provenit atît din efec
tivul gospodăriei, cît și din achiziții au 
fost posibile datorită priceperii și dra
gostei cu care au lucrat toți muncitorii 
din acest sector, muncii permanente de 
îndrumare și control depuse de perso
nalul tehnic al gospodăriei. Gospodăria 
noastră se mîndrește cu muncitori ca 
Dan Stelian, Vasile Neagu, Puiu Dumi
tru, Gheorghe Enache și alții, care sînt 
un exemplu în muncă pentru ceilalți 
îngrijitori de animale. S-a evidențiat 
maistrul zootehnist Constantin Tran
dafir, care a îndrumat și a controlat în 
permanență activitatea îngrășătoriei, 
respectînd cu strictețe toate indicațiile 
tehnice privind prepararea furajelor.

Învățămîntul agrozootehnic a fost în 
centrul atenției noastre. La cursuri au 
participat cu mult interes toți îngriji
torii de animale.

întregul colectiv de lucrători din a- 
cest sector este hotărît să muncească 
pentru a obține rezultate tot mai bune, 
astfel ca să poată livra statului canti
tăți mai mari de came și alte produse 
la un preț de cost cît mai redus.

MIRCEA BOGDAN 
ing. zootehnist 

GJL.S. Răsvad, regiunea Ploiești

de 
de 

o 
deservire multilaterală a pasagerilor: 
birou de informații, camera mamei 
și copilului, casă pentru bagaje de 
mînă, mesagerii, punct farmaceutic, 
un post de prim ajutor. Și 
restaurant. Să poposim puțin 
localul acestuia. E dotat cu 
utilajul și mobilierul necesar și 
servește circa 4 000 de oameni 
zi. Dar cum ? In vitrinele frigorifi
ce nu puteai afla decît brînză. măs
line și chiftele. De cîteva zile lip
seau apa minerală și berea. Celelalte 
unități similare din Ploiești sînt bine 
aprovizionate, cu felurite alimente și 
preparate. Numai restaurantul gării 
a fost dat uitării. Conducerea 
T.A.P.L. Ploiești (director Const. 
Mărăscu) are o părere stranie în a- 
ceastă privință: la restaurantul din 
gară consumatorul nu trebuie să fie 
pretențios (I). Vine, stă cîteva minu
te și pleacă. Realitatea este însă al
ta. Restaurantul unei gări deserveș
te zilnic un număr de consumatori 
mult mai mare decît celelalte. El 
trebuie bogat aprovizionat, iar de-

un 
în 

tot 
de-
pe

servirea organizată după metodele 
cele mai rapide.

Un alt neajuns : gara Ploiești-sud 
nu are o cotă de bilete la trenurile 
cu locuri rezervate. Sînt chestiuni 
care, desigur, pot fi lesne rezolvate.

Gara Buzău. Constați aici că în . 
multe privințe lucrurile stau bine. 
Dar atenția acordată de gospodarii 
locali deservirii călătorilor nu este 
egală. Nu s-a înființat încă în gară 
un punct sanitar. Pe peron, într-un 
cărucior, 
alimente și bău
turi. Nu 
necesar 
bim despre lipsa 
de igienă a unei 
astfel de deserviri 
sosirea unui tren, căruciorul este a- 
saltat de zeci de oameni. Și e deser
vit de un singur vînzător! Nepăsare 
se remarcă în această gară și în ce 
privește curățenia pe peroane.

Rîmnicu-Sărat. Din tren coboa
ră numeroși călători pentru a-și 
umple în grabă sticlele și termosele. 
Dar pe peron nu e nici un chioșc cu 
suc, apă minerală sau bere. Pe o 
fîntînă scrie, cu litere mari, „apă 
de băut“. Dar fîntîna e seacă. Să 
mai spunem cu ce impresie despre 
gospodarii orașului pleacă mai de
parte călătorii ?

Focșani. E spre seară. Mulți din
tre călători intră în restaurant. Nici 
aici aprovizionarea nu e prea bună. 
Mîncăruri calde se găsesc mai rar. 
Ospătarii te îndeamnă să încerci la 
restaurantul din spatele gării.

— In gara noastră nu s-a amena
jat camera mamei și copilului — 
surprindem răspunsul unui ceferist

se vînd

mal este 
să vor-

TEATRE : Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Teatrul de vară din parcul Herăstrău) : 
Băieții veseli — (orele 20). (Teatrul de 
vară din parcul „23 August") : Femeia 
îndărătnică — (orele 20). Teatrul Munci
toresc C.F.R.-Gluleștl (Teatrul de vară 
din parcul ,,N. Bălcescu“); Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : (Grădina Teatrului din 
str. Mircea Vodă nr. 5): Cu ctntec spre 
stele — (orele 20,15). ~ 
zlcal „C. Tănase" 
Expoziția de muzică

CINEMATOGRAFE
publica (9,30; 11,45; 13; 15; 17, 19; 21,15),
I. C. Frlmu (9; 11; 13; 15; 17, 19; 21 — 
grădină 19,30; 21,30), 1 Mal (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18, 20,30), Qh. Doja (10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30), Ștefan cel Mare (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Stadionul Dinamo (20). 
La Fayette — film pentru ecran pano
ramic : Patria (10; 12,30; 16,30; 19; 21,15). 
Veniți mîine ; rulează la cinematogra
fele Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,46; 
21), Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18.30; 20.30). O fi asta dragostea?: ru
lează la cinematografele V. Alecsandri 
(16; 18; 20) Elena Pavel (10, 12i 15; 17; 
19; 21 — grădină 20), G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17, 19, 21), Arenele Libertății (20). 
Povestea unei veri : București (9; 11; 13; 
15; 17| 19; 21), 8 Martie (16; 18,15), Gră
dina cinematografului 13 Septembrie 
(20). Cursa de 100 kilometri : Grădina 
cinematografului 8 Martie (20). Elena 
din Trola — cinemascop : Victoria (9.30:
II, 45; 14; 16,15; 18,45; 21,15), Grădina Pro
gresul (20,45), Miorița (10,30; 12.45; 15;

Teatrul satiric mu- 
(Grădlna Boema) : 
ușoară — (orele 20).
: Generalul : Re-

★

La sfîrșltul acestei 
lungul a 300 km se impun, desigur, 
cîteva concluzii. In general, se vede 
strădania de a se asigura în gări 
condiții tot mai bune călătorilor. Gă
rile sînt în permanență modernizate. 
Dar dăinuie încă unele lipsuri care 
trebuie înlăturate cît mai curînd.

Principala problemă rămîne a- 
provizionarea unităților de ali
mentație publică dih gări. Minis
terul Comerțului Interior a dat in
dicația ca în gări să se vîndă pache
te cu alimente, în sortimente bo
gate, dar ele nu se găsesc în nici 
una dintre gările vizitate. Nici o 
gară mare nu se poate lipsi de de
bite de tutun, chioșcuri de ziare — 
unde să se găsească și vederi din 
orașele respective — de puncte far
maceutice, posturi de prim ajutor 
medical — toate deschise la orice 
sosire de tren. In multe gări, aceste 
unități mici, dar cu mare căutare, 
au un orar necorespunzător. Pe a- 
locuri, camera mamei și copilului nu 
este amplasată bine, nu e înzestrată 
cu tot strictul necesar (de pildă, un 
reșou electric sau cu gaze, la care 
să se poată încălzi mîncarea pentru 
cei mici, veselă, taeîmuri etc).

Se spune că gara — ca una din 
porțile principale ale unui oraș — 
este o carte de vizită. Ea formează 
călătorilor prima impresie despre 
oraș. S-ar cuveni deci ca, periodic, 
sfaturile populare, organele comer
ciale locale, organele de resort ale 
C. F. R. să viziteze gările, să orga
nizeze discuții cu personalul C.F.R.. 
și cu călătorii, în vederea îmbunătă
țirii deservirii în aceste locuri.

Călătorului, se spune. îi șade bine 
cu drumul. Am putea adăuga: iar 
gospodarilor din gări — cu grija față 
de cerințele călătorilor.

călătorii de-a

la întrebarea unei femei cu doi co
pii mici. „De ani de zile se discută 
problema asta — ne spune apoi șe
ful gării. Dar pînă acum, nici un re
zultat...“ Iată cum probleme lesne 
de rezolvat, se tărăgănează ani de 
zile.

Gara Mărășești. Cei care poposesc 
aici pot observa curățenia desăvîrși
tă care domnește în gară, zi și noap
te. Sălile de așteptare sînt bine ame
najate. Toate celelalte servicii — 
_______^ vînzarea biletelor, 

informarea cetă- 
primirea 

etc — 
___________ funcționează ire

proșabil.
Adjud. Aici am ajuns spre mie

zul nopții. Nimeni nu-și putea spune 
părerea despre restaurantul gării, 
deoarece era închis. Aflăm și des
pre un alt aspect al deservirii: pri
mirea bagajelor la mesagerii. Ins
trucțiunile prevăd o seamă de for
malități: legarea cu sfoară, sigilarea 
cu ceară roșie a coletului, întocmi
rea unui inventar, completarea u- 
nor formulare etc. Dacă nu ai la tine 
ceară și sfoară începi alergătura 
prin oraș, ca să le cauți. Oare n-ar 
fi bine ca sfoară, ceară roșie să se 
găsească la birourile de mesagerii și 
să se simplifice formalitățile de pri
mire, venindu-se astfel în ajutorul 
cetățenilor care solicită acest ser
viciu ?

In schimb, în gara următoare, la 
Bacău — am găsit multă grijă pen
tru călători: pe peronul curat, to- 
nete cu gustări și băuturi răcoritoa
re, restaurantul bine aprovizionat 
cu mîncări calde și preparate reci,

Popas prin gări £S;
improvizate. La

ION PLEAVĂ

Cfjjfilfag« Cinematografe)
17,30; 20). Luna de miere fără bărbat : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), Grlvlța (10; 12, 16; 18; 20), Arta 
(16) 18; 20). noi din alte lumi : Lumina 
(10—14 tn continuare, după-amlază 16; 
18,15; 20,30), Moșilor (16; 18 — grădină
20) . Program special pentru copii : la
orele 10 la cinematograful 13 Septem
brie. O perlă de mamă : 13 Septembrie 
(11,30; 14,30; 16,30; 18.30; 20,30). Program 
de filme documentare : rulează tn con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. Tu ești 
minunată : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (10; 12,15; 16, 18,15; 20,30), 
Alex. Popov (rulează în continuare de 
la orele 9,30 plnă la orele 21). Cel mal 
maro spectacol • ‘ " '* "
21) , V. Roaltă 
21,30 — grădină 
15; 18; 21), Volga 
T. Vladimlrescu ....
20), Stadionul Glulești (19,45). Oameni de 
afaceri : înfrățirea între popoare (10; 
16,30; 18,30; 20,30), Alex. Sahla (10; 11; 15; 
17; 19 — grădină 20), Libertății (10; 12: 
16; 18,15 — grădină 20), 16 Februarie (1«> 
18; 20). Regina stației de benzină : Cul
tural (16; 18; 20). Gangsteri șt filantropi; 
rulează la cinematografele C-tln David 
(16; 18; 20), Flacăra (16; 18,15; 20,30). For-

Gluleștl (9; 12, 15, 18; 
(9,30; 12,30; 15,30; 18,30, 
19, 22), Popular (11,30; 
(10,30; 14,30; 17,30; 20,30), 
(10,30; 16; 19 — grădină

tăreață pe Rin — cinemascop ; Unirea 
(16; 18). Estrada, estrada: “___
18,15; 20,30). Dintele de aur : 23 August 
(9,30; 11,30; 15; "* “ ...
Luceafărul (15;
Patinoarul 
Dlck : rulează 
Eminescu (14,30;
reasca (16; 18,15; 20,30), Cultural ' (orele 
10,30). Căpitanul Fracasse — cinemascop; 
rulează la cinematograful Ilie Plntllle 
(15; 17; 19; 21). Dragoste șl pălăvrăgeli : 
rulează la cinematograful G. Bacovla 
(15,30; 18; 20,15). Cumpără-țl un balon : 
rulează la cinematograful Olga Banele 
(15; 17,15; 19,30 — grădină 20,30). Doctor 
in filozofie ; Drumul Serii (16; 18; 20). 
Adorabile și mincinoase : 30 Decembrie 
(16; 18; 20). Noua prietenă a tatii : ru
lează la cinematograful Aurel Vlalcu 
(15; 17; 19; 21). Cartouche : rulează la ci
nematograful B. Delavrancea (16; 18;
20). LIII: Grădina cinematografului Arta 
(19,15; 21). Alibiul nu ajunge : rulează la 
Grădina cinematografului Iile Plntilie 
(20). Apartamentul : Grădina cinemato
grafului Unirea (orele 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Tonomatul lui 
Așchiuță. 19,40 — în fața hărții. 19,50 —

Munca (16;

23
17; 19 — grădină 20.45).

17; 19 — grădină 20),
august (orele 20). Moby 

la cinematografele M. 
16,45; 19; 21,15), Fio-

„Mamaia 1963" — reportaj 
Concursul șl Festivalul 
ușoară romlnească. 20,20 — 
în încurcătură“
Gaetano Donizetti. ____
Azov. 32,05 — Muzică ușoară. In înche- 
’ ‘ știri, șport. buletin

filmat de la 
de muzică 

,, Preceptorul 
Operă-bufă de 

21.45 — Marea de
lere ; Buletin de 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Vremea s-a menținutIeri în țară :

uscată, cu cer variabil, excepting Bana
tul unde s-au produs tnnourări mat ac
centuate și local a plouat. Vintul a su
flat potrivit cu intensificări din eșț și 
sud-est. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 30 grade 
la Alexandria și 19 grade la Sînnicolau 
Mare șl C'hișlneu Criș. In București : 
Vremea a fost uscată, cu cer variabil. 
Vintul a suflat cu Intensificări din sec
torul sud-est. Temperatura maximă a 
atins 30 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 1 2 
șl 3 septembrie. In țară • Vreme ușor 
Instabilă, cu cer schimbător Ploi de 
scurtă durată vor cădea mal ales la 
începutul intervalului. Vînt potrivit, 
temporar tare în Cimpia Dunării. Tem
peratura in scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 7 șl 17 grade, iar 
maximele între 18 șl 28 grade. In Bucu
rești șl pe litoral ; Vreme ușor instabilă, 
cu cer schimbător. Ploi slabe de sctlrtă 
durată. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară.
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Jurnal de bord de pe vasul „Dobrogea
pu încă 

azi

zori stînd pe tengă, facmd gesturi 
neînțelese din mîini și acoperind vu
ietul valurilor cu invocații.

„Desfaceți-vă zărilor
Potoliți-vă. mărilor..."

MINE SA NU CONTEZE!

Dimineața e săr
bătorească. Ocea
nul e într-adevăr 
un miracol: ieri a- 
pele erau 
negre-lucii, 
sîntem înconjurați 
de o imensitate 

"■ ' ultramarină cu
\ creste jucăușe de

spumă albă. „Do
brogea“ e supusă pe mai departe 
tangajului, dar. cerul e de cristal, 
smalț de azur. Pe vas, fiecare ceas 
cere încordare, atenție. Activitatea 
marinărească e intensă — dar în 
clipele de răgaz, optimismul și voia 
bună se revarsă din plin.

Navigăm printre insulele arhipe
lagului Canare. Nu știu de unde, 
probabil din asemănarea de nume, 
frecventa eroare că aici în Canare 
ar fi patria canarilor. Unii scriitori 
i-au și văzut aevea : „Dar iată că 
de pe insulele Canare a venit în 
zbor spre noi un canar, s-a oprit pe 
vapor vreo jumătate de zi, apoi s-a 
avîntat în văzduh spre locurile de 
unde venise“ ■) 11 invidiez pe scrii
torul norocos. Eu n-am reușit să văd 
nici o pasăre. In schimb, etimologic, 
se pare că numele atribuit insule
lor de spanioli, Canarias, vine de 
la... cîine (caniș). încă Pliniu cel Bă- 
trîn povestește că pe una din insu
lele arhipelagului ar trăi niște cîini 
de o mărime deosebită...

Dealuri sterpe, galbene, stînct de 
bazalt. Nici o așezare omenească. 
Porturile sînt pe coasta apuseană. 
Insulele au origine vulcanică iar 
cîțiva vulcani sînt încă activi (Pico 
de Teide — 3818 m). Intîlnim pes
cadoare șl ne salutăm.

Canarele formează un fel de a- 
vanpost în ocean al continentului 
african. Argumente geologice atestă 
că acum 18 000 de ani insulele au 
făcut parte din continent.

