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PREGĂTIREA PRODUCȚIEI PE 1966 Vizita conducătorilor de partid
Metalul
Hunedoarei

Cu planul 
pe 9 luni îndeplinit

și de stat în orașul Tîrgu-Mureș
^unitățile in- 
din regiunea

Printre obiectivele principale ale 
întreprinderilor siderurgice din re
giunea Hunedoara pe anul 1966 se 
află sporirea producției de metal 
și elaborarea unor noi mărci de 
oțel, cu caracteristici superioare. 
Importata lor este subliniată în 
Directi.e.e Congresului al IX-lea 
al partidului cu privire la dezvol
tarea economiei naționale în vii
torul cincinal. Ședința de dezbate
re a cifrelor de plan pe anul 1966 
a cadrelor de conducere din între
prinderile siderurgice hunedorene 
a avut drept scop analiza căilor 
și a posibilităților în vederea în
făptuirii exemplare a sarcinilor ce 
le revin. Spicuim din cuvînțul par- 
ticipanților la dezbatere.

Ing. Nicolae Agachi, director ge
neral al Combinatului siderurgic 
Hunedoara : Furnalul nr. S de 1 000 
mc. aflat în construcție, va produ
ce singur, in numai 20 de zile, o 
cantitate de fontă egală cu cea fa
bricată la Hunedoara în 1938. La 
oțelăria Martin nr. 2 se va folosi 
oxigenul în procesul elaborării o- 
țelului, iar la laminoare se vor in
troduce noi tehnologii moderne de 
fabricare a unor profile din oțe-

ri de înaltă calitate. Prin aplica
rea măsurilor tehnice și organiza
torice stabilite se va obține o creș
tere a productivității muncii cu 10,3 
la sută față de cea realizată în 
1965. în noul an, eforturile colecti
velor vor fi îndreptate mai mult' 
spre ridicarea indicilor de utilizare 
a agregatelor, îndeplinirea ritmică 
a planului de producție și respec
tarea cu strictețe a disciplinei con
tractuale. Totodată, vom antrena 
cele mai bune cadre tehnice în ac
țiunea de îmbunătățire continuă a 
calității metalului, de reducere sis
tematică. a consumurilor specifice 
de materii prime și a cheltuielilor 
de producție.

Este necesar ca Ministerul Indus
triei Metalurgice să asigure apro
vizionarea ritmică a combinatului 
cu minereuri, cărbuni 
și cu piese de schimb 
și electrice — care 
buna funcționare a
creșterea productivității muncii.

Printre 
dustriale 
Argeș care și-au rea
lizat pînă acum sarci
nile de producție 
cele trei trimestre 
anului se numără 
colectivul Uzinei 
produse sodice 
Govora. Din calculele 
făcute . de economiștii 
uzinei reiese că pla
nul producției globale

depășit cu a- 
1 500000 lei, 
al producției 

cu peste

cocsificabili 
— mecanice 
să permită 

agregatelor.
!

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scinteii“

(Continuare în pag. a V-a)
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„SCINTEII

pe 
ale

Și 
de 

din

a fost 
proape 
iar cel 
marfă
1 000 000 Iei. Producția 
realizată în această 
uzină de la începutul 
anului și pînă în pre
zent reprezintă peste 
87 la sută din cantita
tea de sodă calcinată 
realizată în țară în în
tregul an 1959. Prin

utilizarea judicioasă și 
la întreaga capacitate 
a instalațiilor, prin 
perfecționarea conti
nuă a tehnologiei de 
fabricație, chimiștii din 
Govora au obținut cu 
27 000 tone sodă cal
cinată de calitatea I 
și cu 3 900 tone sodă 
caustică de calitate 
superioară mai mul) 
decît prevedeau sar
cinile de plan.

SITUAȚIA ÎNSÂMÎNȚÂRILOR

Arăturile și însămînțările de toamnă s-au desfășurat mai intens 
în cursul acestei săptămîni. Plnă la 24 septembrie au fost arate 
aproape 70 la sută din terenurile ce vor fi însămînțate în toamna 
aceasta. Pe suprafețe mai mari s-a făcut această lucrare în regiu
nile Dobrogea, Argeș, Galați, Banat, Bacău, Iași și București. Ară
turile se desfășoară necorespunzător în regiunile Cluj, Maramureș, 
Oltenia, Crișana și Brașov.