Nu ne aflăm cumva pe locurile 
vechii Atlantide ? Descoperirea pe 
aceste pămînturi a unor uriașe șo- 
pîrle preistorice, a unor vase de lut 
asemănătoare cu ceramica din Me
xicul precolumbian ; a 60 de mumii 
asemănătoare cu cele egiptene ; a 
unor obiecte din lemn sau lut ars 
gravate cu desene geometrice iden
tice atît în culturile precolumbiene 
cît și la berberii din Atlasul maro
can; riturile săvîrșite în vîrful „mun
ților sfinți“ și alte dovezi materiale 
par să confirme că în timpuri Ime
moriale Canarele făceau parte din- 
tr-un mare continent — dispărut în 
urma unor mari cataclisme naturale 
în fundul oceanului 
Africa de America de

Era acest continent 
lantidă, descrisă atît 
de Platon în „Dialogurile' 
Fantezia poetică 
pundă afirmativ 
științei ridică 
troverse. Cine 
strucția în viitor 
complexe, prevăzute cu laboratoare

și uriașe aparate de proiecție sub
marină, ne va aduce mai aproape 
de dezlegarea fascinantelor 
ale continentului Atlant și a 
rioasei sale civilizații.
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taine 
miste-

11 am

condiții biologice necesare zboruri
lor cosmice de lungă durată, savan
tul preconiza ca în cabinele astro
navelor să existe aceste minuscule 
microorganisme. Ele au proprietatea 
de a împrospăta continuu aerul pu
țind înlocui cu succes bidoanele 
grele cu oxigen. Capacitatea plan
tonului de a „fabrica“ oxigen e 
de-a dreptul în afara oricărei con
curente.

înainte de prînz am fost căutat de 
Afanase Tuluș — Nostromul, de mo- 
*oristul Sandu Bălănescu, membri ai 
biroului organizației
„culturalul“ sindicatului, 
II Nae 
nătate, 
mare“, 
treacă
de Ecuator și trebuie să pregătim 
„botezul“. Intr-un cuvînt să fac un 
text scurt, aproximativ de-o... oră. 
Ce era să fac ? Firește, am promis.

După masă s-a ținut o ședință 
sindicală în care au fost luate an
gajamente frumoase 
foarte concrete 
23 August...

— care lega 
Sud.
faimoasa At- 

de îmbietor 
i“ sale ? 

e ispitită să răs- 
pe cînd rigorile 
încă 
Știe, 
a unor batiscafuri

mari con- 
poate con-

') L. Rodin : Călătorie la tropice, Edi
tura tineretului (1957).

Azi la ora 
trecut tropicul 
Cancerului. Ori
zontul e închis, 
lăptos. Zăpușeală. 
Temperatura apei 
28°. Pe pupă, bă
ieții freacă și raș- 
chetează în conti
nuare puntea me
talică. O bună

porțiune din ea e și vopsită cu mi- 
niu. „Lupta împotriva ruginei“ eete 
una din cele mai importante bătă
lii pe care o dă cotidian neobositul 
echipaj atunci cînd ne găsim „în 
marș“.

Pe puntea de comandă, ofițerul II 
Costel Trăistaru controlează prin 
calcule astronomice poziția vasului. 
E un băiat inimos, cu o permanentă 
grijă, serios, preocupat de autoins
truirea sa, de folosirea cit mai ra
țională a timpului. L-am rugat o dată 
să-și povestească viața :

— A... nu prea am ce povesti. Am 
o biografie simplă — mi-a răspuns.

„Biografia simplă" a lui Costel 
Trăistaru este, ca și majoritatea bio
grafiilor oamenilor de pe vas, tipi
că pentru un tînăr crescut în anii 
noștri. S-a născut lîngă Piatra Neam) 
în familia grea a unui plutaș cu 7 
copii. De copil l-au atras lecturile 

. și. mai ales, cărțile de călătorii. Plu- 
tăritul pe Bistrița împreună cu tatăl 
său și frații mai mari și cealaltă 
viață din cărțile ce-i deschideau în 
fața ochilor minții orizonturi înde
părtate i-au determinat viitorul. Visa 
să se facă marinar. Intr-o zi de 
vară, după ce terminase a 4-a ele
mentară, a citit în „Scînteia tinere
tului“ la rubrica „Ce să fim ?“ cum 
poți ajunge marinar. A plecat de-a- 
casă și a ajuns la Constanța la poT- 
țile „Școlii medii tehnice de mari
nă“. Avea 13 ani. A urcat apoi rînd 
pe rînd treptele 
rești. La 26 de

ierarhiei marină- 
anl e ofițer II.
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Sînt trezit noap
tea la 3.

— Repede, O- 
ceanul e fosfores- 
centl

Fug pe punte. In 
fața ochilor mei 
se înfățișează un 
tablou uluitor: pe 
o porțiune de sute 
de metri pătrați

cu intense străluciri

de partid, și 
mecanicul 

Chesoi. S-au interesat de să- 
de felul cum suport „răul de 
de pofta de lucru ca să 
apoi la obiect : ne apropiem

și totodată 
în cinstea zilei de

V3Ä

ce aduce cu

Ne apropiem de 
insulele arhipela
gului Capul Ver
de. Ele se află la 
500—700 km de 
capul cel mal a- 
pusean al Africii 
și sînt bîntuite, a- 
proape în perma
nență, de Passato, 
un vînt de nord- 

sine aerul uscat și

apa luminează 
verzui-argintii. Era atîta lumină în- 
cît puteam citi ușor inscripțiile de pe 
colacii de salvare. Și asta în plină 
noapte tropicalăl In spuma de-a lun
gul vasului, și dincolo de pupă, de
parte pe linia siajului, se aprindeau 
venind din adîncuri seîntei verzui- 
argintii ca să se stingă și să apară 
imediat altele noi. Trecem printr-o 
mare colonie de plancton. Într-o 
convorbite cu astrobiologul sovietic 
Norair Sisakian despre viitoarele

est 
îmbibat de praf al Sahairei. Pe aripi
le lui deșertul african ajunge 
în plin ocean.

„Oficial“ insulele Capului 
sînt una din „provinciile de 
mări“ 
fapt,
(97 la sută nepoți ai negrilor a- 
duși ca sclavi din Africa) e su
pusă unui crunt regim colonial. 90 
la sută din locuitori sînt analfabeți. 
Larg răspîndită — munca forțată, 
între 1942—1947, 30 la sută din popu
lație a pierit de foame.

Pe ecranul radarului, coastele 
insulelor apar abrupte și stîncoase, 
cu prea puține golfuri prielnice a- 
costării navelor. Relieful e muntos — 
conuri vulcanice, cratere. Pe insula 
Foger, înconjurat de un brîu de nori, 
fumegă vulcanul Fogu (2829 m). Pe 
insula Moro Negro, la circa 3 mile 
de noi — un vas eșuat, cu prova 
sfărîmată. In dreptul insulei Bona 
Vista luăm un drum de 203° pentru 
ca să trecem la o distanță de 5 mile 
de insula De Maio. La vest apare 
ultima insulă din drumul nostru, San
tiago. Aici, se află orașul Praio, ca
pitala administrativă a arhipelagu
lui, sediul guvernatorului 
reprezentantul metropolei 
riște.

...Ținem în continuare 
secrete în vederea festivităților nep-

și aici

Verde 
peste 

ale Republicii Portugalia. In 
o colonie. Populația insulei

tuniene. Luîndu-se în considerare și 
aportul meu, cu mine se face o ex
cepție: cu toate că n-am mai trecut 
Ecuatorul sînt admis în mod cu to
tul excepțional la pregătiri. Ceilalți 
22 de „nebotezați“ neștiind încă ce 
li se pregătește își așteaptă liniștiți 
soarta. Au fost împărțite rolurile: 
Neptun va fi interpretat de strunga
rul Petrică Dobrotă, Comandantul, 
Constantin Coteț a acceptat rolul 
comandantului, Nostromul și-a re
vendicat rolul lui Belzebut, tartorul 
dracilor, timonierului Mihai Brătules- 
cu i-a revenit rolul Doctorului Au- 
mădoare, marinarului Ion Coohină —■ 
Crăiasa mării, mecanicului Gheor
ghe Lupea — Frizerul, timonierului 
Marcel Sava — Olandezul zburător, 
căpitanului Liviu Mirescu, care a 
protestat tot timpul că „nu sîntem 
actori, principalul e ca oamenii să 
fie aruncați în apă“, i s-a dat rolul 
scurt al Maestrului de ceremonii al 
împărăției Apelor. în plus : diavoli 
marini, spiriduși, nimfe, sirene din 
suita lui Neptun, aleși după „fizic“ 
și, după „prestigiu“, navigatori pen
tru suita Comandantului... în total 
20 de interpreii...

Seara stau pe covertă și privesc 
stelele. Sînt 
citoare aici, 
lui, atît 
senzația 
na le-aș 
se aude 
celor 5600 c p ai motorului principal 
și plescăitul valurilor sparte de 
etravă. Parcă am pluti între două 
ceruri înstelate, suprapuse. Mii 
stele deasupra — mii de stele de
desubt. E ora 9. Acasă e 1 acum. 
Toți dorm și visează. Plutim tot 
timpul, paralel cu Galaxia Soarelui 
— Calea Laptelui. A rămas în urmă 
Marele Triunghi. Acolo strălucește o 
stea minunată: Vega. In țară, Vega, 
în orele cînd o priveam se găsea în
totdeauna la zenit. Aici, ea mă pri
vește de pe boltă de undeva din 
Nord-Est. Acolo unde coboară o ver
ticală nevăzută, din Vega spre pă- 
mînt, acolo e Patria. Oameni minu
nați în juru-mi, pe această minuscu
lă părticică plutitoare a țării. Și, to
tuși, din cînd în cînd sînt cuprins de 
o mistuitoare melancolie, (s-o nu
mim nostalgie ?1) șl aș vrea să fiu 
acasă...

Și n-au trecut decît 30 de zile. Cîte 
au rămas ?

„Săracul“ — îl compătimeau cei 
neavizați. „Săracul“ — îl compăti
meam și eu : urca pe scenă pentru 
prima oară în viața lui.

După masă la careul ofițerilor, 
Costel Trăistaru a citit în fața echi
pajului conferința : „Stele, nebu
loase, comete și meteoriți“. O con
ferință interesantă elaborată de 
Consiliul pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice. Trăistaru 
e un astronom pasionat; tocmai de 
aceea i s-a dat lui conferința.

A trecut o noap
te oribilă: N-am 
închis un ochi. 
Aerul se lăsa pe 
piept greu, apă
sător. Seara tem
peratura apei a- 
vea 30°. Totul în 
jur e umed, lipi
cios: cearșaful,
pernele, pereții, 
ale ventilației cen-

Mi-a trecut un om pra
gul. Fără nici un iei de in
troducere, m-a întrebat :

— Ce părere ai dum
neata despre sticle ?

— Așa și așa. 
Ce alt răspuns putea 

primi ?
— Tristă e viața de sti

clă — a făcut el cu un glas 
slab, șters.

— Ai dreptate, sticla are 
o viață destul de tristă. 
N-are siguranța zilei de 
Un pic de neatenție din 
noastră, a oamenilor, și 

gata, s-a zis cu ea. Zob s-a făcut.
— Săraca !
A urmat o pauză, 

moment de recu
legere. Ca să sparg 
valul de tristețe 
care ne cuprinsese 
pe amîndoi, am în
drăznit :

— Omule, îna
inte de a veni 
dumneata, mă sim
țeam bine, vesel. 
Ce-ți veni să în
cepi discuția asta 7

— Vino în gara 
Chitila. Acolo al 
să găsești explica
ția. Și a plecat.

Iată-mă deci în

mîine. 
partea

Ajutorul de mecanic e și el alb 
la iață. Dieselul înaintează pru
dent. Deodată auzim un zgomot 
asurzitor. O frînă bruscă.

— Am intrat pe teritoriul în
treprinderii „Zarea", mă pune în 
curent șeiul gării.

Scot capul pe iereastră. Am în 
față... ce credeți ? Împărăția ne
glijenței. De-a lungul liniei, mii 
și mii de ' '
— cum a 
Anapoda.

Coborîm 
lăzile căzute din stivele din stîn 
ga și din dreapta liniei. Dăm cio 
burile la o parte. înaintăm, in ur 
ma noastră,

sticle goale depozitate 
dat dispoziție Sfîntul

din Diesel. Ridicăn

Un tel de

general, 
salaza-

ședințele

atît de mari și strălu- 
în constelațiile S'udvt- 

apropiate îneît am 
dacă aș întinde mî-

de
că
atinge. Oceanul e liniștit, 

numai duduitul uniform al

de

Cerul 
plumburiu. Plouă. 
Nu-i o ploaie tro
picală în salve 
rapide și puterni
ce, ci una mărun
tă, sîcîitoare, ob
sedantă ca-n ver
suri de Bacovia.

Căpitanul îmi 
pregătește o festă. 

Mi-ai făcut-o cu rolul. Ți-o coc
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eu...
— îmi faci raport — glumesc.
— Ce raport 1 Nici nu bănuiești ce 

te așteaptă...
Băiefii povestesc că l-au văzut în

Cele patru guri 
traie suflă permanent în cabină un 
curent de aer proaspăt. Totuși, ză
pușeala e insuportabilă. Am senza
ția că sînt într-o baie cu aburi.

Ies pe covertă : doar o undă și ea 
firavă stîrnită de înaintarea vasului. 
Totul în jur e nemișcat. Oceanul — 
bolta neagră lucind încremenit. Ce
rul — inexistent.

Seara, în salon a avut loc prima 
repetiție. Cea mai plăcută surpriză : 
comandantul, despre care mă aștep
tam eă-și citească textul, nu numai 
că l-a învățat pe de rost dar dove
dește certe calități teatrale. Iar

TOMA GEORGE MAIORESCU

ton :

gara Chitila. 
Dau bună ziua primului ceferist 
întllnit. Îmi răspunde :

— Salut. Apoi cu alt 
tristă-i viața de sticlă !

Trec pe la magazioner. Pe la 
impiegat. Același salut. Intru la 
șeful gării. Zic în loc de salut :

— Tristă-i viața de sticlă I
A lăsat capul în jos și mi-a 

răspuns :
— Dar nu a oricărei sticle, ci 

numai a celei care intră pe mii- 
nile Întreprinderii „Zarea".

Și ca să nu mai piardă timp 
explicații :

— Fii drăguț șl hai cu mine, 
picat tocmai cînd trebuia.

Ne urcăm într-un Diesel. Por
nim spre linia de garaj, spre de
pozitul de sticle goale „Zarea". 
Mecanicul a devenit deodată ner
vos.

— Dacă știam că am de făcut 
cursa asta, mă învoiam pentru as-

eu

Al

auzim alt zgomot 
S-au mai spart niș
te sticle. Tristă-- 
viața de sticlă I 

Șeful gării Chi 
lila intră în birou 
gestionarului. Aici 
în afară 
nar, mai 
de la 
Probabil 
trol.

— Ce
veți despre gospo
dărirea acestui de
pozit 7 — întreabă 
șeful gării.

— O părere proastă. Dar eu 
sînt venit 
problema 
buie să 
45 370 lei 
cărcarea la timp a sticlelor din 
vagoane.

Stăm cu o sticlă goală în mină. 
O priveam. Cînd am auzit și po
vestea locațiilor, mi-a căzut din 
mîini. S-a făcut țăndări. Omul de 
la centrală s-a ridicat de pe scau 
nul lui.

— Ce înseamnă asta 7 Dumneata 
știi cît costă o sticlă din asta pi 
care ai spart-o 7 Trei Iei. Știi citi 
muncă s-a depus, cît au asudă 
sticlarii pînă au făcut-o 7 De ce-a' 
spart-o 7

Tare mi-e teamă că am să flv 
tras la răspundere. Pînă la urmi' 
am să plătesc trei lei. Dar nume, 
atît. Restul îi interesează pe 
Pe mine să nu conteze...

de gestio 
e cineva 
centrală, 
un con-

părere a-

aici în altă problemă, 
locațiilor. „Zarea" tre- 
plătească C.F.R.-ulul 
locație pentru nedes-

I

;

I

NICUȚA TANASE(Continuare în pag. IV-a)

Peisaj nocturn din Piața Minai Viteazu-Cluj

Prin decorul neîmblînzit al naturii, 
mașina a traversat un pod peste 
Mureș, a trecut repede pe lîngă 
cîțiva ciobani care mergeau în di
recție inversă și a oprit în fața ma
relui combinat de la Gălăuțaș.

Deasupra combinatului — în acest 
decor mîndru și neîmblînzit al na
turii — se află un mare glob pă
mîntesc.

Cînd se lasă noaptea — în aceas
tă regiune muntoasă, aspră și pito
rească — pescarii fără număr ai 
locului, vînătorii din tată în fiu, cio
banii îmbrăcați în vechiul lor port 
și numeroșii muncitori ai moder
nului combinat privesc ou toții spre 
acoperișul halei centrale a Gălău- 
țașului.

Globul de deasupra, atunci, se 
aprinde și în dreptul lui începe să 
se rotească — neîntrerupt și precis 
— o rachetă cosmică.

Iar vechilor pescari, forestierilor 
și ciobanilor le face mare plăcere 
să vadă — în acest loc înconjurat 
de munți — globul luminat și rache
ta care se învîrtește în jurul lui, 
deasupra combinatului modern.

Complexul de industrializare a lemnului de la Gălăuțaș
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AȚI AFLAT POATE că Gălăuțașul e 
așezat la locul unde Mureșul începe 
să scape din depresiunea Giurgeu- 
lui. Aici, în defileul de la Toplița, 
se află unul din punctele cele mai 
friguroase ale țării — astă iarnă 
muncitorii combinatului aii avut de 
înfruntat minus patruzeci de grade 
și au primit, pe dealurile din jur, 
vizita lupilor. Ca o compensație, tot 
aci țîșnesc din pămînt ape fierbinți. 
Aproape o treime din suprafața re
giunii Mureș-Autonomă Maghiară 
este ocupată de păduri, iar Gălău
țașul este capitala acestor păduri, 
mai precis sediul marelui complex 
de industrializare a lemnului, cons
truit cu cîțiva ani în urmă.

în localitățile acestea, unde bo
găția naturii mergea mînă în mînă 
cu sărăcia oamenilor, iar pitorescul 
cu lipsa de cadre industriale, n-a 
fost ușor să găsești peste noapte 
mai bine de o mie de oameni în 
stare să mînuiască agregatele mo
derne.

Despre aceasta, despre munca 
de formare a oamenilor în spiri
tul educației socialiste, ne-a vorbit 

tov. Nicolae Pop, secretarul comite
tului de partid. Tragem nădejde 
că cititorul ne va ierta dacă vom 
părăsi pasionantul proces tehnic al 
prelucrării lemnului pentru a vedea 
mai îndeaproape ce se petrece în 
sufletul oamenilor, în caracterul lor, 
pe aceste meleaguri de munte unde 
altădată era prea puțin cunoscută 
forma globului pămîntesc și prea 
puțin bănuită putința omului de a 
asalta, în rachetă, cerurile.

N-ARE ROST SA-ȚI PREZINT numai 
scheme generale, a spus Nicolae 
Pop. Știi doar, totul în munca asta 
este să cunoști omul, fiecare om în 
parte. O să-ți indic cîțiva de la care 
poți afla lucruri interesante.

Am văzut că secretarul comitetu
lui de partid e nerăbdător, dintr-un 
motiv sau altul, să scape de repor
terul venit prin surprindere. Pop e 
un om tînăr, sub treizeci de ani; 
ochii lui alunecau mereu spre o car
te aflată pe birou.

Cînd l-a sunat telefonul, m-affl 
uitat la carte. Era un manual de tri
gonometrie pentru clasa a iX-a. Am 

aflat apoi că secretarul era, de fapt, 
în concediu. Trecuse pe la complex 
numai pentru o oră : avea a doua 
zi examen. Pînă să vedem cum se 
desfășoară \munca de educație a 
oamenilor, am făcut, deci, această 
primă constatare elementară : se
cretarul e un om care învață el în
suși.

PUȚIN CAM JENAT, Kulcsar, un 
om cu o expresie blîndă și ener
gică totodată, cu un nas în vînt pes
te care strălucesc doi ochi mici și 
inteligenți, ne-a spus :

— In organizația „derulare“, unde 
sînt secretar, există de fapt 62 de 
oameni. In caietul acesta șapte nu 
sînt trecuți cu sarcini. In reali
tate, au sarcini toți, dar n-am 
apucat să-i trec pe ultimii șapte.

Spunea asta jenat, dar și cu oare
care umor : știe că situația de pe 
hîrtie e foarte importantă, dar că și 
mai importantă e munca reală, cu 
oamenii ; o.r, aici. Feri baci e tare.

— Mă întrebați, zice el, ce mi se 
pare principal în munca de educare. 
M-'am ferit ca oamenii cu care se 
duce muncă de educație să fie niște 
oameni pasivi. Principalul e munca, 
activitatea: ca să ajuți omul să de
vină un adevărat comunist trebuie 
să-1 ajuți să fie el însuși activ în 
producție, în munca obștească, în 
învățătură.

— Ai putea să dai un exemplu ?
— Convorbirile agitatorilor. Am 

observat că atunci cînd un agitator, 
să zicem Ciubucă, citea un articol, 
unii oameni stăteau, nu știu cum să 
spun, prea cuminți, ca și cînd ar fi 
spus : asta e politică înaltă, asta 
trece de capul meu, niciodată n-o 
să mă pricep prea mult la lucrurile 
astea. Atunci, în cursul convorbirii, 
am început să le cerem părerea : 
ce crezi despre problema asta ? 
Sau : uite, ca o serie de tovarăși să 
înțeleagă mai ușor, n-ai vrea dum
neata să ne mai spui odată, pe 
scurt, ideile principale ? Unii s-au 
arătat foarte sfioși, dar Ciubucă și 
noi ceilalți le-am spus : nu trebuie 
să ne explici ca un filozof, ca la 
carte, sîntem între noi, zi-i cum te 
pricepi. După ce omul spunea ceva, 
ne adresam altuia. Agitatorul nu e 
un profesor care ține conferințe, ci 
un om care îi stimulează pe ceilalți 
să discute și să ia poziție în dife
rite probleme Evitînd împărțirea în
tre profesori și școlari am căutat să 
creăm o atmosferă tovărășească, 
ca între oameni „de aceeași vîrstă“.

— Și cînd ai înțeles că ați izbutit?
— Se întîmplă adesea ca un om 

să vină la mine și să-mi spună : ai 
citit cutare articol ? Sau să vină cu 
o propunere. E cea mai mare satis
facție a mea. Dar nu e vorba numai 
de citit. Uite, să vezi cum s-a întîm- 
plat cu Ioana Rusu.

Ioana este una dintre muncitoa
rele care lucrează la foarfecă de 
tăiat furnirul. O proaspătă candi
dată de partid a primit sarcina să 
se ocupe, din partea organizației, 
de calitatea furnirului și de proble
ma consumului specific, alta să su
pravegheze ordinea și curățenia etc. 
La fiecare. ședință, doi-trei candi
dați sau membri de partid rapor
tează pe scurt cum merg lucrurile 
în problema de care se ocupă ei. 
Ioana Rusu spunea însă că nu poate 
să la cuvîntul.

Munca de educare a el a început 
mai puternic de la problema „arun
cării dulapului“. La foarfeci lucrea
ză patru fete — și fiecare dintre ele 
aruncau de o parte diferite bucăți 
de furnir care mai puteau fi înnădite 
și folosite. Un comunist din organi
zația derulare — un tînăr tehnician 
foarte capabil, care acum studiază 
pentru a deveni inginer — a făcut 
un calcul în privința bucăților arun
cate. Metrii cubi păreau o proble
mă foarte abstractă, așa că tînărul 
a calculat, a tot calculat ca să con
cretizeze și rezultatul final a fost 
aeeßta: o fată aruncă într-un schimb 
echivalentul unui dulap. Pînă să in
tre agitatorii în funcție, Mincior a 
stat el însuși de vorbă cu fetele și 
curînd secția a început să recupe
reze „12 dulapuri“ pe zi. Dintre fete, 
Ioana părea deosebit de dezghețați, 
dar atunci cînd Kulcsar i-a cerut să 
ia cuvîntul la o ședință deschisă, 

fata s-a dovedit timidă. Secretarul 
i-a dat de citit o carte și a rugat-o 
ca peste două săptămîni să facă o 
expunere de cinci minute asupra ce
lor citite.

După două săptămîni, Ioana a 
spus că nu se simte încă pregătită. 
Pentru Kulcsar ar fi fost simplu ca 
într-un sfert de oră s-o învețe pe 
fată ce are de spus. Dar el n-a vrut 
să ducă o muncă formală: i-a mai 
dat două săptămîni. Azi, Ioana Rusu 
e candidată și se ocupă ea însăși de 
pregătirea unei alte tinere munci
toare.

Munca educativă e organizată ca 
o sarcină a întregului colectiv, dar 
secretarul îi cunoaște bine pe toți 
și se ocupă de fiecare în parte. L-am 
întrebat cum găsește timp pentru fie
care și mi-a povestit următoarea în- 
tîmplare.

ÎNTR-O ZI ERAM CAM NERVOS 
și tocmai atunci a venit la mine un 
tînăr, Ion Stînă, să mi se plîngă că 
a primit sarcina să scrie un articol 
pentru gazeta de perete.

— Nu pot, zicea el, n-am scris în 
viața mea un articol, nu mă pricep, 
scapă-mă de sarcina asta.

Eram nervos, n-aveam nici timp 
și i-am spus :

— Ioane, știi ceva ? Mîine merg la 
pescuit. Vino cu mine, o să discu
tăm în liniște și dacă văd că nu-- 
poți, te scutesc.

A doua zi stăteam amîndoi liniș
tiți pe malul apei, vorbeam de una 
și de alta și, după un timp, l-am în
trebat :

— Despre ce e articolul ?
— E o temă foarte grec, zice el. 

Importanța calificării. As'a e o pro
blemă mare, trebuie să jerie un om 
mai calificat.

— Dar ce deosebire este între un 
om calificat și unul necalificat ?

— Cum ce deosebire ? mă întrea
bă el mirat. Păi unui calificat... — 
și începe să-mi explice.

— Aproape Că m-ai convins, îi 
spun. N-ai putea să-mi dai și cîte- 
va exemple î

— Cum să nu, zice el, și îmi vor
bește despre oamenii din secție.

— Și n-ai putea să scrii despre 
astea ? l-am întrebat.

Pe la al șaselea pește, articolul 
•ra scris.

CITITORUL A ÎNȚELES, desigur, 
că în povestea de mai sus nu e 
vorba de pescuit, ci de altceva. Se
cretarul nu face o deosebire de ne
trecut între munca lui în timpul pro
ducției și timpul liber : sînt lucruri 
care îl pasionează, îi fac plăcere, 
omul se consideră comunist de-a 
lungul întregii durate a unei zile. 
Îi place să meargă la cinema cu 
soția, dar a folosit tot felul de mici 
„șmecherii“ pentru a atrage la film, 

cu soțiile, oameni „din creierul mi 
ților“, care declarau că pot t 
toată viața fără frlm. O adevăr,.iă 
manevră strategică a fost întrepr-, 
să după film pentru a merge cu : 
țiile la... bufet. Intr-adevăr, tradi 
este să mergi fără nevastă. Apa 
ția unor soții la aceeași masă 
fost, în felul ei, o mică revoluție.

ASPECTUL PRACTIC AL LUCE
RILOR, așa-zisele mărunțișuri, o1 
pă un loc însemnat în munca 
cretarului organizației de bază. « 
foarte mîndru de un raft spe 
care se află în secție, un r- 
39 de despărțituri, etichr 
grijă.

— Avem 39 de oar 
schimb, spune el. Fiec 
la un ziar sau la mai r 
și găsește în comp 
Dectiv ziarele lui. Ii 
menț plăcut, știe că < 
și ziarul care îl a,șt< 
începe cu asemenea 
numai în aparență: de pn-ă, » ,
tul la ședințe. La noi, ședințele n-au 
voie să fie plicticoase: cînd văd că 
un vorbitor se lungește, s confuz, 
stau pe urmă de vorbă cu el, îi a- 
trag atenția să se pregătească mai 
bine _ data viitoare. Caut ca ședința 
să .iu dureze mai mult de o oră și 
jumătate.

— Ce lipsuri crezi că mai aveți în 
munca de educație ?

— Cred că oamenii trebuie în
curajați mai mult cînd fac ceva bun; 
cred că aici organizația noastră de 
bază n-a reușit încă destul, spu
ne el.

Cînd un om lucrează bine, lucrul ni 
se pare normal și e într-adevăr nor
mal. Dar mă tot gîndesc cum am 
putea face ca „normalul“ acesta să 
poată fi discutat la ședințele noas
tre tot atîț de viu și de aprins ca 
atunci cînd un om face o greșeală.

Deruloristul nostru a observat că 
formarea oamenilor se face cel mai 
bine cînd se bizuie pe puterea > 
xemplului pozitiv și vrea să dezvol
te această trăsătură a educației co
muniste.

DACĂ DEASUPRA HALEI PRIN
CIPALE se află un gleb pămîntesc 
frumos și strălucitor, Î.1 schimb în- 
tr-una din încăperile clădirii admi
nistrative a combinatului se poate 
vedea un glob destul de vechi și 
uzat.

Și e plăcut să-l vezi atîț de uzat. 
Mîinile muncitorilor l-au făcut să a- 
rate astfel, învîrtindu-1, frămîntîn- 
du-1. Aici se află punctul de consul-

SERGIU FARCAȘAN

(Continuare în pag. V-a)
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în documente antice din Grecia, 
(orna, țările Extremului Orient se 
orbește despre însușirile terapeutice 
le unor plante. Sucurile, semințele, 
ădăcinile lor erau utilizate pentru vin- 
ecarea rănilor, calmarea durerii, iar 
neori pentru crearea unor stări arti- 
iciale de excitație psihică. în Mexicul 
echj era în floare cultul cactușilor și 
1 ciupercilor „sacre", ale căror efecte 
alucinogene erau valorificate de vră- 
tori pentru „dezvăluirea tainelor viito- 
îlui". Pentru a învinge oboseala, locui- 
>rii din Bolivia și Peru foloseau, încă 
i secole în urmă, frunzele arbustului 
ritroxilon Cocâ, care conțin cocaină... 
în ultimii ani, chim; ’•• —

sgetală, de sinteză și 
, îndemîna cercetat 
îlui numeroase me 
onează asupra si- 
al, asupra proc 
ărilor emoțion- 
^limitarea un' 
ilogie — ps 
etodele r c 
iei și psih 

discipl'
.mente' 
edica- 
?te, 

lorifi.
pi.-i

Din grupul tranchilizantelor majore 
face parte clorpromazina, substanță 
a cărei descoperire marchează începutu
rile psihofarmacologiei modeme și care 
a fost obținută prima oară cu aproxima
tiv 13 ani în urmă. Un rol asemănă
tor îl are și reserpina, substanță extra
să din planta indiană Rauwolfia ser
pentina. Folosită empiric secole de-a 
rîndul în medicina tradițională hindu
să, ea poate fi sintetizată astăzi în la
borator. în ultimii ani au fost sinteti
zate numeroase alte substanțe, de com
poziție chimică diferită, care determi
nă o relaxare interioară, dar acționea
ză în organism mai blînd decît prime
le, de unde și numele lor de tranchili
zante minore. Este categoria în care in
tră și meprobamatul.

Alt efect au stimulantele psihice. Din-

Stimulînd-o și dinamizînd-o în acest fel, 
ea menține organismul treaz. Cercetări 
recente de fiziologie au arătat că exci
tația nervoasă care ia naștere sub ac
țiunea factorilor de mediu urmează — 
în afara căii directe de la organul de 
simț la creier, cunoscute de multă vre
me — și o a doua cale care are ca sta
țiune obligatorie formația reticulată. 
Ajunsă aici, excitația nervoasă este „fil
trată“, componenta ei energetică fiind 
trimisă mai departe pe căile ce unesc 
substanța reticulată cu scoarța cere
brală.

Blocînd transmiterea mai departe a 
excitației la nivelul formației reticula
te, clorpromazina determină scăderea 
tonusului funcțional al scoarței cere
brale (fapt dovedit prin scăderea activi
tății electrice a acesteia). De altfel, clor-

creier a substanțelor naturale de mai 
sus, împiedicînd degradarea lor chi
mică.

Spre deosebire de clorpromazina șl 
reserpina, considerate tranchilizante ma
jore, tranchilizantele minore de tipul 
meprobamatului sînt mai ales relaxanți 
musculari, blocînd propagarea în siste
mul nervos central a reflexelor legate 
de activitatea musculară. Totuși, unele 
dintre acestea acționează și inhibitor a- 
supra formației reticulate, dar relativ 
slab. Mecanismele de acțiune a sub
stanțelor psihoactive cuprind încă nu
meroase aspecte nelămurite, care for
mează în continuare obiect de studiu 
al specialiștilor din multe țări, inclusiv 
țara noastră. în institutele de fiziologie, 
neurologie și endocrinologie ale Acade
miei R. P. Romîne, la diverse catedre
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tranchilizante (substanțe liniștitoare), 
ijore sau minore, după caz. Spre deo- 
>ire de somnifere, medicamentele 
nchilizante nu restrîng starea de con- 
ință și nici procesele de gîndire.
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tre acestea unele — cafeina, amfetami
na — prin excitația cerebrală pe care 
o determină, ajută la învingerea unor 
stări de oboseală, pe cînd altele — imi- 
pramina, hidrazidele — acționează mai 
ales în sens antidepresiv, contribuind 
la crearea unei stări de bună dispoziție, 

în sfera psihofarmacologiei intră și 
substanțele halucinogene, între care 
mescalina, extrasă din cactuși mexi
cani și experimentată la timpul său de 
profesorul Gheorghe Marinescu, tara- 
xeina, izolată recent din serul bolnavi
lor de demență precoce etc. Aceste 
substanțe ajută pe cercetători să dez
văluie baza chimică a diverselor dere
glări psihice și permit reproducerea la 
animale a unor stări temporare de 
psihoză în vederea studierii acestora.