Lucrările de pregătire a solului pentru semănat au fost efec
tuate pe aproape jumătate din suprafețele arate. Există un deca
laj mai mare între executarea arăturilor și a lucrărilor de pregă
tire a solului în regiunile Cluj, Oltenia, Maramureș, Brașov, Mureș- 
Autonomă Maghiară și Ploiești, unde mijloacele de lucru nu sînt 
folosite cu întreaga lor capacitate.

Pînă în prezent au fost însămînțate cu culturi de toamnă peste 
un milion hectare, ceea ce reprezintă 30 la sută din terenurile pre
văzute. Grîul a fost semănat pe 26. la sută din suprafața pla
nificată.

Este necesar, mai ales în regiunile nordice, să se ia de îndată 
măsuri pentru grăbirea pregătirii terenului și a însămînțărilor, 
asigurîndu-se efectuarea unor lucrări de bună calitate.

Școala a început
Vacanța continuă?

prima zi s-a pășit cu dreptul 
durează perioada de acomo-

• Din
• Cit
dare? • „Ferestre" care trebuie închise
• Un provizorat și urmările lui e Vi
zite la școală, dar pentru ce ?

ciplinele se succed uneori nu după 
criterii pedagogice, ci după pre
zența cadrelor didactice.

Din ce cauze apar asemenea 
anomalii ? Iată părerea cîtorva di
rectori de școli și cadre didactice.

(Continuare în pag. a Il-a)
Primele file din calendarul acestui an școlar au 

fost parcurse. Emoției și nerăbdării elevilor, prile
juite de rcîntîlnirea cu școala, i-au luat locul do
rința de învățătură. O dată cu lecțiile de început, 
clasele, școlile și-au reluat înfățișarea și atmosfera 
firească, specifică zilelor de studiu. Aproape în 
fiecare școală, directorii, învățătorii și profesorii au 
făcut un fel de bilanț al acestei etape de pornire. 
Am socotit util să-l cunoaștem și să-l completăm cu 
cele consemnate în articolul de față. în acest scop 
am vizitat cîteva școli din București și din regiunile 
Suceava, Ploiești și Iași.

Vineri, 24 septembrie, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, împreună 
cu Iosif Banc și Ianoș Fazekaș au 
vizitat orașul Tg. Mureș.

Vestea sosirii conducătorilor de 
partid și de stat a reunit în gara 
orașului și pe străzile centrale mii 
și mii de oameni care și-au ma
nifestat bucuria de a-i avea ca 
oaspeți în mijlocul lor.

La gară, în întîmpinare au ve
nit tovarășii Nicolae Vereș, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului regional Mureș- 
Autonomă Maghiară al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele sfatului popu
lar regional, alți conducători ai 
organelor locale, activiști de partid 
și de stat, oameni de știință și 
cultură, numeroși reprezentanți 
ai întreprinderilor și instituțiilor 
din oraș.

Un grup 
pe oaspeți, 
flori.

în piața 
tățeni ovaționează îndelung.

Magistrala Gheorghe Doja cu
noaște emoționante manifestații 
de simpatie și atașament față de 
partid și guvern. Muncitori din în
treprinderile orașului și construc
tori de pe șantierele din vecinăta
te, elevi ieșiți în fața școlilor fac 
semne prietenești, pionierii flutură 
cravate roșii ; de la balcoanele și 
ferestrele blocurilor mii de loca
tari ovaționează și aplaudă înde
lung. Oaspeții răspund cu căldură 
entuziastelor manifestații ale popu
lației.

La sediul comitetului regional 
al P.C.R., conducătorii de partid și 
de stat se interesează de îndepli
nirea planului de producție de 
către întreprinderile din regiune, 
de realizarea planului de investiții, 
de stadiul lucrărilor agricole de 
toamnă.

Dezvoltarea impetuoasă a regiu
nii Mureș-Autonomă Maghiară 
constituie o expresie vie a politicii 
consecvente a partidului de ridi
care a tuturor regiunilor țării, de 
repartizare rațională a forțelor de 
producție și de punere în valoare 
a resurselor naturale ale patriei, 
în perioada planului de șase ani, 
pentru dezvoltarea regiunii s-au 
investit din fondurile statului 
circa 7,5 miliarde lei. Ca urmare, 
harta economică a regiunii a fost 
îmbogățită cu noi și importante 
obiective industriale ca Termocen
trala Iernut, Fabrica de zahăr din 
Luduș, Fabrica de produse lactate 
din Tg. Mureș ; s-au dat în ex
ploatare noi capacități de produc
ție la Combinatul chimic și Fa
brica de geamuri din Tîrnăveni, 
la centrul minier Bălan și la Fa
brica de mobilă „23 August“ din 
Tg. Mureș și altele.

Muncind înfrățiți, oamenii mun
cii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități au obținut, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, succese remarcabile, 
în acest an volumul producției in
dustriale depășește de 2,5 ori ni
velul anului 1959, înregistrîndu-se 
un ritm mediu anual de 16,4 la 
sută.

Oamenii muncii 
și-au 
zitei 
jurul 
istoricele hotărîri 
al IX-lea al P.C.R., să muncească 
cu toată energia, capacitatea și 
elanul-lor pentru . a da viață -mă
rețelor sarcini trasate de Congres. 
Expresie a avîntului 
mului în muncă cu

economic al regiunii 
curînd prin intrarea 
a unei alte noi mari 

chimice —

de pionieri înconjoară 
oferindu-le buchete de

gării, mulțimea de ce

reafirmat 
hotărîrea 
partidului,

regiune
vi-

din 
în timpul 
ca, strînși în 

însuflețiți de 
ale Congresului

și entuzias- 
care ei răs-

pund chemării partidului, stă măr
turie faptul că întreprinderile din 
regiune au îndeplinit planul pro
ducției globale și marfă pe primele 
opt luni în proporție de 103 și res
pectiv 102 la sută, iar planul pro
ductivității muncii a fost depășit cu 
1 la sută.

Potențialul 
va crește în 
în funcțiune
unități a industriei 
Combinatul de îngrășăminte azo
toase din Tg. Mureș. Acesta a fost 
primul obiectiv vizitat de condu
cătorii de partid și de stat.

La marele combinat — munci
torii și constructorii au salutat cu 
bucurie sosirea oaspeților. Răsună 
puternice urale.

Directorul combinatului, ing. 
Mircea Constantinescu, dă explica
ții, în fața unui panou pe care se 
află schița planului general al 
combinatului, în legătură cu stadiul 
actual al lucrărilor.

Se vizitează apoi șantierul. De la 
locul lor de muncă constructorii și 
montorii salută cu căldură trece
rea conducătorilor de partid. și de 
stat.

Pe șantier se simte freamătul u- 
nei activități intense,, rodnice. Toa
te lucrările sînt într-un stadiu a- 
vansat.de construcție și montaj. La 
unele fabrici se fac ultimele pre
gătiri în vederea începerii rodaju
lui mecanic și a probelor tehnolo
gice. Au fost terminate lucrările de 
alimentare cu energie electrică și 
cu apă industrială.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe Mau
rer se interesează îndeaproape 
stadiul și calitatea lucrărilor.

Specialiștii combinatului arată 
se apropie de sfîrșit lucrările 
centrala energotermică pentru tra
tarea apei și obținerea aburului 
care va asigura intrarea în probe 
a fabricilor de acid azotic și 
azotat de amoniu ; în luna octom
brie, cu două luni mai devreme 
față de prevederile planului, se 
vor obține astfel primele cantități 
de îngrășăminte chimice. La fa
brica de oxigen a intrat în rodaj 
primul turbocompresor, urmînd ca 
in luna noiembrie să Înceapă pro
ducția de oxigen și azot. In
stalațiile fabricii de amoniac vor fi 
terminate pînă la sfîrșitul acestui 
an și, o dată cu terminarea pro
belor tehnologice la instalațiile de 
conversie a metanului și de puri
ficare a gazelor, vor fi obținute 
primele cantități de amoniac. Chi
miștii, operatorii, laboranții, meca
nicii care vor conduce și vor su
praveghea complexele utilaje și 
instalații ale combinatului lucrea
ză în prezent alături de montori și 
instalatori la verificarea întregului 
aparataj.

Vizita pe șantier continuă. O 
scurtă oprire în fața turnurilor hi
perbolice de răcire, expresie a in
geniozității și măiestriei construc
torilor. Ei au abandonat metodele 
clasice și au folosit, pentru prima 
oară în țara noastră, la acest gen 
de construcție, cofrajele cățărătoa
re, care constituie un sistem îmbu
nătățit de turnare. Constructorii 
au creat aici o geometrie de for
me și culori armonios împletite cu 
peisajul natural.