Mijloacele de investigație modeme 
•— electrofiziologice, biochimice, fizico- 
chimice — au permis să se lămureas
că în bună parte mecanismul de acțiu
ne al substanțelor psihoactive. Clorpro
mazina, de pildă, are drept principal 
punct de acțiune formația reticulată si
tuată la baza creierului. Această forma
ție nervoasă care reprezintă o puterni
că centrală energetică, bombardează 
fără încetare în cursul stării de veghe 
scoarța cerebrală cu impulsuri nervoase.

promazina poate acționa și direct asu
pra scoarței cerebrale. Drept rezultat 
al acestei acțiuni complexe se dimi
nuează rezonanța afectivă la diversele 
situații obișnuite sau neobișnuite. Ac
țiunea acestei substanțe se manifestă, 
între altele, și prin diminuarea reacții
lor care însoțesc stările emoționale, cum 
sînt înroșirea feței, transpirație, accele
rarea bătăilor inimii etc.

Acționînd în sens invers, stimulînd 
formația reticulată, unele substanțe 
psihoenergizante, de tipul amfetaminei, 
bunăoară, determină creșterea tonusu
lui cerebral, a vivacității mintale și 
impresia, uneori subiectivă, a unui ran
dament intelectual sporit.

Cu totul diferit este mecanismul ac
țiunii sedative a reserpinei care nu 
este încă complet elucidat. Unii autori 
acordă un rol important acțiunii aces
teia de golire a celulelor nervoase de 
unele substanțe naturale (serotonina, 
noradrenalina, adrenalina) implicate în 
procesele biochimice ale activității sis
temului nervos central. Ar fi vorba 
deci de o intervenție în procesele me
tabolice ale celulei nervoase. De ase
menea, medicamentele antidepresive de 
tipul imipraminei și al hidrazidelor ar 
determina creșterea concentrației în

/
de specialitate și institute departamen
tale, s-au studiat în ultimii ani o serie 
de aspecte ale acestor probleme. Rezul
tatele experimentale și-au găsit ulterior 
confirmare în clinică.

Introducerea medicamentelor psiho- 
active în tratamentul unor boli neuro- 
psihice (psihoze, nevroze etc.) a deter-

minat un real progrea în terapeutic« *- 
cestor boli, dintre care unele erau so
cotite înainte incurabile.

însușirea tot mai largă a concepției 
nerviste, formulate încă de I. P. Pav
lov, conform căreia anumite tulburări 
ale organelor interne sînt o urmare a 
dereglării activității sistemului nervos 
central, a dus la utilizarea medicamen
telor psihoactive, în special a tranchi
lizantelor, și în medicina internă, endo
crinologie, în tratamentul hipertensiu
nii, mai ales a celei de origine nervoa
să etc. Tranchilizantele, mai ales cele 
majore, sînt folosite astăzi și în chirur
gie ca medicamente preanestezice, pen
tru întărirea narcozei sau pentru rea
lizarea unei stări de hibernație artifi
cială temporară, necesară, de pildă, în 
operațiile pe inimă. Unele dintre aces
te medicamente au fost sintetizate și în 
țara noastră, în Institutul de cercetări 
chimico-farmaceutice, producția lor fi
ind încredințată apoi industriei de spe
cialitate.

Trebuie subliniat că folosirea abuzi
vă a acestor medicamente, din propria 
inițiativă a bolnavilor, în cazuri neco
respunzătoare, poate avea efecte dău
nătoare, cum sînt tulburări nervoase, 
reacții de intoleranță, leziuni ale ficatu
lui, tubului digestiv etc.

Medicamentele psihoactive și-au de
monstrat utilitatea în numeroase ca
zuri și reprezintă un incontestabil pro
gres în medicină și terapeutică, ilus- 
trînd succesele la care se poate ajunge 
prin concentrarea eforturilor specialiș
tilor din diferite domenii ale științei.

Dr. N. STERESCU 
Institutul de cercetări 

chimico-farmaceutice

UNDEVA PE ATLANTIC
(Urmare din pag. IlI-a)

CITITORII ne sesizează
fradă cu obstacole

?e strada TS'igcari 
1 Făgăraș s-a ft î- 
t anul trecut lcrăt -j 
canalizare și (e ItM- 

■ iducere a apei țota _ 
e. Lucrările s-hu 
•minat, dar pe str^_ 

ou rămas gropi și

îngrijit. Avem 
neplăceri din 
finisajelor ex- 

nicl a-

crate 
însă 
cauza 
terioare care 
cum nu sînt gata. în
casă intră praful, în 
jurul blocului e mare 
neorînduială. Cînd 
plouă se adună noroi. 
Constructorii care s-au 
ocupat de ridicarea

~ilor blocuri nu s-au 
răbit însă să execute 
i lucrările de finisaj 
xterior. (Locatarii 
■locului D 16).

nu se pot repara încă 
în timpul cît mai sînt 
deschise Arenele ? (De 
la B. Mihăilescu, teh
nician).

Aparatul 
nu funcționează

•astă stradă. Sfătui 
pular orășenesc nu 
nici o măsură. (De 
Iosif Bölöni, mun- 
or).

Par fațada I

Scări In loc de bănci

Locuim 
i blocurile 
reef»-'

într-unul

La Arenele Liber
tății din Capitală un 
număr mare de cetă
țeni vin în serile de 
vară să vizioneze fil
mele care rulează aci. 
Mulțl dintre ei șed pe 
scări. De ce ? Pentru 
simplul motiv că băn
cile, în majoritatea 
lor, au șipci lipsă, 
speteze stricate. Oare

în urmă cu circa doi 
«ni, dispensarul din 
comuna Mîrșanl, ra
ionul Caracal, a fost 
dotat cu un aparat 
„Röentgen“. Ne-am 
bucurat atunci că vom 
fi scutiți să mai mer
gem, pentru controlul 
medical, la Caracal 
sau Craiova, distanță 
de 40 — 45 km. Am 
aflat că aparatul 
poate funcționa 
curent alternativ, 
întrebăm : de ce
este reparat și nu i se 
face mal repede In
stalația corespunză
toare, ca să poată fi 
folosit ? (de la C. 
Mirea, colectivist).

nu 
cu 
Ne 
nu

Ve Ungă plimbările obișnuite tn apro
pierea stațiunii, cei care vin la odihnă la 
Lacul Roșu au posibilitatea de a face o 
excursie de o zi în Munții Hăghimașului.

Poteca marcată cu bandă roșie începe de 
la Cabana Turiștilor și te poartă timp de 
2 — 3 ore pe incîntătoare poieni. După un 
scurt urcuș mai pronunțat prin pădure, 
ajungi sub Virful Hăghimașul Mare (1793 
m altitudine) care iți oferă o priveliște de 
neuitat, în special spre versantul vestic prin 
cele cîteva ferestre care — în miniatură — 
î(i amintesc de peisajul caracteristic mun
ților Făgărași. Drumul coboară apoi lin pe 
un platou ierbos și în scurt timp te afli sub 
Piatra Singuratică, un colos izolat de stincă 
ce domină împrejurimile. Alături este ca
bana cu același nume, avind o capacitate 
de 60 locuri și bufet, iar în momentul de 
față se construiește o nouă cabană, mai în
căpătoare.

Ceea ce completează faima munților 
Hăghimașului — pe lingă interesanta Pia
tră Singuratică — este fapul că aici, sub 
el, își au leagănul, înfrățindu-și izvoarele, 
cele două mari rîuri, Oltul și Mureșul.

La cabana Piatra Singuratică se mai 
poate ajunge și pornind de la stația CFR 
Izvorul Mureșului pe șosea pînă in co
muna Bălan (12 km) șl de aici pe marcaj 
bandă roșie (încă 1 112—2 ore pînă la ca
bană). Cei care rămîn la cabană pot face 
o excursie pe Vîrful Eceul urmînd poteca 
marcată cu bandă albastră (1 112 oră).

Neptun — DragotS un adevărat ta
lent. în «chlmb căpitanul a fost In
vitat să-șl repete micul rol de două 
ori. Aici, la repetiție, e un simplu 
actor, iar singurul investit ou puteri 
totalitare, e regizorul.

Trecînd tîrziu pe culoar prin fața 
cabinei lui l-am auzit bombănind :

„Desfacețl-vă zărilor..."

își repeta rolul.

Toată ziua plouă. 
Timpul s-a răcit. 
Se pare că ecua
torul climateric nu 
se confundă cu 
ecuatorul geogra
fic. Cu cît ne a- 
propiem de invizi
bila linie geogra
fică temperatura 
în loc să crească

scade. La sud de ecuator e iarnă.
Ca în fiecare sîmbătă azi au avut 

loc ședințele de ridicare a calificării 
profesionale. La ofițeri, a ținut o lec
ție ofițerul III Constantin Ghiondea 
despre Cosmografia nautică ; la 
marinari a vorbit căpitanul Liviu Mi- 
roescu despre tehnica pontajului 
mărfii și nostromul, Afanase Tuluș, 
— despre folosirea materialelor de 
incendiu de la bordul navei. Pentru 
mecanici, șeful mecanic Victor Pa- 
raschiv a ținut lecția deșpre exploa
tarea și întreținerea motoarelor Die
sel.

Pregătirile pentru festivitățile nep
tuniene sînt în toi. Marangozul 
(maistrul tlmplar) Ion Tudor a în
jghebat un bazin de scînduri de 
toată frumusețea. înalt de 80 cm, 
lung de 5 m și lat de 2, avem un 
bazin în toată legea 1

Sub tenda dunetei se usucă tri
dentul, coroane, coarne și sulițele 
diavolilor, proaspăt vopsite. în ca
bine se destramă sfilața pentTu fus
tițe, se cos sutiene pentru nimfe, se 
pregătesc peruci din cilți.

Strălucesc stelele, crestele de 
spumă ale talazurilor, oceanul e 
verzui-arglntiu, fosforescent, iar ma
rinarii discută că e sîmbătă seara 
șl țara e atît de departe...

Se gîndesa la familii.
în cabina fiecăruia păpușile, min

gile, jucăriile mecanice, cadourile 
pentru soții șl „suvenirurile" pentru 
prieteni așteaptă de mult...

iUlIE
•y ':

La 9,45 difuzo
rul cheamă tot 
echipajul pe pun
tea pupei. Aici 
totul e pregătit : 
flutură în vînt pa
vilioanele mare
lui pavoaz, pe 
magazia 4 stă un 
tron îmbrăcat în 
purpură, în bazin

plescăie apa oceanului, pe catarg
e prinsă o tablă neagră:

M/N DOBROGEA
A 17-a călătorie

+ ECUATOR
ora 10, 21 iulie 18, 1963 

CONSTANȚA—AMERICA DE SUD

Toată lumea îmbrăcată sărbăto
rește așteaptă. La ora 10 fix, epa-

rător (toți într-o costumație de ö 
nespusă originalitate, In care au fost 
mobilizate cearșafuri, halate de 
baie, perdele, sfilaț, negru de fum, 
rujuri etc.), un Neptun bărbos și 
pletos «e oprește pe scară uimit și 
supărat :

„Ce-l această larmă
Ce-i acest zor 
tn împărăția mea 
pe Ecuator ? 
Cine-mi tulbură liniștea, 

Oceanul ?
Unde-i Căpitanul ?"

Comandantul urmat de sulta «a 
Îmbrăcată reglementar în uniformă 
îi urează bun venit împăratului Mă
rilor și, explicîndu-1 că nava vine 
dintr-o țară unde poporul „Timpul șl 
destinul șl-au supus“, și vorbind de 
rosturile navei și încotro se în
dreaptă îi cere permisiunea să 
treacă peste Ecuator... Neptun nici 
nu vrea să audă, dar după tatonări 
reciproce și tocmeli, se ajunge la o 
învoială :

„Eu nu vă cer nici aur, nici 
deviza 

Dar pentru liberă trecere
și viza 

Prin toate continentele
și mările 

Să vă ridic de cețuri zările 
Să vă feresc de uragane

și taifun 
Plătiți-mi acum...
De a sirenelor vrăji să nu fiți 

seduși 
Cei nebotezați încă de mine

să fie aduși l"

Si în fața împăratului Mărilor în
cep să se înfățișeze, rînd pe rînd, 
„cei nebotezați“. Majoritatea sînt ti
neri. (Vînsta medie a echipajului e 
27 de ani 1) Dar nu trebuie uitat că 
șase membri al săi au peste 50 de 
ani cu stagii de navigație variind în
tre 20 și 30 de ani.

După ce sînt consultați de Docto
rul Aumădoare, candidatul la botez 
cade în mîlnile Frizerului. Acesta îl 
săpunește bine cu spumă de albuș 
dar, mai alee, cu negru de fum și 
„nebotezatul“ e înhățat de diavol șl 
aruncat în bazin. Dar încercările 
încă nu s-au terminat : la ieșirea 
din bazin „botezatul“, negru la față 
e luat în primire de Crăiasa Mări
lor — și numai fuga e singurul mij
loc ca el să scape de mîngîierile 
zdravene ale „fecioarelor“...

22 de marinari au trecut, astfel, 
prin „botezul lui Neptun“. Filmînd 
ultimele imagini mă bucuram de 
reușita festivităților (și mai ales că 
am fost uitat), de modul magistral 
în care nu fost interpretate rolurile, 
cînd apare agitat Belzebut:

„O, scumpul nostru stăpîn
Dracii au găsit încă un păgîn"

...Șl aflu surprins (pentru că cere
monialul se terminase după toate re
gulile) că „păgînul“ e „cărturar“ șl că 
are „în mină un tun“... Neptun or
donă răzbunător să fie adus în
drăznețul care l-a înfruntat și în a- 
ceeași clipă sînt înșfăcat de dia
voli și tîrît în fața cruntului zeu.

—• Ea •, — Cum ae schimbă oamenii / Cînd eram logodiți mă duceai tn 
Desen de RIK AUERBACH

— Vino repede, Lenuțo ! A început emisiunea de muzică ușoară de pe 
litoral. Desen de V. TIMOC

Muzeu Antonin Dvordk
La castelul „Vysoka“ în apropiere 

de Pribram, (R.S. Cehoslovacă), s-a 
deschis un muzeu consacrat lui An
tonin Dvorak. în 10 sali ale caste
lului au iost expuse documente cu 
privire la ultimii 20 de ani din viața 
marelui compozitor cehoslovac. In- 
tr-una din săli se afla un aparataj 
stereofonic cu ajutorul căruia vizi
tatorii pot asculta operele compozi
torului. Aici, Dvorak și-a petrecut 
fiecare vară din ultimii 24 de ani din 
viaja sa. Tot aici a și scris opera 
„Rusalka“.

Un interesant film 
antifascist

Rose Valland este custode al muzee
lor naționale franceze. In 1944 cu pu
țin timp înainte de eliberarea Parisu
lui, ea a aflat că, din ordinul lui 
Goering, toate tablourile muzeului Jeu 
de Paume din Paris vor fi transportate 
în Germania. A informat îndată pe cîți- 
va prieteni din mișcarea de rezistență 
care, după multe peripeții, au reușit să 
întîrzie plecarea vagoanelor cu tablou
rile respective. Rose Valland a povestit 
toate acestea în cartea „Frontul artei“ 
care a rămas aproape necunoscută timp 
de 20 de ani.

Tînărul regizor american Arthur Penn ■ 
a descoperit această carte și a hotărît 
să o adapteze pentru ecran. Filmul se 
va numi „Trenul“. Eroul principal, un 
feroviar francez, participant la mișcarea 
de rezistență, va salva împreună cu un 
grup de prieteni prețioasele tablouri. 
Alături de actorul american Burt 
Lancaster în film mai apar actorii 
francezi Michel Simon (ilustrația de 
sus) ți Jeanne Moreau.

Brecht pe scenele vest-germane 
și austriece

Piesele lui Brecht, pre
zentate cu mult succes de 
numeroase teatre din lume, 
au fost excluse pînă recent 
din repertoriul teatrelor din 
R. F. Germană.

De curînd, însă, la Bre
men a fost pusă în scenă 
piesa „Opera de trei parale". 
La Lübeck senatul a fost ne
voit să ridice interdicția pie
sei „Trompete și timpane". 
Un mare eveniment în viața 
culturală a R.F.G.-ului l-a 
constituit programul de ope

re ale lui Brecht pregătit și 
interpretat de actrița Gisela 
May de la „Berliner Ensam- 
ble" în fața a 1 500 de stu- 
denți de la Universitatea din 
Hamburg.