Dînd explicații oaspeților, direc
torul combinatului arată că în 
urma procesului de producție va 
rezulta, printre altele, oxidul de 
carbon ce ar putea servi la fabrica
rea metanolului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se facă un 
studiu tehnico-economic în acest 
sens.

Relevînd faptul că

oaspe-

partid 
eveni-

de

că 
la

fabricile de acid azotic și azotat de 
amoniu sînt în avans cu două luni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arată 
că este necesar să se acorde o 
mai mare atenție obținerii de eco
nomii în etapa a doua a lucrărilor 
de construcție, manifestîndu-se o 
mare grijă față de calitate. El și-a 
exprimat convingerea că planul 
producției de îngrășăminte azotoa
se va fi depășit și a urat colectivu
lui succes în atingerea acestui o- 
biectiv.

De la noua cetate a chimiei, se 
pornește apoi spre o cetate a orașu
lui, veche din secolul al XVII-lea, a- 
flată în curs de restaurare. în a- 
propiere este situat Institutul me- 
dico-farmaceutic, un alt obiectiv 
al vizitei.

Drumul spre acest lăcaș univer
sitar străbate noul cartier Mihai 
Viteazu, trece prin dreptul noului 
complex social studențesc. Pe străzi 
este o entuziastă revărsare de tine
rețe. Sînt studenții aflați în pragul 
unui nou an de învățămînt. Ei pri
mesc cu vii aplauze sosirea 
ților dragi.

Vizita conducătorilor de 
și de stat se înscrie ca un
ment memorabil în viața institu
tului. înființat acum 20 de ani, 
I.M.F. din Tg. Mureș s-a dezvoltat, 
ajungînd în prezent să aibă peste 
1 000 de studenți pregătiți de circa 
300 de cadre didactice.

în. sala consiliului științțfic are 
loc întîinirea conducătorilor de 
partid și de stat cu cadre didactice 
ale institutului.

Luînd cuvînțul. prof. dr. Csögör 
Ludovic, rectorul institutului, a 
subliniat că vizita conducătorilor 
iubiți ai poporului constituie o deo
sebită cinste .pentru'institut. El a 
arătat că întregul colectiv al insti-- 
tufului,'.alcătuit din cadre didactice 
și studenți români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, se află 
sub puternica impresie a istoricului 
eveniment din viața partidului și 
țării noastre — Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Vorbitorul a scos în evi
dență preocuparea corpului profe
soral al institutului de a traduce 
în viață importantele obiective 
trasate de Congres învățămîntului 
universitar din țara noastră, prin 
perfecționarea metodelor de pre
dare și ridicarea la un nivel tot 
mai înalt a cercetării științifice.

Au luat apoi cuvîntui prof. Zeno 
Barbu și Tiberiu Maroș, conferen
țiarii Zoltan Ander și Pop D. Popa- 
Ioan, prorector al institutului, care 
au subliniat grija permanentă a 
partidului și guvernului față de in
stitut. realizările obținute în ulti
mii ani în pregătirea viitorilor me
dici și farmaciști, au ridicat pro
bleme legate de perfecționarea 
procesului de învățămînt și de îm
bunătățirea cercetării științifice. în 
continuare, ei au relevat, ca un 
fapt de seamă în viața științifică 
a țării, întîinirea de la București 
din luna mai a conducătorilor de 
partid și de stat cu oamenii de 
știință.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a reliefat necesitatea folosirii cit 
mai depline a mijloacelor cu care 
a fost dotat institutul, a unei cît 
mai bune organizări a activității de 
cercetare științifică în care rolul 
principal trebuie să-l aibă cercetă
torul însuși.

El a scos în evidență că esen
țialul în munca didactică trebuie 
să fie formarea medicului, a spe
cialistului cu o gîndire înaintată, 
receptivă la' tot ceea ce apare nou 
în știință.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer

a subliniat că problemele învăță
mîntului și științei sînt și vor fi în 
permanență in atenția partidului 
și statului nostru.

Adresîndu-se celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că întîinirea cu cadrele didactice 
de la Institutul medico-farmaceutic 
a fost deosebit de plăcută și folo
sitoare. Referindu-se la rezultatele 
pozitive obținute de colectivul in
stitutului în munca de învățămînt 
și de cercetare științifică, el a sub
liniat că acestea trebuie să consti
tuie punctul de plecare spre noi 
realizări în îmbogățirea conținutu
lui învățămîntului, a formelor de 
predare și a cercetării științifice.