Timp de zece ani piesele 
lui Berthold Brecht nu au 
fost prezentate nici în Aus
tria. De aceea, apariția pe 
afișul Teatrului popular din 
Viena a piesei „Mutter Cou
rage“ a fost considerată 
drept un eveniment cultural 
de seamă.

O nouă nuvela de Italo Calvino
Editura „Einaudi“ a editat 

noua nuvelă a lui Italo Calvino 
„O zi a unui membru al Comi
siei electorale“. Nuvela este 
scrisă în spirit realist și consa
crată Italiei din zilele noastre. 
Ea are într-o anumită măsură 
caracter autobiografic, la baza 
ei stînd fapte și observații ale 
autorului. Eroul nuvelei este

tînărul comunist Amerigo Or- 
mea, trimis în timpul alegerilor 
ca membru al unei comisii e- 
lectorale. La alegeri el vede cu 
propriii săi ochi ce înseamnă, 
în realitate, democrația burghe
ză și sistemul electoral burghez. 
Trezirea conștiinței reprezintă 
principalul conținut al nuvelei.

desen de TRAIAN VAS AP

// Teatrul

Sub acest titlu S. Hurok, 
„decanul impresarilor ame
ricani", publică în ziarul 
„New York Herald Tribune“ 
un articol în care se arată, 
printre altele :

„Știu prea bine, și nu fac 
decît să repet aceasta de 50 
de ani, că dacă se oferă pu
blicului un spectacol foarte 
bun, sînt multe șanse și se 
poate paria, că el va veni 
la teatru. Am repetat de a- 
semenea necontenit că pre
tutindeni în țara noastră pot 
fi găsiți oameni cu talent, 
auditori dornici să vadă spec
tacolele cele mai bune. Re
versul medaliei este însă re
gretabila dispariție a teatre
lor în întreaga țară.

Fenomenul acesta are loc 
nu numai la New York. Tea
trul de operă din Boston este 
acum un spațiu pentru par
carea automobilele. In ca
pitala țării noastre nu există 
un teatru unde să poată fi

american are nevoie de ajutor/z

prezentat un spectacol de 
balet sau alte spectacole de 
amploare. In primăvara a- 
cestui an, baletul din An
glia n-a putut da spectacole 
la San Francisco, unul din 
centrele culturale mari din 
țara noastră, deoarece sin
gurul loc disponibil, „War 
Memorial Opera House", a- 
vea contractate toate serile 
pentru reviste muzicale.

Cîndva, la Washington, 
existau opt sau zece teatre, 
acum există doar unul ; la 
Boston existau aproximativ 
zece teatre, acum sînt două; 
la San Francisco erau 12 tea
tre, în prezent au rămas doar 
două.

Ceea ce necesită teatrul, 
baletul și opera sînt subsidii 
din surse municipale, ale sta
telor și ale bugetului fede
ral. Este nevoie de un număr 
mai mare de teatre pretutin
deni. Și m-am săturat să tot 
aud că subsidiile ar putea 
dăuna artei...".

{iile sînt despicate de întreitul mu
get al sirenei. Trecem Ecuatorul!

Vechea tradiție marinărească este 
respectată: dinspre dunetă se aud 
bătăi de gong, sunete de tobe și 
talgere, tropăit ritmic de pași aso
ciat de lovituri uniforme...

„Hai draci, draci 
buni ortaci 
după Neptun : 
Bum, bum, bum 
Ne e scut 
Belzebut..."

Cu chiote, pășind în ritmul marșu
lui lor apare armata de diavoli ma
rini ai lui Belzebut. Sînt toți negri ca 
smoala, dar găvanele ochilor le 
strălucesc albe de Zinkweiss, în 
mină țin sullțl și furci... Dar iată-1 
și pe Maestrul de ceremonii al îm
părăției Apelor care, oprit în mijlo
cul magaziei, după ce invocă zările 
să se desfacă (de altfel cerul e 
strălucitor de albastru, numai că tex
tul a fost scris într-o zi înnorată) 
aere dracilor 7 salve de tun pentru 
că sosește împăratul Mărilor. Urmat 
de o suită numeroasă formată din : 
Crăiasa Mărilor cu nimfele, sirenele 
și naiadele ei, de doctorul Aumă
doare, de Frizer și Olandezul zbu-

E1 ordonă gealaților săi să mă la în 
primire căci „datina acestui hotar 1 
nu cunoaște deosebiri / de-i marinar 
sau cărturar /...“ Șl ce a urmat e mal 
bine să nu mal relatez...

Diavolii și-au făcut pe deplin da
toria. în jurul meu explozii de rîs. 
Pe chipul căpitanului descifrez un 
zîmbet satisfăcut: „Ți-am spus eu 
că ți-o coc...“.

După masă, în cadrul campiona
tului de pe bord a avut Ioc meciul 
de volei între echipele „Punte“ și 
„Mașina". Rar am văzut la un meci 
de volei suporteri mal gălăgioși: pe 
lingă pîlniile acustice au apărut 
zeci de cornete de tinichea confec
ționate din timp. Dar gălăgia n-a 
putut salva „Mașina". Ea a pierdut 
în favoarea „Punții" cu scorul de 
15 la 17. Petrică Dobrotă'care a în
registrat dimineața un succes atît 
de frumos prin interpretarea lui Nep
tun e acum nemîngîiat. E căpitanul 
„Punții". Are o singură speranță... 
revanșa.

A trecut încă o duminică. O zi 
plină de tinerețe și voioșie, așa cum 
știu să petreacă oameni Inimoși, 
destoinici. Vîntul fîlfîie ușor tricolo
rul navei, care înaintează lin pe în
tinderile oceanului, în emisfera Su
dului.
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Micii călușari... Echipele de dansuri ale căminelor culturale din Onica și Dobrun, raionul Ralș. regiunea 

Oltenia, în viitoarea jocului. (Foto : Gh. Vfnțilă)

UȘILE VIITORULUI
(Urmare din pag. IlI-a)

16 
agi-

tațle pentru cursanții celor 
cercuri de învățămînt și pentru 
tatori : o odaie curată și comodă, 
cu o hartă mare pe oare e ținută 
evidența ultimelor evenimente mon
diale, cu materia] documentar ținut 
la zl, care îi înarmează pe agitatori, 
mai ales cu calcule privind pro
ducția Gălăuțașului.

TOVARĂȘI, 
DE CÎTE 50
Gălăuțașul.

Cei 250 de
tuirea organizată de Comitetul raio
nal de partid Toplița au pleoat să 
viziteze complexul. Scopul vizitei era 
acela de a vedea cum e organizată 
agitația vizuală. De fapt însă, vizi- 
tînd pe rînd halele. îți dai seama că 
agitația vizuală e mai mult decît 
pare la prima vedere: nu e vorba 
numai de cîteva oanouri și lozinci, 
cl de Lntrea cadrul material pe ca- 
re-l oferă complexul pentru educa
ția oamenilor, în primul rînd prin 
forța exemplului.

Ca să ne 
presupunem 
titorii, v-ați 
cite 50, ca 
raionale, șl 
țiți de un

VEDEȚI ACEASTA TĂBLIȚĂ? Cînd 
electricienii de Întreținere pleacă 
din camera lor, ei lasă tnsciis pe 
tăbliță locul unde au plecat și ora.

Trecem acum prin secții: în He
cate secție se află „oglinda zilei", 
o tablă pe cate maistrul scrie zil
nic evidential șl eventualii codași. 
Graficele Individuale și pe brigăzi o- 
gllndesc și cîștigurile oamenilor. 
Gazetele de perete, făcute simplu șl 
practic, fără faet inutil, se schimbă 
toate odată la zece zile. în așa fel 
îneît orice eventuală tntîrziere at 
sări în ochii aceluia care trece prin 
hală.

Un tabel al absențelor nemotivate 
e afișat și in afara zidurilor între
prinderii. astfel ca să poată fi urmă
rit și de familiile diri comună. A fost 
un stimulent suplimenlar pentru scă
derea absențelor cu peste o treime 
fată de anul trecut. Pe măsură ce 
străbatem complexul, vedem că în
treg mecanismul de oglindire, popu-

MERGEM ÎN GRUPE 
să vedem cum arată

participant! la consfă-

larizate și critică funcționează punc
tual și precis, ca 
din perete.

AȘA E FIRESC 
Un ceas e făcut 
și cînd merge nu vedem in asta 
nimic neobișnuit. Lăsați-1 însă, 
la locul lui in perete, să meargă 
prost sau să etea și el se va trans
forma intr-un fel de apel permanent 
la neqlijentă, la nesocotirea timpu
lui: văzîndu-1 cum stă acolo în pe
rete, stricat, omul se obișnuiește cu 
ideea că și alte amănunte pot ii ne
socotite. Cînd însă un colectiv e- 
nergic, de oameni gospodari ve
ghează ca toate aceste „mărunți
șuri" să funcționeze impecabil, a- 
tunci flecare om din hală se simte 
înconjurat de altă atmosferă, priel
nică muncii precise, punctuale, pli
ne de simțul răspunderii.

Dar ce vedem ?
UN IEPURAȘ SIMPATIC, pictat pe 
tăbliță, ne roagă zîmbind politi- 

Nu căleați pe iarbă". Ceva

ceasurile electrice

: SA FIE, desigur, 
ca să meargă — 

nu vedem 
neobișnuit. Lăsați-1

telegrame: externe
Greva minerilor spanioli in a 7 a săptămîna

MADRID 30 (Agerpres). — Greva 
minerilor spanioli, declarată în spri
jinul revendicărilor privind majora
rea salariilor, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, încheierea unor noi 
contracte colective, la elaborarea 
cărora să participe adevărații repre
zentanți ai muncitorilor, a intrat in 
cea de-a 7-a săptămînă. Cu fiecare 
zi, greva care paralizează întreaga 
industrie carboniferă din nordul 
Spaniei a luat o amploare tot mai 
mare. In prezent, numai în regiunile 
Asturia și Leon sînt în grevă peste 
20 000 de mineri. Referindu-se la 
desfășurarea grevei minerilor spa
nioli, ziarele franceze subliniază că 
în timp ce în Asturia situația a ră
mas neschimbată, in provincia Leon

cuprinzînd zilnicgreva se extinde 
noi și noi mine.

Intr-un articol 
amploarea mișcării greviste din Spa
nia, săptămânalul francez „Vie 
Ouvrière" scrie în ultimul său nu
măr că „toate metodele de repre
siune pe care regimul franchist le 
folosește împotriva oamenilor mun
cii din Spania sînt sortite eșecului. 
Lock-out-urile, arestările, schingiui
rile, deportările și închisorile nu a- 
jută cu nimic autorităților franchis- 
te“. La rîndul său, ziarul catolic 
francez „La Croix“ scria la 29 au
gust că autoritățile franchiste nu 
mai știu ce să facă pentru a-i sili pe 
muncitori să reia lucrul în mine.

în care subliniază

Proteste împotriva creării Federației Malayeze
Declarația Comitetului Politic

ai P. C. din Marea Britanie

în preajma deschiderii Tîrgului

de toamnă de ta Leipzig

la 
va 

nou •

de TITUS CRISTUREANU 
vicepreședinte al Camerei 

de Comerf a R. P. Romine

să 
ei
de

convingem de asta 
că dumneavoastră, 
constituit în grupe 

participanții consfătuirii
că vizitat! halele, tnso- 
repotter.

o
cos: „ 
mal încolo, două căprioare ne adre
sează aceeași invitație.

— Credeți că e serios lucrul aces
ta? Să puneți într-o întreprindere 
serioasă deoene cu animale?

Interlocutorul e un om mat în vîr- 
stă, membru în comitetul de partid. 
Cînd îl cerem socoteală pentru ie
puraș figura lui — care pare aspră 
— e luminată de un zimbet ștrengă
resc si neașteptat de gingaș.

— Desenele astea, spune el. atrag 
atenția Am pus intîi anunțuri obiș
nuite șt iarba a fost totuși călcată.

Apo' capătă nu știu ce Indîrjire 
în glas:

— Sute de ani, omului muncitor i 
s-a spus mereu: asta e inter
zis, astalaltă toi interzisă e. Nu » 
cazul să desființăm orice „interzis", 
dar acolo unde putem să-l înlocuim 
cu un apel la educația omului, s-o 
facem! De cînd gm pus tăblițele as. 
tea no„ oamenii n-au mai călcat 
iarba.

Și adaugă, 
acela șiret și

— Le-a fost 
iepurașul.

SEARA CEA
tre cele petrecute la căminul cultu
ral din Gălăulaș a fost, pentru oame
nii aceștia în aparență osprl și cu fl-

guri adesea ca tăiate din lemn, o 
seară consacrată poeziei de dragos
te. Pe scenă, o fetiță Întorcea filele 
unui album uriaș. Fiecare filă era 
de cîteva on mai mare dscît ea și 
pe fiecare filă ecrla numele unui 
poet, titlul poeziei și numele recita
torului. Pe rînd se suiau pe scenă 
tineri șl tinere din complex, recitau 
poezii, iar oe cele puse pe muzică 
le cîntau.

IMAGINEA PE CARE ȚI-O OFE
RĂ tînărul colectiv te împrospătea
ză, ca aerul locurilor: un colectiv 
în plin avînt. La un capăt al com
plexului se descarcă fără răgaz 
bușteni mari, iar la celălalt capăt 
„curg“ fără încetare valuri-valuri 
de plăci aglomerate, care vor lua 
formă de mobilă și dintre care mul
te vor poposi poate chiar în casa 
tînărului cititor care parcurge aces
te rînduri. La fiecare opt ore ies de 
aici, afară de alte produse, 290 de 
uși eau plăci celulare pentru uși; 
în fiecare zi „melcii“ 
lé mici de lemn — 
unii într-alții, fonnînd 
trie al celor 870 
se vor deschide în fața noilor loca
tari. în fiecare zi, sute de copii se 
vor înălța în vîrful picioarelor pen
tru a ajunge la clanța acestor uși, în 
fiecare lună, printre alte produse, 
peste 26 de mii de uși pornesc de 
aci pentru a se deschide asupra vii
torului, a lăsa oamenii să intre în 
locuințe noi, în școli și instituții noi, 
lăcașuri de 
creație.

Și. odată 
modernă, se 
in sufletele 
deschid porțile viitorului, 
mează, zi de zi șt lună dă lufiă.'ott- 
ment activi și enerqici, care mun
cesc frumos și trăiesc frumos, cteînd 
civilizația socialistă.

— niște șpira- 
se înghesuie 
țosutui lăun- 
de uși care

învățătură, visare și

cu această producție 
deschid nenumărate usi 
oamenilor de aici, se 

se for-

LONDRA 30 (Agerpres). — Ziarul 
„Daily Worker“ a publicat la 30 au
gust o declarație a Comitetului Po
litic al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie în legătură cu planu
rile de creare a Federației Mala
yeze.

Subliniind printre altele că acest 
plan nu are nimic comun cu năzu
ința popoarelor din Asia de sud-est 
de a-și obține independența deplină 
și de a stabili între ele acele forme 
de colaborare care corespund cel 
mai bine intereselor lor, declarația 
arată că el este dictat de interesele 
monopolurilor de cauciuc, cositor, 
bauxită, urmărind totodată să men
țină baza militară engleză din Sin
gapore.

MIRI (Sarawak) 30 (Agerpres). — 
Agențiile occidentale de presă rela
tează că la 29 august în orașul Miri 
(Sarawak) a avut loc o puternică 
demonstrație împotriva creării pro
iectatei Federații Malayeze, cu pri
lejul sosirii în această localitate a 
misiunii O.N.U. însărcinată cu con
sultarea dorinței populației din Sa
rawak de a se alătura Federației. 
Potrivit relatărilor agenției Reuter, 
poliția a deschis focul și a aruncat 
grenade cu gaze lacrimogene, pentru 
a împrăștia pe demonstranții care 
purtau numeroase pancarte și scan
dau lozinci împotriva acestui plan 
colonialist. între demonstranți și po
liție s-au produs ciocniri care au du
rat timp de cîteva ore. Doi demons
tranți au fost răniți cu foçuri de 
armă și alți opt răniți. De asemenea, 
s-au înregistrat șase răniți în rîndu- 
rile polițiștilor.

SCUMPIREA MANUALELOR 
ȘCOLARE ÎN ANGLIA

La 1 septem
brie, Tîrgul inter
național de 
Leipzig își 
deschide din
porțile, pentru e- 
diția de toamnă 1963. Inaugurîn- 
du-se sub lozinca „Competiție inter
națională de produse de înaltă cali
tate pentru promovarea comerțului 
internațional“, acest tîrg, care și-a 
dobîndit tradiție, suscită un viu 
teres, marcat și de faptul că — 
cum s-a anunțat — la el vor 
parte expozanți din 50 de țări.