Vorbitorul a evidențiat apoi ro
lul important pe care îl au cadrele 
didactice din învățămîntul supe
rior medical în pregătirea unor spe
cialiști la nivelul exigențelor mult 
sporite pe care știința și practica 
medicală le pun slujitorilor lor. 
Partidul și statul nostru au acor
dat și vor acorda în continuare 
atenția cuvenită asigurării unei 
baze materiale corespunzătoare 
sarcinilor mereu sporite care revin 
învățămîntului superior și cercetă
rii științifice, ca și a unei docu
mentații tot mai bogate pentru ca 
specialiștii noștri să poată fi la cu
rent cu toate cuceririle științei pe 
plan mondial.

în încheierea cuvîntului său, se
cretarul general al C.C. al P.C.R. 
a felicitat colectivul de cadre di
dactice și pe studenții Institutului 
medico-farmaceutic pentru rezul
tatele obținute și le-a urat noi 
succese in activitatea lor.

Conducătorii de partid și de stat 
străbat apoi vasta și luminoasa 
piață a trandafirilor prin mijlocul 
unei mari mulțimi de oameni care 
aplaudă îndelung. De aici ei se 
îndreaptă spre locul unde se va 
înălța noul teatru, a cărui con
strucție va incepe in primăvara 
anului viitor.

La locul de amplasare, în Parcul 
Harghita, oaspeții sînt întîmpinați 
de președintele sfatului popular 
orășenesc, Iosif Udvarhelyi și de 
Coioman Rado, arhitect șef al re
giunii, care dă explicații în fața 
schiței viitorului centru cultural 
al orașului.

Discuția continuă în fața ma
chetelor expuse în sala oglinzilor 
din Palatul cultural.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
trage atenția ca noul teatru să se 
încadreze în ambianța arhitecto
nică a orașului.

în continuare, oaspeții au vizitat 
sala de spectacole a Palatului cul
tural, unde au ascultat un frag
ment din Passacaglia de Bach exe
cutat la orgă, au admirat frescele 
și vitraliile ce împodobesc acest 
lăcaș 
s-au 
artă.

La 
oaspeții își iau rămas 
cetățenii orașului. Mii 
ovaționează îndelung.

Vizita conducătorilor 
și de stat la Tîrgu Mureș a prile
juit o puternică manifestare de a- 
tașament a locuitorilor orașului 
față de partid și guvern, față de 
patria noastră socialistă, o mani
festare a hotărîrii oamenilor mun
cii din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară de a da viață Directive
lor Congresului al IX-lea al P.C.R., 
de a înfăptui nestrămutat politica 
Partidului Comunist Român de de- 
săvîrșire a construcției socialiste în 
țara noastră.

Mircea MOARCÀS 
Paul DIACONESCU 
Adrian IONESCU

de cultură restaurat recent, 
oprit în sălile Muzeului de

ieșirea din Palatul cultural, 
bun de la 
de oameni

de pai'tid

„Începutul este bun, am pornit 
la drum cu dreptul — ne spune 
prof. ILEANA TEODORESCU. di- 
n țoarea liceului „Dimitrie Can- 
temir“ din București. Toți elevii 
au primit manualele distribuite 
gratuit prin grija partidului și sta
tului nostru. întregul colectiv pe
dagogic al școlii s-a pregătit din 
timp și a început din prima zi 
munca de transmitere a cunoș
tințelor științifice, de educație. 
S-a pus accent pe punctualitate, 
disciplină, conștiinciozitate în stu
diu. Frecvența este foarte bună".

De pe acum s-au evidențiat nu
meroși elevi silitori și conștiincioși. 
Cine sînt aceștia ? Atît cei din pri
ma clasă, pentru care totul este 
nou, interesant, atrăgător, cît și 
colegii lor din clase mai. mari, din 
ultima clasă a școlii generale sau 
a liceului, pentru care examenele 
de absolvire și concursul de admi
tere în următoarea formă de stu
diu au devenit o perspectivă apro
piată. căreia trebuie să-i dea cea 
mai mare atenție.

în lumea școlii se discută adesea

despre faptul că după vacanțe este 
nevoie de o oarecare perioadă de 
acomodare ca elevii să se deprindă 
din nou cu specificul programului 
zilnic de învățătură. Este adevărat! 
Dar se pune întrebarea : cît du
rează această perioadă ? Foarte 
mulți învățători și profesori cu ex
periență folosesc felurite metode 
pedagogice pentru a o scurta cît 
mai mult cu putință. Și izbutesc. 
Nu este recomandabilă metoda 
practicată de unii profesori de a 
umple în aceste zile cataloagele cu 
note mici, crezînd că în acest fel 
„dau ghes“ elevilor la învățătură. 
Dacă în general această metodă 
este nepedagogică, cu atît mai pu
țin ea poate da rezultate în acest 
moment.

Pe alocuri, după cum am putut 
constata, primele zile de cursuri 
sînt considerate, de fapt, un fel de 
prelungire a vacanței : în progra
mul profesorilor apar numeroase 
„ferestre", unele lecții sînt amînate 
fără justificare, orariile se întoc
mesc de la o zi Ia alta, chiar și în 
a doua săptâmînă de școală, dis- La șantierul Combinatului d* îngrășăminte azotoase din Tg. Murețj J-ocuitorii orașului fac o călduroasă primire conducătorilor de partid și de stat

lucrările la

vansat.de
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ABSENȚE GOSPODĂREȘTI
La redacție sosesc numeroa

se scrisori despre initiative ți 
realizări gospodărești ale sfa
turilor populare. Primim insă 
și scrisori care semnalează 
deficiente in acest domeniu. 
Publicăm citeva dintre ele.

o mică spărtură la teză- oare repara la timp micile 
turti, s-a pomenit că i se stricăciuni la pavaje ? 
golește iazul. Vine toamna Sorin NICOLESCU
cu ploile ei. Nu s-ar putea inginer

Rebus cu neon
Lucrări de modernizare

Dezvoltarea orașului Cluj, 
înmulțirea mijloacelor ele 
transport de tot felul au 
impus lucrări de moderni
zare a unor străzi. Recent, 
secția de drumtiri și poduri 
a Sfatului popular al re
giunii Cluj a început lu
crările de amenajare Și 
modernizare a străzii Emil 
Racoviță Noua stradă va 
avea partea carosabilă mult 
mai lată dec.it pină a- 
cum, ceea ce va înlesni

circulația autobuzelor ■ și a 
altor autovehicule mari. 
Pentru a sprijini grăbirea 
lucrărilor, cetățenii care lo
cuiesc pe această stradă au 
venit în ajutorul construc
torilor, efectuînd sute de 
ore de muncă patriotică.

Lucrări ' de modernizare 
s-au executat și pe alte 
străzi ale orașului.

Ișzlai ADALBERT 
funcționar

Așteptăm inaugurarea
Prin construcția fabricii 

de. produse refractare, co
muna Astileii (raionul zi
le șd) a devenit un centru 
muncitoresc. S-au înălțat 
aici blocuri de locuit, iar 
în prezent se asfaltează șo
seaua. Dar atît constructo
rii cit și sfatul popular co
munal și-au uitat unele în
datoriri gospodărești. Con
structorii. au lăsat în mijlo
cul străzii grămezi de mo
loz, nisip și balast, care de 
ani de zile împiedică, circu
lația. Din cauză că. nu s-a 
făcut lucru de bună calita
te,. trotuarele au crăpat, 
sînt pline de gropi în care 
se adună apa.

S-a prevăzut amenajarea 
cîtorva unități, comerciale 
și de deservire. Au trecut 
cinci ani. și inaugurarea, lor 
nu a. avut încă loc. In acest 
timp, spațiul destinai des
facerii legumelor și fructe
lor stă nefolosit, acestea 
vînzîndu-se în condiții nei
gienice, intr-un chioșc im
provisât. Sînt deficiențe ca
re produc multe neplăceri 
cetățenilor, dar sfatul popu
lar comunal, deși sesizat în 
repetate rînduri, intirzie să 
ia măsurile cuvenite.