Și de astă dată, printre țările 
prezente la tîrg se află R. P. Ro
mînă. Este pentru a 22-a oară, în- 
cepînd din 1950, cînd participăm la 
manifestările organizate In cadrul 
Tîrgului de la Leipzig. In acest mod, 
populația R. D. Germane, ca șl re
prezentanții cercurilor de afaceri de 
pretutindeni, prezenți la aceste ma
nifestări, pot lua cunoștință de pro
gresele realizate de economia noas
tră națională. La tîrgurile anteri
oare, în spațiul de expunere s-au 
făcut remarcate prin sortimentul 
bogat și calitățile lor, alături de 
produsele țării gazdă și ăle altor 
expozanți, numeroase produse ale 
industriei noastre constructoare de 
mașini, mașini și utilaje moderne. 
Spre deosebire de tîrgul de primă
vară, care are mai mult un caracter 
tehnic-Industrial, Tîrgul de toamnă 
din Leipzig este axat mai ales pe 
bunuri de consum. Standurile romî
nești vor reflecta progresele reali
zate de industria noastră de bunuri 
de consum.

De pildă, în pavilionul „Messehof“, 
unde sînt organizate standurile în
treprinderilor romînești de comerț 
exterior — „Prodexport“, „Fruct- 
export“ și „Agroexport“ — va fi 
prezentat vizitatorilor un bogat sor
timent de produse ale industriei ali
mentare și agriculturii ; în „Ring 
Messehaus“, „Romanoexport“ expune 
o bogată varietate de desene și po
ziții coloristice ale țesăturilor, mo
dele originale de încălțăminte și 
confecții, rezultat al unei experiențe 
bogate și al unei minuțioase stu-

in- 
așa 
lua

din nou cu zimbetul 
sfios:
rușine, să nu-i vadă

MAI FRUMOASA dln-

Adunarea publică de la Casa prieteniei 
romino-sovietice

întorși în Capitală, după o vizită 
făcută prin țară, membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mîne au luat parte vineri după- 
amlază la o adunare publică la Casa 
prieteniei romîno-sovietice. Au par
ticipat. numeroși muncitori, tehni
cieni și ingineri din întreprinderile 
bucureștene, oameni de știință, artă 
și cultură, precum și membri ai 
Consiliului General A.R.L.U.S.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Luînd cuvîntul, Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, membru al 
Consiliului General A.R.L.U.S., »
subliniat că vizitele pe care oamenii

sovietici le fac în țara noastră pri
lejuiesc de fiecare dată afirmarea 
sentimentelor de dragoste șf priete
nie dintre popoarele romîn și so
vietic.

Ivan Ivanovici Țvetkov, locțiitor 
al ministrului culturii al U.R.S.S, 
membru în conducerea Uniunii 
Asociațiilor' sovietice de prietenie și 
relații culturale cu străinătatea, 
conducătorul delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, a mul
țumit pentru primirea caldă făcută 
în țara noastră și a împărtășit1 din 
impresiile culese în timpul acestei 
vizite.

Oaspeții sovietici și 
la adunare au asistat 
program artistic.

Vineri dimineața s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Moscova, de
legația Consiliului General A.R.L.U.S. 
care a făcut o vizită in Uniunea 
Sovietică la invitația Asociației de 
prietenie sovieto-romîne.

Delegația a fost condusă de acad. 
Dumitru Dumitrescu, secretar-prim 
al Academiei R. P. Romîne.

Din delegație au
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Nicolae Oniga, prim-ad- 
junct al Comisiei pentru activitate 
cultural-educativă a C.C.S., Al. Ivan 
Ghilia, scriitor, și Spiridon Bulete, 
șeful secției externe a Consiliului 
General A.R.L.U.S. La sosire, pe ae
roportul Băneasa, membrii delegației 
au fost .întîmpinați de Marin Florea 
lonescu, vicepreședinte al A.R.L.U.S., 
de activiști ai A.R.L.U.S.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, și membri ai ambasa
dei. (Agerpres)

făcut parte

tt

Intre 1 șl 7 septembrie are loc în 
toată țara „Săptămîna Crucii Roșii“.

Cu acest prilej se vor organiza, în 
toate regiunile țării, acțiuni și ma
nifestări cu caracter educativ-sani- 
tar. Astfel, se vor ține numeroase 
conferințe, concursuri „Sanitarii 
pricepuți“, seri de întrebări și răs- 
Dunsuri pe teme educativ-sanitare, 
filme etc. care au drept scop lărgi
rea cunoștințelor igienico-sanitare 
ale populației. De asemenea, acti
viștii voluntari de Cruce Roșie, sub 
îndrumarea medicilor, vor mobiliza 
populația la acțiuni de profilaxie, 
lucrări de gospodărire și înfrumuse
țare a satelor și orașelor, precum și 
pentru creșterea numărului de do
natori onorifici și de membri ai 
organizației de Cruce Roșie. La 
aceste acțiuni vor participa organele 
și organizațiile de Cruce Roșie din 
întreprinderi, instituții, gospodării 
agricole de stat, gospodării colective, 
din școli și cartiere, cadrele medico- 
sanitare, cadre 
activul sanitar 
Roșii.

Deschiderea
Roșii“ din acest an coincide cu săr
bătorirea Centenarului Crucii Roșii.

(Agerpres)

didactice și 
voluntar al

„Săptămînii

întreg 
Crucii

Crucii

participanții 
apoi la un 

(Agerpres)

cu filmulSpectacol de gală 
vietnamez „O zi de toamnă“

Vineri seara, la cinematograful 
„Republica“ din Capitală a avut loc 
un spectacol de gală cu filmul ar
tistic vietnamez ,.O zi de toamnă“, 
prezentat cu prilejul celei de-a 
XVIII-a aniversări a proclamării 
independenței Republicii Democrate 
Vietnam.

Au asistat tovarășii Pomplliu 
Macovei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de cul
tură, ziariști, un numeros public.

Au fost de față Dinh Van Duc, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R.D. Vietnam în R.P. Ro
mînă, membri ai ambasadei, șefi ai 
altor misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Filmul, care redă un episod 
lupta poporului vietnamez pentru 
eliberarea țării, s-a bucurat de 
succes.

din

(Agerpres)

dieri a cerințelor 
pieței internațio
nale. Iar 
prinderile 
nești de comerț 
exterior — „Ex- 

„Mineralimportexport“

între- 
romî-

portlemn" șl
— expun mostre ale unora din pro
dusele lor de export, la „Messehaus 
Union“. Sînt prezentate mobile mo
derne, plăci aglomerate din lemn 
triplustratificate și omogene, plăci 
fibrolemnoase și alte produse din 
lemn, materiale de construcție etc.

Pe de altă parte, la „Hansa Hau “, 
„Cartimex“ expune sute de titluri 
de cărți din literatura romînească 
contemporană și clasică, în limba 
romînă și traduceri în germană, 
rusă, franceză și engleză, tipărituri 
în limba romînă din clasicii litera
turii universale, cărți științifice, al
bume de artă, iar la „Grassi Mu
seum“, aceeași întreprindere se pre
zintă cu obiecte de artizanat, covoa
re romînești și de tip oriental, arti
cole din împletituri, ceramică, piele 
repusată și nerepusată, instrumente 
muzicale etc.

Prin bogata gamă a mostrelor pre
zentate și suprafețele de expunere 
ocupate în fiecare din halele men
ționate, R. P. Romînă se situează 
printre participanții de seamă la a- 
propiatul tîrg de toamnă.

S-a afirmat în repetate 
Tîrgul internațional de 
constituie o punte între 
Apus. într-adevăr, așa cum s-a do
vedit și în trecut, întrunind în ca
drul său pe reprezentanții organi
zațiilor comerciale din țările socia
liste, pe cei ai firmelor din numeroa
se țări capitaliste, ai vieții comer
ciale din țări t le Asiei, Africii, Ame
ricii, el înlesnește cunoașterea reci
procă a participanților, schimbul de 
experiență între ei, întărirea colabo
rării pașnice între state. Fără îndoia
lă că și această ediție de toamnă a 
Tîrgului internațional de la Leipzig 
își va aduce contribuția la realizarea 
acestor scopuri, la dezvoltarea 
schimburilor comerciale internațio
nale, în spiritul și în folosul coexis
tenței pașnice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite, în interesul păcii și 
colaborării internaționale.

rînduri că 
la Leipzig 
Răsărit și

NOUA OCUPAȚIE A UNOR
MERCENARI

ÎNTR-O LUNĂ

Bi-Potrivit datelor publicate de 
roul central de statistică al S.U.A., 
Ia 30 iulie, populația Statelor Unite

în Belgia au fost, semnalate în ul
tima vreme acțiuni teroriste împo
triva studenților congolezi care în
vață în instituțiile de învățămînt 
belgiene. Agenția Reuter relatează

ale Americii era de 189 478 936 de 
oameni.

URAGAN LA SYDNEY

K«na Se. tufele UN NOU LIDER

Ziarul britanic „Guardian" constată 
într-un articol bazat pe cifrele furni
zate de Asociația editorilor britanici, 
că în ultima vreme s-a produs o scum
pire simțitoare a cărților și manualelor 
de școală în Marea Britanie. In anul 
școlar trecut, scrie ziarul, prețul cărți
lor de școală s-a scumpit în medie cu 
12,5 la sută.

La 29 august, un uragan însoțit de 
ploi torențiale s-a abătut asupra o- 
rașului Sydney. Vîntul puternic a 
răsturnat automobile, a smuls aco
perișurile de pe clădiri. Unele car
tiere ale orașului sînt inundate. S-au 
înregistrat victime omenești.

CÎND LIPSESC MĂSURILE

DE SECURITATE A MUNCII

în urma exploziei care s-a produs 
într-una din principalele mine de 
potasiu din apropierea localității 
Moab (statul Utah din vestul S.U.A.) 
au fost uciși 18 mineri. Cei 7 supra- 

,____ _____ _____ _ viețuitori, care au fost salvați după
despre-constituirea unei bande te- aproape 2 zile de muncă încordată de
roriste sub denumirea „Grupul Da
mocles", din care fac parte foști 
mercenari colonialiști în Congo. Nu 
de mult, teroriștii au aruncat două 
grenade într-un bar din Bruxelles, 
rănind 27 de congolezi și 14 belgieni, 
în urma acestui act, studenții con
golezi au dat publicității o declara
ție în care condamnă „ospitalitatea 
otrăvită" ce li se acordă îti Belgia. 
Teroriștii au anunțat la 26 august că 
au „executat“ un student congolez 
de la Universitatea Louvain din 
Bruxelles, ca „represalii" împotriva 
declarației amintite.

POPULAȚIA S. U A.

către echipele de salvare, au subli
niat în declarațiile lor că explozia 
se datorează unor neglijențe din 
partea companiei miniere și au cri
ticat lipsa condițiilor de securitate 
a muncii în mină.

Mina aparține companiei „Texas 
Gulf Sulphur“.

63 DE MĂRI INCENDII

Asociația societăților de asigurare 
din Anglia a relatat la 29 august că 
în luna iulie au avut loc 63 de mari 
incendii, care au provocat pierderi 
de aproape 6 500 000 lire sterline. 
Daunele materiale provocate anul a- 
cesta de incendiile semnalate în An
glia se cifrează la 40 500 000 de lire 
sterline.

fO W 1

Aspect al pavilionului R. P. Romine la Tîrgul de la Leipzig din primă- 
trecut.

„Mondialele" juniorilor 
la șah

INFORMAȚII
• Vineri a plecat în R. S. Cehoslovacă 
delegație condusă de Ion Popescu-I’u- 

• • • ’. istorie a(uri, directorul Institutului de 
partidului de po lingă C.C. al P.M.R., 
care va participa la lucrările celui de-ai 
IlI-lea Congres internațional de istorie a 
rezistenței europene ce are loc la Karlovy 
Vary între 2 și 4 septembrie. La plecare, 
în Gara de Nord, delegația a fost condusă 
de activiști de partid și cercetători știin
țifici.

Au fost de față Jaroslav Sykora, amba
sadorul R. S. Cehoslovace în R. P. Ro
mînă, și membri ai ambasadei.

• La invitația Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, a sosit în 
Capitală Julio Alvarez Del Vayo, fost mi
nistru al afacerilor externe al Republicii 
Spania, cu soția.

Vineri la amiază, oaspetele a avut o 
întrevedere cu Alexandru Buican, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S.

(Agerpres)

De la I. T. B.
în urma lucrărilor edilitare de pe bule

vardul Aviatorilor și a devierii liniei trolei
buzelor 83 pe traseu comun cu liniile 81, 
82 și 86, tnceptnd din ziua de 1 septembrie 
a. c. linia troleibuzelor 88 se suspendă pînă 
Ia terminarea lucrărilor edilitare de pa 
strada Popa Nan.

Loto-Pronosport
La tragerea Loto-Pronosport din seara 

zilei do 30 august 1963 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

57 72 46 85 74 7 56 32 78 81
Special A. 85 56 72
Special B. 46 7 81
Special C. 32 78 74.

CONSTANȚA (prin telefon). — Ca
drul cu totul inedit al „Etapei litora
lului“, disputată ieri, a constituit un 
imbold pentru cicliști. Dimineața pe 
traseul Constanța-Mangalia și retur și 
apoi seara circuitul nocturn de la Ma
maia s-au caracterizat printr-o suită 
de acțiuni vii, spectaculoase.

...De dimineață, în semietapa spre 
Mangalia a reținut atenția de la bun 
început evadarea dinamovistului Zie
gler. Bun alergător de contratimp, 
Ziegler și-a încercat șansa chiar cu 
riscul de a pedala solitar. Nu mult 
însă după ce a intrat în linie 
dreaptă, pe șoseaua Mangaliei, fu
garului i s-au alăturat , N. Nicu- 
jescu (Steaua) și Ciocan (Petrolul). 
Fugarii au după 10 km un avans de 
un minut. Pînă la Mangalia avansul 
crește mereu, ajungînd a fi la aproa
pe 4 minute. Niculescu, cel mai bine 
plasat dintre ei, țintește vizibil „Tri
coul galben" : alături de Ziegler, el 
se arată foarte activ. Colaborarea ce
lor trei este cît se poate de bună. Prin 
Eforie Nord și Sud, prin Mangalia, 
la ducere și la întoarcere ei trec pri
mii, disputîndu-și, într-o luptă pasio
nantă, sprinturile prin orașele de pe 
litoral. (Ziegler cîștigă două sprinturi, 
Ciocan — 1).

Pe planul doi al întrecerii, alți trei 
alergători (Ciumeti, Voinea, Pelcaru). 
Tînărul Ciumeti, care ieri, înaintea 
startului îmbrăcase „Tricoul galben“ 
— caută cu tot dinadinsul să se a- 
propie cît mai mult de fugari. Voi
nea și în mai mică măsură Pelcaru. 
îl ajută pe lider. Dar pînă la sosire, 
Ziegler, Niculescu și Ciocan nu mai 
pot fi ajunși. Semietapa o cîștigă 
Ziegler, urmat la o secundă de Ni
culescu și la trei secunde de Ciocan, 
Voinea, Ciumeti și Pelcaru. Gro
sul plutonului sosește cu aproape 6 
mințite întîrziere. Lipsesc C. Dumi
trescu (Olimpia), I. Cozma și Gh. Bă- 
dără (ambii Dinamo) care, pedalînd 
alene au rămas departe în urma tutu-

ror concurenților. Comportîndu-se la
mentabil, preocupați de dispute perso
nale cei trei cunoscut! cicliști, membri 
ai loturilor reprezentative, au trecut 
linia de sosire tîrziu, după încheierea 
controlului ! Conform regulamentului, 
ei au fost eliminați din întrecere...

...în nocturnă la Mamaia, cicliștii au 
parcurs un circuit în lungime de 44 
km. Deosebit de pasionantă, mai ales 
în ultima parte, întrecerea a revenit 
brașoveanului V. Egyed. Desprins din 
pluton după turul 6, cîștigătorul și-a 
creat un avans de 100 m, pe care și

l-a păstrat pînă la sosire. Ceilalți aler
gători au aiuns la start după 2—3 sec. 
Primul loc în clasamentul etapei de 
astăzi a revenit lui W. Ziegler.

în clasamentul general după 376 km 
parcurși în primele două zile ale 
cursei, primele locuri sînt ocupate de 
Niculescu (care poartă acum tricoul 
galben), Ziegler la 14 sec., Ciumeti la 
34 sec., Ciocan la 47 sec. etc.

Astăzi se aleargă cea de-a treia eta
pă pe distanța Constanța-Tulcea.