Un grup de cetățeni 
din comuna Aștileu

S’i la Oradea rețeaua co
mercială se dezvoltă con
tinuu. Cum reclama este 
„sufletul comerțului“ s-a 
ivit necesitatea de a se 
crea, în cadrul cooperati
vei „Preștarea“, o unitate 
specializată îrt firme lumi
noase. E știut, că reclamele 
luminoase îndeplinesc șl o 
funcție estetică. Confecțio
nate cu gust, sînt. într-un 
fel o podoabă a orașului 
Dar e urît. să vezi firme 
șțirbe, în care abia mai 
pilpiie neonul, sau cărora 
le lipsesc litere și. trebuie să 
ghicești ce vor să spună. 
De exemplu, firmele „Ma- 
gazin-Stofe", „încălțămin
te“ din Calea Republicii. 
„Auto-Moto“ din str. V. 
Alecsandri, „Teætile-Ga
lanterie". str. Independen
ței, „Cofetăria Crișul“. Bu
levardul Magheru, „Bufe
tul Bulevard“, str. Transil
vaniei și multe altele se a- 
prind incomplet, incit sea

mănă a combinații de re
bus. Din ce cauză ? In pri
mul rind, cei care le con
fecționează nu se strădu-

iese să facă un lucru de 
bună calitate. Așa se ex
plică de ce firme noi-nouțe 
ard doar citeva ore. In al 
doilea rind, responsabilii 
unităților comerciale res
pective le lasă să ardă une
ori fără nici un rost, iar 
cînd se defectează nu iau 
măsuri pentru a fi repa
rate imediat,

Vasile IERAN
Oradea

I Cinemateca
I
• în noua
I
I
I

stagiune

Ca morarul din
Cam cu un an în urmă, 

în stația de troleibuz 
Leonte Filipescu de pe stra
da Vatra Luminoasă din 
Capitală a apărut o gro
piță în asfalt. Din pricina 
plôilor și circulației intense 
a vehiculelor grele care 
trec pe aici, asfaltul s-a 
lăsat, s-a rupt bucată cu 
bucată, pietrele de funda
ment au cedat, nisipul s-a 
împrăștiat și „gropița“ a 
devenit cogeamite groapă, 
cu un diametru de 2 metri.

poveste...
De aceea pe aici se circulă 
numai pe jumătate din 
stradă. Cină troleibuzele 
opresc în stație, se adună 
în urma lor un convoi de 
mașini. Văzînd că sesiză
rile rămîn fără nici un re
zultat. cetățenii au încer
cat să astupe groapa, dar 
peste citeva zile se forma 
la loc, parcă mai adîncă. 
Cei de la întreprinderea 
care răspunde de repararea 
străzilor amină executarea 
micilor lucrări ca morarul 
din poveste care, neglijînd

INSTANTANEE

Nu au și ele
Pe lingă monumentele 

istorice care se bucură de 
îngrijirea cuvenită, la lași 
există și citeva monumen
te lăsate în paragină. Pro
iecta,iții care realizează 
noile ansambluri de locu
ințe din oraș au hotărît de
molarea unora dintre ele, 
iii loc să se caute soluții 
arhitectonice potrivite pen
tru a le păstra. De exem
plu, în ur mă cu doi ani a 
început curățirea locului 
din fața vechii Universități 
spre a se forma o piață. Cu 
această ocazie a început să 
se demoleze așa-numita 
Poartă a Nădejdilor ridica
tă in 1784. monument, care, 
după părerea mea, s-ar fi 
putut încadra minunat în

dreptul ?
piață. Comisia monumente
lor istorice a oprit demo
larea și a cerut restaurarea 
lui. De atunci însă piatra 
demolată stă la piciorul zi
dirii, supusă degradării. De 
aceeași soartă vitregă are 
parte și Muzeul Teatrului 
Național din Iași, ale cărui 
exponate zac prin mansar
dele Palatului Culturii, du
gheana din sec. al XVII-lea 
din strada Anastasie Panu, 
a cărei restaurare e în pro
iect de c.ițiva ani. Oare a- 
c.este vestigii ale trecutului 
nu au și ele dreptul, la cin
stirea și îngrijirea cuveni
tă ?

D. ALEXA
profesor pensionar

Asemeni gospodinelor cartate cu curățenia, care lasă gunoiul după ușă, constructorii 
noului local al Grupului școlar profesional al întreprinderii de prefabricate din beton 
celular autoclavizat din București au terminat clădirea, dar n-au amenajat terenul din Jur

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
« 
I 
I 
I «

INTERVIUL NOSTRU.