I. DUMITRIU

BELGRAD 30 (Agerpres). — Tur- ț 
neul final al campionatului mondial 
de șah pentru juniori se apropie 
de sfîrșit. Liderul clasamentului 
continuă să fie șahistul romîn Flo
rin Gheorghiu, care în runda a 7-a 
l-a învins cu piesele negre, în 45 
de mutări, pe iugoslavul Kurajica. 
Au mai cîștigat, tot cu piesele ne
gre, Adamski la Vesterinen, Tan 
la Bojkovici și Zweig la Lee. S-a 
întrerupt pentru a doua oară par
tida Janata—Zaharov.

Clasamentul înaintea ultimelor ' 
două runde : 1. Florin Gheorghiu 
(R. P. Romînă) 6 puncte ; 2. Jana
ta (R.S.C.) 4,5 (1) puncte ; 3. A-
damski (R.P.P.) 4 puncte ; 4. Za
harov (U.R.S.S.) 3,5 (1) puncte :
5—6. Tan (Singapore), Zweig (Nor
vegia) 3,5 puncte ; 7. Kurajica (Iu
goslavia) 3 puncte ; 8—9. Bojkovici 
(Iugoslavia), Lee (Anglia) 2,5 punc
te ; 10. Vesterinen (Finlanda) 1 
punct.

Semietapa Constanța- 
Mangalia-Constanța, pe 
care mulți o considerau 
o simplă plimbare prin
tre bijuteriile arhitecto
nice ale litoralului, a a- 
vut darul să răvășească 
de așa manieră clasa
mentul incit n-ar fi de 
mirare ca rezultatele 
din această dimineață 
să influențeze în mod 
decisiv erarhia finală. 
In esență, lupta sporti
vă s-a redus la un duel 
contratimp, între două 
formații adhoc, cea din
ții alcătuită din Ziegler, 
Ciocan și Niculescu, 
cealaltă din Voinea, Ciu
meti și Pelcaru. Apli- 
cînd spontan tactica 
modernă a atacului din 
start, primii trei reușesc 
să se desprindă din 
pluton, chiar pe străzi
le Constanței. Ei trec 
cu viteza unui accele
rat prin fața noii gări a 
orașului unde s-au a- 
dunat să-i aclame mii

de localnici și sezoniști. 
Abia cînd avansul fuga
rilor se majorează, sur
vine riposta energică a 
liderului. In compania 
lui Pelcaru și Voinea, 
tînărul Ciumeti se lan
sează intr-o urmărire 
înverșunată, încerctnd

Prin telefon

să diminueze pierderile 
indicate de cronome- 
tre.

Puțini dintre vilegia- 
turiștii masați pe mar
ginea șoselei sau pe fa
lezele însorite de la 
Mangalia și Eforie bă
nuiau în timp ce sa
lutau succesiunea ra
pidă a celor două gru
puri, că sub ochii lor se 
desfășoară o luptă dra
matică al cărui erou este 
băiatul acela cu tricou 
galben din plutonul se
cund. Și totuși numele

acestui băiat de 20 de 
ani a început să fluture 
pe buzele spectatorilor.

— Uite-l pe Ciumeti! 
Eforturile sale unite 

cu ale lui Voinea si 
Pelcaru reușesc să re
ducă distanța, dar nu-i 
pot împiedica pe teme
rarii autori ai acțiunii 
inițiale să reintre în 
Constanța cu o zestre de 
secunde foarte prețioase.

La ora cînd transmit 
aceste rînduri, princi
palii candidați la intîie- 
tate sînt cei patru con- 
ctirenți înșirați pe mai 
puțin de un minut: Ni
culescu, Ziegler, Ciocan, 
Ciumeti. Rămîne de vă
zut ce surprize ne re
zervă circuitul de la 
Mamaia, precum și eta
pa următoare Constanța 
— Tulcea.

Dar despre toate a- 
cestea, mtine.

HANDBAL ÎN 11

Echipele Dinamo București 
și Știința București — 

campioane republicane

DAN DEȘLIU

Echipa Dinamo București a cu
cerit titlul de campioană a țării la 
handbal în 11 (masculin). în me
ciul decisiv al turneului final, des
fășurat pe stadionul 23 August, Di
namo a învins cu 11—10 (5—6) pe 
Steaua și a ocupat primul loc în 
clasament.

Pe stadionul „Dinamo" din Su
ceava s-au disputat joi după-amia- 
ză ultimele meciuri din cadrul tur
neului final al campionatului re
publican feminin de handbal în 11. 
Știința București a întrecut pe Ra
pid București cu 6—5, cîștigînd 
titlul de campioană republicană. Pe 
locul II s-a clasat Rapid București, 
iar pe locul III Progresul Bucu
rești.
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Acțiuni ale 
din Guineea

30 (Agerpres). — 
din comunicatul

Alte state au semnat Tratatul
de la Moscova

MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 
30 august Tratatul privitor la interzi
cerea experiențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă a fost semnat de Jaja Wachuku 
Upto, ministrul afacerilor externe al 
Nigeriei, care a sosit la Moscova în- 
tr-o misiune specială din partea gu
vernului său.

Nigeria este 
împuternicit a 
Moscova.

ronde, a semnat la Departamentul 
de Stat al S.U.A. Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în atmos
feră, în spațiul cosmic 
Uganda este al 83-lea 
semnat la Washington 
la Moscova.

și sub apă. 
stat care a 

Tratatul de
★

a 74-a țară al cărei 
semnat Tratatul la
★

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Reprezentantul Ugandei la Organi
zația Națiunilor Unite, Apollo Ko-

LONDRA 30 (Agerpres).— Repre
zentanții Marocului și Coreei de sud 
au semnat la 30 august la Londra 
Tratatul de la Moscova privitor la 
interzicerea experiențelor nucleare 
în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

Apelul lansat de 52 de oameni de știință americani
NEW YORK 30 (Agerpres). — 52 

de oameni de știință americani au 
semnat un apel prin care cer rati
ficarea neîntîrziată a Tratatului cu 
privire la încetarea experiențelor 
nucleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă. Printre semnata
rii apelului figurează 2 foști consi
lieri științifici ai administrației Ei
senhower — James Killian și George 
Kistlakowsky — precum și președin
tele Universității din Chicago, Geor
ge Beadle, și alți profesori univer
sitari.

Se anunță, de asemenea, că buleti
nul de presă al oamenilor de știință 
atomiști americani, „Buletin of Ato
mic Science“, a publicat un articol 
de fond în care subliniază că Trata-

Comentarii după votul 
din comisia senatorială 
pentru afaceri externe

tul de la Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară este o contribuție importantă 
la cauza păcii.

„Interzicerea experiențelor nu
cleare, se arată în continuarea arti
colului, poate să deschidă calea spre 
încheierea altor acorduri parțiale în 
domeniu] dezarmării și controlului 
asupra înarmărilor. Desigur că tra
tativele cu privire la dezarmare a- 
flate în impas vor fi reluate într-un 
spirit nou și mai încurajator“.

★

Potrivit agenției A.D.N., G. Hei
nemann, deputat în Bundestagul 
vest-german din partea P.S.D.G., a 
declarat la o adunare de la Bremen 
că Tratatul de la Moscova creează o 
bază pentru noi tratative între Est 
și Vest. După ce a caracterizat Tra
tatul ca un indiciu al unor viitoare 
evoluții politice, Heinemann s-a 
pronunțat îndeosebi pentru revizui
rea de către guvernul de la Bonn a 
politicii sale în problema germană, 
întrucît „politica forței“ a suferit un 
eșec.

Comitetul special 
al 0. N. U. își începe 

lucrările
NEW YORK 30 (Agerpres). — La 

5 septembrie se va deschide cea 
de-a treia sesiune din acest an a 
Comitetului special al O.N.U. pentru 
aplicarea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale.

Potrivit ordinii de zi, la sesiune 
se va discuta situația din următoa
rele teritorii: Guyana Britanică, 
Brunei, Borneo de nord și Sarawak, 
Gambia, insulele Maurice, Sfîrita E- 
lena și Seychelles, Gibraltar, Fer
nando Po. Ifni, Rio Muni și Sahara 
spaniolă, teritoriile aflate sub tu
telă: Nauru, Noua Guinee, și Papua 
și insulele din Oceanul Pacific.

In cadrul sesiunii va prezenta, de 
asemenea, un raport subcomitetul 
special însărcinat să cerceteze îm
preună cu părțile interesate mij
loacele cele mai potrivite care vor 
permite Guyanei Britanice să obți
nă fără întîrziere independența.

Protestul Yemenului 
la Consiliul de Securitate

Situația din Vietnamul de sud
Poziția adoptată de 56 de state afro-asiatice 

la O, N. U.
a O.N.U. în legătură cu evenimen
tele din Vietnamul de sud.

S-a hotărît ca o delegație alcătuită 
din reprezentanții Ceylonului, Afga
nistanului, Birmaniei, Liberiei, Alge
riei și Senegalului să-1 viziteze pe 

' ’ 1 al O.N.U., U
Thant, pentru a-i aduce la cunoștin
ță poziția statelor afro-asiatice în 
problema Vietnamului de sud.

Referindu-se la „satisfacția de 
la Washington față de votul ra
pid și încurajator al comisiei se
natoriale pentru afacerile exter
ne în favoarea ratificării Trata
tului de la Moscova", agenția 
France Presse scrie :

„Rezultă că comisia senatorială 
s-a alăturat, în cele din urmă, 
părerii principalilor susținători 
care au pledat în favoarea unei 
aprobări parlamentare în unani
mitate a Tratatului“. Agenția a- 
mintește că „Russel Long, sena
tor democrat din Louisiana, a 
surprins pe observatori prin vo
tul său contra, dar se subliniază 
totuși cu interes că parlamentarul 
a arătat că în cursul dezbaterii în 
ședința plenară a Senatului, vo
tul său ar depinde de eventuale 
informări suplimentare".

Pe de altă parte, France Presse 
remarcă „satisfacția produsă în 
urma eșecului acelor tentative ale 
personalităților ostile față de rati
ficarea Tratatului, printre care se 
numără și Edward Teller, „părin
tele bombei cu hidrogen". După 
cum arată agenția, „întrucît co
misia senatorială pentru afaceri 
externe cere în raportul său către 
Senat ca acesta să ratifice Trata
tul fără rezerve, specialiștii în 
calcularea voturilor apreciază că 
Senatul va da în cele din urmă o 
majoritate de 80 pînă la 90 de 
voturi din 100, în favoarea Trata
tului... De altfel — arată France 
Presse — în așteptarea deschiderii 
dezbaterilor din Senat la 9 sep
tembrie, la Washington se afir
mă că nu au existat îndoieli în 
ce privește ratificarea Tratatului 
de la Moscova cu o mare majo
ritate a Senatului".

NEW YORK 30 (Agerpres).— La 
28 august, reprezentantul Yemenu
lui la O.N.U., Mohsin Alaini, a a- 
dresat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare de protest în 
legătură cu atacul forțelor armate 
britanice împotriva satelor și ora
șelor pașnice ale Yemenului de la 
granița cu Arabia Saudită.

„Republica Arabă Yemen, se a- 
rată în scrisoare, protestează cu ho- 
tărîre împotriva acestor atacuri și 
face cunoscut că nu va ezita să fo
losească toate mijloacele posibile 
pentru a-și apăra teritoriul său“. In 
scrisoare se subliniază că în perioa
da 1 iulie—25 august, forțele armate 
britanice au întreprins opt atacuri 
terestre și aeriene împotriva Repu
blicii Arabe Yemen.

NEW YORK 30 (Agerpres). — La 
29 august, la New York a avut loc o 
ședință a reprezentanților celor 56 
de state afro-asiatice membre ale 
O.N.U., în cadrul căreia au fost ex
primate îngrijorarea și nemulțumi
rea față de tratamentul inuman la .
care sînt supuși budiștii în Vietna- secretarul general 
mul de sud. Reprezentanții acestor, rr"- “ x 
state au cerut din nou o discuție 
specială în cadru! Adunării Generale

Declarația guvernului francez
PARIS 30 (Agerpres). — După șe

dința Consiliului de Miniștri, care a 
avut loc în după-amiaza zilei de 29 
august sub președinția generalului 
de Gaulle, 
al Franței, 
clarație în 
altele, s-a 
Vietnamul 
cez, a spus Peyrefitte, urmărește cu 
atenție gravele evenimente care se 
desfășoară 
cursul 
niștri, 
țiilor, 
cut o 
nimentele din Vietnamul de sud, a- 
rătînd interesul pe care îl manifestă 
Franța față de întreaga regiune a 
fostei Indochine. în declarația sa 
președintele Franței s-a referit la 
necesitatea soluționării situației din 
Vietnam în condiții de „indepen
dență față de exterior“. Șeful sta
tului francez s-a referit, de aseme
nea, la „sprijinul“ pe care guvernul 
său ar fi gata să-1 acorde Vietna
mului, „dacă i s-ar cere acest lu
cru“.

Ziarele franceze de vineri dimi
neața interpretează declarațiile pre
ședintelui de Gaulle ca o încercare 
de a reintroduce influența franceză 
în Vietnamul de sud, unde, după

CONAKRY 
După cum reiese 
Partidului african al independenței 
din Guineea portugheză și insulele 
Capului Verde, dat publicității la 29 
august la Conakry, acțiunile forțe
lor patriotice s-au extins din regiu
nile din sudul țării și în regiunile 
centrale și de nord.

Cu cîteva zile în urmă, se arată 
în comunicat, forțele patriotice au 
organizat o ambuscadă împotriva 
unei unități a trupelor portugheze 
în regiunea Mansaba, situată la nord

patrioților 
portugheză

de fluviul CorubaL In luptele care 
au avut loc, partizanii conduși de 
Ambrosio Djassi, membru al Birou
lui Politic al partidului, au distrus 
mai multe vehicule ale trupelor co
lonialiste
semenea, 
tughezi.

In ziua

portugheze. Au fost, de a- 
uciși 46 de militari por-

următoare, menționează 
comunicatul, aviația portugheză a 
atacat regiunea Mansaba. Trei a i- 
oane au fost doborîte de focul for
țelor patriotice.

IN POFIDA CERERILOR OPINIEI PUBLICE

Parlamentul grec a votat o nouă 
lege electorală

ministrul informațiilor 
Peyrefitte, a făcut o de- 
care a arătat că, printre 
discutat și situația din 
de sud. „Guvernul fran-

“ în această țară. în 
ședinței Consiliului de Mi- 

a adăugat ministrul informa- 
președintele de Gaulle a fă- 
declarație cu. privire la eve-

cum se știe, locul Franței a fost 
luat de Statele Unite. „Le Figaro“ 
lasă să se înțeleagă că declarațiile 
lui de Gaulle vor fi primite cu 
neplăcere la Washington, deoarece 
sînt făcute într-un moment cînd 
Statele Unite se străduiesc să res
tabilească la Saigon o situație deja 
compromisă. De aceeași părere 
este și ziarul „L’Aurore“, care se 
referă la „o nouă spărtuuă în rîn- 
durile occidentalilor“ ca urmare a 
declarațiilor președintelui de Gaul
le. „S-ar putea trage concluzia — 
subliniază în legătură cu aceasta 
ziarul „Combat“ — că declarația lui 
de Gaulle nu trebuie considerată 
numai ca o nouă înțepătură la n- 
dresa Washingtonului și că ea poa
te duce la accentuarea politicii fran
ceze de desprindere din alianța at
lantică...“.

ATENA 30 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Pe măsură ce se 
apropie data alegerilor parlamen
tare (ele vor avea loc în noiembrie) 
în Grecia se intensifică activitatea 
politică a diferitelor partide. In par
lament a fost votat la prima lectură 
noul proiect de lege care prevede 
ținerea alegerilor pe baza unei va
riante a sistemului proporțional în
tărit (sistem care acordă o primă 
electorală partidului care a obținut 
cel mai mare număr de voturi). A- 
cest sistem este sprijinit numai de 
partidul E.R.E. Partidul progresist 
s-a abținut de la vot, iar Uniunea 
de centru și E.D.A. nu s-au prezen
tat la vot.

In fața hotărîrii guvernului de a 
organiza alegeri chiar în condițiile 
abținerii totale a partidelor de opo
ziție, partidul E.D.A. a propus for-

țelor de opoziție ca în loc să se ab
țină de la aceste alegeri organizate 
pe baza sistemului electoral întărit, 
să formeze un front democrat unit 
pentru acțiuni comune în alegeri 
în vederea normalizării vieții po
litice și a liberei exprimări a Vo
inței populare. Ziarul „Mesimvrini“ 
subliniază că aceasta este conside
rată drept cea mai realistă tactică 
în actualele condiții. Ziarul relevă, 
amintind declarația lui Markezinis, 
că dacă opoziția acționează în co
mun, va putea determina • evoluția 
situației politice.

Intr-o declarație făcută reprezen
tanților presei, liderul uniunii de 
centru, Papandreu, a recunoscut., de 
asemenea, necesitatea desfășurării 
unei largi lupte în sprijinul cereri
lor cu privire la organizarea 
alegeri libere.

unor

Relatările unui corespondent 
la Saigon

SAIGON 30 (Agerpres). — Unul 
din reprezentanții din Saigon ai a- 
genției americane de presă Associa
ted Press a transmis la 29 august o 
corespondență, în care descrie pe 
larg cum funcționează cenzura in
staurată de autoritățile diemiste du
pă declararea „stării de asediu“ pe 
întreg cuprinsul Vietnamului de sud.

„Vietnamul de sud — scrie cores
pondentul — cunoaște cea mai seve
ră cenzură asupra știrilor provenite 
din această țară, frămîntată de tul
burări, și nu există nici un fel de 
semne care să arate că ea va fi ri
dicată. O cenzură rigidă a intrat în 
vigoare atunci cînd poliția și arma
ta și-au croit drum cu forța în ur
mă cu opt zile, în pagodele Vietna
mului de sud. Ziariștii au fost siliți 
să plece cu avionul în afara Viet
namului de sud fiind nevoiți a trans
mite relatările lor de pe teritoriile 
țărilor vecine (și această corespon
dență — subliniază agenția — a fost 
transmisă dintr-o țară vecină). In 
primele șase zile ale decretării „legii 
marțiale“, cenzura a fost aplicată de 
militari. Incepînd de luni, această 
sarcină a fost preluată de cenzori ci
vili. Scopul lor pare să fie acela de 
a șterge cu cerneală neagră orice 
cuvînt care se referă nefavorabil la 
situația actuală. Toate referirile la 
soldații de pe străzi, la tunurile an
tiaeriene sau la nemulțumirea civi
lilor sînt tăiate. Știrile de presă 
sînt tăiate într-un procent de 90 la 
sută. Numai relatările asupra comu
nicatelor guvernamentale reușesc să 
fie transmise în întregime direct 
din Saigon“.

Reafirmarea unor vechi tendințe
BONN 30 (Agerpres). — Guvernul 

vest-german a adresat Consiliului 
Uniunii Europei occidentale o notă 
în care anunță că Republica Fede
rală Germană „va putea fi chemată 
în viitor să participe la o forță nu
cleară multilaterală în cadrul alian-* 
ței atlantice, și mai ales la unită
țile navale ale unei asemenea for
țe“. în legătură cu aceasta — in
formează publicația „France Obser
vateur“ — cancelarul Adenauer a 
și adresat un apel pentru a obține 
sporirea tonajului maxim permis 
pentru navele militare ale Germa-

niei occidentale. Adenauer 
chiar — subliniază revista — 
rizația pentru Germania occidenta
lă „de a depăși simțitor aceste li
mite“ impuse odinioară prin acor
durile de la Paris. De altfel, din in
formațiile apărute în ziare reiese 
că nici comandamentul Pactului at
lantic nu ține seamă de aceste limi
te (care nu au fost respectate cu 
rigurozitate nici în trecut la Bonn) 
și a cerut R.F.G. să studieze con
struirea unui nou tip de submarin 
de 700 de tone.

cere 
auto-

Trei lideri ai organi
zațiilor populației de 
culoare din S.U.A., par
ticipant la „Marșul 
pentru drepturile ci
vile“, organizat la 28 
august la Washington, 
au făcut declarații în 
care cheamă populația 
Ia organizarea unor noi 
asemenea demonstrații, 
în declarațiile lor, ei 
arată că cel mai mare 
„marș pentru drepturi

civile“, Ia care au luat 
parte peste 200 000 de 
oameni, a fost numai 
începutul. Phillip Ran
dolph, președintele Co
mitetului pentru orga
nizarea marșului, a de
clarat că nu există nici 
o forță care ar putea să 
împiedice pe negri din 
S.U.A. să organizeze 
din nou asemenea de
monstrații. Un alt li
der de culoare, Floyd

McKissick, președin
tele Congresului na
țional pentru egali
tate rasială, a chemat 
pe albi să ia parte la 
demonstrațiile de pro
test 
tele

organizate în sta- 
din sudul S.U.A.

fotografia de mai 
reprodusă din

In
sus,
„New York Herald Tri
bune“ — o coloană 
timpul marșului de 
Washington.

în 
la

••

Iranul înaintea a legeri lor

BELGRAD. La 30 august, 
Hrușci.ov și persoanele care îl 
țese au vizitat combinatul agricol 
„Ljubljana“, una dintre cele mai mari 
unități agricole din R.S.F. Iugoslavia. 
In dhpă-amiaza aceleiași zile a fost 
vizitat orașul minier Velenie, unde a 
avut loc un 
vîntul Iosip 
ciov.

N. S. 
înso-

irezen- 
lemisia 

Președintele U. K.

miting la care au luat cu- 
Broz Tito și N. S. Hruș-

leiași zile, primul ministru a prezt 
tat președintelui Finlandei demi: 
întregului guvern.
Kekkonen a acceptat demisia guver
nului Karialainen și l-a rugat pe pri
mul ministru demisionar să-și exercite 
funcțiunile pînă la formarea noului 
guvern.

ALGER.
stituantă

vor 
nu- 

(Lon-

articol se arată că tocmai acum, 
guvernul „are cea mai mare ne- 

sprijinul opiniei publice, șan- 
sînt slabe“, în pofida unor a- 
„de suprafață“, care „nu pot 

apatia publică larg răspîn-

mică proastă. Depresiunea 
intră în prezent în cel de-al
Ea a lovit cel mai brutal clasa mijlo
cie și cea de jos. Investițiile au scăzut, 
șomajul a crescut și piața stagnează la 
toate nivelurile“. Există un așa-numit 
„plan de dezvoltare“, dar rezultatele

economică 
treilea an.

au

de 
lui Răsioind presa străină

Declarația președintelui 
Ho Și Min

HANOI 30 (Agerpres).— în legă
tură cu actuala situație din Vietna
mul de sud, Ho Și Min, președintele 
Republicii Democrate Vietnam, a dat 
publicității o declarație.

După ce a arătat că în prezent în 
Vietnamul de sud s-a creat o „si
tuație deosebit de serioasă“ ca ur
mare a reprimării budiștilor de 
către autoritățile diemiste, președin
tele R.D. Vietnam a subliniat faptul 
că poporul din R.D. Vietnam con
damnă aceste acțiuni întreprinse de 
guvernul lui Ngo Dinh Diem.

Exprimîndu-și îngrijorarea față 
de consecințele pe care le poate 
avea actuala situație, președintele 
Ho Și Min a arătat că problema 
„Vietnamului de sud trebuie să fie 
rezolvată de sud-vietnamezi înșiși“.

Substratul unui refuz
TOKIO 30 (Agerpres). — Șase 

mari companii metalurgice japoneze 
au respins cererea Statelor Unite de 
a trimite în Japonia o misiune ame
ricană pentru studierea uzinelor 
producătoare de țevi de oțel. „Noi 
nu putem arăta industriașilor ame
ricani secretele noastre de produc
ție și nu putem admite amestecul lor 
în treburile noastre interne“, au de
clarat reprezentanții acestor com
panii.

După cum scrie ziarul „Yomiuri“, 
industriașii americani caută să afle 
unele secrete industriale și totodată 
să găsească un pretext pentru limi
tarea importului de țevi de oțel și 
alte mărfuri similare de producție 
japoneză.

: i I

noastre drept o jignire adusă senti- 
poporului fran-patriotic al

înaintea alegerilor generale care 
avea loc la 17 septembrie în Iran, 
blicația „THE ECONOMIST“ 
dra), publică o corespondență din Te
heran în care este analizată situația e- 
conomică și politică din țară.

In 
cînd 
voie 
sele
parențe 
ascunde 
dită“.

„Bănuielile față de intențiile guver
nului sînt puternice“ — arată publica
ția londoneză, referindu-se la chestiu
nea înregistrării alegătorilor. „începută 
la 1 august, înregistrarea s-a desfășurat 
în ritm de melc“; de asemenea, „can
didatura în alegeri a fost limitată cu 
grijă. Oricine ar putea exprima o o- 
poziție, fie cît de mică, a fost ținut în 
afară sau redus 
cătorii Frontului 
(ați din ianuarie, 
în libertate. La 
să existe legea marțială și toate întruni
rile, exceptînd acelea aprobate de gu
vernatorul militar, sînt strict interzise. 
Pînă în prezent nu s-a acordat permi
siunea de a ține întruniri nici unui 
membru al opoziției, indiferent de o- 
rientarea politică. Pînă ce se va per
mite acestor grupuri să participe la 
campania electorală, putini vor consi
dera că alegerile sînt libere .

Referindu-se la problemele economi- 
co-sociale, corespondentul scrie : „Pen
tru iranianul obișnuit, o importantă 
mai imediată o prezintă situația econo-

la tăcere... Condu- 
național, întemni- 
nu au
Teheran continuă

fost puși

sînt derizorii de vreme ce, așa cum se 
arată și în corespondență, „anul trecut 
alocațiile pentru cel de-al treilea plan 
au fost reduse cu 25 la sută, iar anul 
acesta cheltuielile pentru dezvoltare au 
fost reduse din nou pentru a satisface 
pretențiile mari ale instituțiilor care nu 
lucrează pentru dezvoltare. în ciuda 
promisiunilor de a se reduce efectivele 
armatei, bugetul militar a fost încă o 
dată sporit. Există bănuieli bine înte
meiate că o parte și mai mare chiar de- 
cît se vede pe hîrtie, din sumele pen
tru dezvoltare, este sustrasă pentru a se 
face față cheltuielilor de zi cu zi ale 
guvernului..."

In ce privește condițiile în care s-ar 
putea obține „împrumuturile externe“ 
și „ajutorul“ extern, „atît guvernul 
S.U.A. cît și Banca internațională, de 
care Iranul depinde în cel mai înalt 
grad în privința ajutorului“ 
mai departe „The Economist' 
par reticente să acorde ajutor înainte 
ca guvernul să facă ordine în propria 
lui casă“.

O scădere a construcțiilor a accentuat 
problema șomajului ; în ultimii trei ani

exporturile, cu excepția petrolului, 
scăzut de la 105 000 000, la 80 000 000 
dolari ; încrederea comercială aproape 
că a dispărut“.

Publicația se referă la „unele semne 
favorabile“ : o îmbunătățire a situației 
în materie de valută străină și de ve
nituri petroliere, care „au constituit 
un ajutor binevenit. Dar aceste ele
mente nu sînt suficiente pentru a 
schimba curentul... Marea promisiune a 
unei vieți mai bune pentru țărani și 
muncitori a pălit în lumina puternică a 
situației economice care se înrăută
țește“.

Adunarea Națională Con- 
a Republicii Algeria a 

aprobat la 29 august propunerea gu
vernului algerian de a se organiza în 
țară la 8 septembrie un referendum 
popular în problema adoptării primei 
constituții a Algeriei libere.

Demisia guvernului

BONN. Sindicatele minerilor vest- 
germani și-au anunțat hotărîrea de a 
considera expirate la data de 30 sep
tembrie acordurile cu privire la sala
riile muncitorilor din minele din 
Ruhr și din celelalte centre miniere 
principale ale țării. Hotărîrea sindica
telor a fost determinată de sporirea 
continuă a costului vieții în condițiile 
menținerii salariilor la un nivel care 
nu mai este corespunzător.

care li se notifică faptul că li se 
retrage pașaportul, „deoarece au vi
zitat Cuba în ciuda interdicției De
partamentului de Stat". După cum re
latează agenția France Presse, grupul 
de studenți a fost înconjurat îndată de 
un cordon de polițiști „pentm a-i îm
piedica să stabilească orice fel de 
contact cu vreo persoană din exte
rior“.

finlandez
Bi-HELSINKI. După cum anunță 

roul Telegrafic Finlandez, în dimi
neața zilei de 30 august O. Koski, 
O. Narvaenen și O. Saarinen, miniștri 
din partea Uniunii Centrale a Sindi
catelor din Finlanda, au înaintat pri
mului ministru A. Karialainen o ce
rere de demisie. In după-amiaza ace-

NEW YORK. După cum infor
mează agențiile de presă, grupul de 
studenți americani care au vizitat 
Cuba s-au înapoiat în Statele Unite 
în seara zilei de 29 august. La sosirea 
lor pe aerodromul din New York ei 
au fost întîmpinați de reprezentanți 
ai Departamentului de Stat care le-au 
remis fiecăruia cîte o înștiințare prin

La Tokio a avut Ioc, cu cîteva zile în urmă, al IX-Iea Congres ai mamelor din Japonia la care au participat 
15 000 de femei. Ele s-au pronunțat pentru pace, dezarmare, pentru asigurarea unui viitor fericit al copiilor lor.

LONDRA. Muncitorii de la uzina 
de automobile a . Companiei „Stan
dard Triumph“ au declarat la 28 
august o grevă cerînd majorarea sa
lariilor. Potrivit datelor publicate de 
Ministerul Muncii din Anglia, numai 
în primele 7 luni ale acestui an au 
avut loc în Anglia 1 149 de conflicte 
de muncă care au cuprins peste 
266 000 de muncitori.

Trupele O.N.U. șt congoleze 
au ocupat orașul katanghez 

Mitwaba

ELISABETHVILLE. Potrivit unui 
comunicat al comandamentului forțe
lor O.N.U. în Congo, trupe ale arma
tei naționale congoleze și ale forțelor 
O.N.U. âu ocupat orașul Mitwaba, 
care a fost îri timpul secesiunii katan- 
gheze o importantă bază a trupelor 
de jandarmi și mercenari ai lui 
Chombe. Deși majoritatea jandarme
riei katangheze s-a predat, în junglă 
și chiar în unele centre au mai rămas, 
după cum relatează agenția U.P.I., 
aproape 3 000 de jandarmi, care con
tinuă să se dedea la atacuri 
triva trupelor O.N.U., armatei 
nale congoleze și populației.

PARIS. La Koblenz (R.F.G.) 
trimisă o companie franceză
fost pusă sub comanda ofițerilor 
Bundeswehrului. Federația națională 
a ofițerilor și subofițerilor de rezervă 
republicani a dat publicității la 28 
august o declarație de protest subli
niind că „acest schimb de unități mi
litare, care se înfăptuiește pe baza 
așa-zisului „Tratat de colaborare" 
franco-vest-german, este considerai 
de toți cei care au îndurat suferințe 
luptînd pentru independenta patriei

împo- 
națio-

a fost 
care a

mentului 
cez“.

SEUL, 
dictatorul 
în urma loviturii 
1961, s-a retras la 30 august din ser
viciul militar activ. După cum s-a 
mai anunțat, la 15 octombrie, în Co
reea de sud vor avea loc alegeri pre
zidențiale în urma cărora va fi instau
rat „un regim civil“. în cadrul cam
paniei electorale, dictatorul Pak Cijan 
Hi încearcă tot felul de manevre 
scopul de a 
președinte.

LONDRA.
Congresului 
este întrunit la Brighton pentru a stu
dia problema spinoasă a cotidianului 
laburist „Daily Herald“ care, după 
cum au anunțat ziarele în ultima 
vreme, este amenințat să-și înceteze 
apariția din cauza „cheltuielilor de 
apariție“. Sindicatul național al mun
citorilor din transporturi și al munci
torilor necalificați a prezentat un 
plan de „salvare“ a ziarului „Daily 
Herald“, singurul cotidian laburist. 
Acest plan urmează să fie discutat în 
continuarea ședințelor de la Brighton.

Generalul 
sud-coreean 

de

Pak Cijan Hi, 
venit la putere 

stat din mai

se menține în postul
cu 
de

alConsiliul general 
sindicatelor britanice

OTTAWA. Diefenbaker, fostul 
prim-ministru al Canadei, a declarat 
la o conferință de presă că actualul 
guvern canadian a dat dovadă de o 
grabă nejustificată semnînd acordul 
cu S.U.A. care prevede achiziționa
rea armei nucleare, fără să garanteze 
totodată suveranitatea Canadei. Die 
fenbaker a subliniat că'acordul pri 
vind achiziționarea de focoase nu 
cleare americane a fost încheiat în 
timp ce în întreaga lume, crește ce
rința de a se slăbi încordarea inter
națională.

Noi acțiuni de boicotare
a Africii de sud

DAR-ES-SALAM. Luînd cuvîntul la 
ședință a Adunării legislative cen-o ședința a Adunării legislative cen

trale à Africii de răsărit, ministrul co
merțului și industriei al Tanganicăl ' 
George Kahama, a anunțat că Ugan
da, Kenya și Tanganica vor extinde 
acțiunile de boicotare a Republicii 
Sud-Africane. Miniștrii celor trei țări, 
a arătat Kahama, au căzut de acord 
asupra noilor măsuri pe care urmeaz;. 
să le ia împotriva Republicii Sud-Afri
cane și care vor fi prezentate viitoa
rei sesiuni a Organizației. Națiunilor 
Unite.I
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