• Teatrul ăe sțai de operetă l 
Văduva veselă — 19.30:
• Teatrul Național ...I,. L>. Caiu- 
giale' (sala Comedia) ; oameni șl 
șoareci — 19,30 (sala Studio) In- 
lilnire eu îngerul — 19,30
• Teatrul ..Lucia Sțurdzo Bu- 
landra (sala din B-dul Schitu, 
Magureanu nr. I) : Clipe de viață
— 19,30 (sala din str. Al. ‘ Sania 
nr, 16 A) ; Fii cuminte. Cristoîor !
— 19,30
• Teatrul Muncitoresc C.F'.R. 
(sala Palatului) Ullse și... co
incidențele —. 19,30.
• Teatrul Mic Cinei schițe si 
Cîntăreața cheală — 20.
• Circul de stat : Circus Bucu
rești — 20.
e Festivalul inter național al tea
trelor de păpuși și marionete 
(sala Țăndărică) : Teatrul de ma
rionete din Stockholm (Suedia)
— ÎS.

_____ rț____________ yț.

Oul lui Columb
la Gara de

Am un prieten por
nit pe mari descoperiri. 
Si are succes. A des
coperit oul lui Columb. 
Unde credeți ? în Gara 
de Nord.

Prietenul meu tre
buia să plece din 
București la Brașov. 
S-a dus în Gara de 
Nord, la un ghișeu :

— Pină la Brașov, 
un bilet a doua, vă 
rog.

Casierița a luat dintr-o 
cutie metalică trei bi
lete (notați bine frei, 
nu unul), le-a introdus 
pe fiecare de cile 
două ori în mașina 
care imprimă data și 
timpul de călătorie și 
i le-a înmînat pe toate 
trei. După care a a- 
vut loc următorul dia
log :

— Am cerut un sin
gur bilet.

— Unul v-am dat.
— Cum unul dacă-s 

trei ?
— Adică pentru un 

singur călător, dar așa 
trebuie să vă dau : 
trei cartoane.

— De ce trei și nu

unul singur ? Ați putea 
face și economie de 
timp, și de cartoane.

— Fugi, tovarășe, 
de-aici, că nu s-a des
coperit așa ceva.

— Ba uite că s-a 
descoperit. Și prietenul 
meu a scos și i-a a- 
rătat biletul cu care 
venise de la Brașov la 
București. Un singur 
cartonaș.

— Pe mine problema 
asta mă depășește, i-a 
răspuns casierița.

Trebuie să vă spun 
însă că prietenul meu 
e un om perseverent. 
S-a dus și la respon
sabila ghișeelor. l-a 
răspuns că problema o 
depășește și pe ea. în 
sfîrșit, a ajuns pină la 
subșetul stafiei.

— Am cerut un bi
let pînă la Brașov și 
mi s-au dat trei. De ce 
oare ?

— Așa se obișnuieș
te la accelerat. Vă de
ranjează ?

— Da. Mă qîndesc 
la timpul pe care îl 
pierd funcționarii case-

Nord
lor de bilete, la timpul 
și la nerăbdarea călă
torilor și la milioanele 
de cartonașe care se 
irosesc.

— Și cum să pro
cedăm ?

— Foarte simplu : 
folosiți un singur car
ton.

— Chiar că e sim
plu... Ca oul lui Co
lumb... Dar știți, pe noi 
ne depășește. O să se
sizăm ministerul. S-ar 
putea să aveți drep
tate.

— Nu că s-ar putea. 
Chiar am.

— Nu vă contrazic, 
însă pentru a pune în 
practică această idee 
ar fi nevoie ca toate 
datele să se imprime 
pe un singur carton.

— Exact.
— Și nu știu ce-o să 

spună tovarășii dm 
minister.., E o chestiu
ne care trebuie gîn- 
dită...

— Cu aproximație, 
cam cît timp trebuie 
gîndită ?

Constantin JALBA

Școala a început 
Vacanța continuă?

(Urmare din pag. I-a)

„S-a stabilit ca prezentarea în
vățătorilor și profesorilor la postu
rile în care au fost încadrați să se 
facă la l septembrie — arată prof. 
PAVEL SADURSCHI, directorul 
liceului din Dumbrăveni, raionul 
Botoșani. Este o măsură bună de
oarece le creează răgazul necesar 
ca pînă la începerea cursurilor să 
studieze programele și manualele 
după care vor preda, să-și facă 
planificarea calendaristică a ma
teriei, a activităților metodice etc.

Din păcate, măsura amintită nu 
este respectată cu destulă fermitate 
de secțiile de învățămînt ale sfatu
rilor populare și nici chiar de că
tre toate cadrele didactice. La noi 
în școală avem și acum o catedră 
liberă la limba română, deoarece 
secția raională de învățămînt a 
numit-o în preziua deschiderii 
cursurilor pe prof. Paraschiva 
Sandu inspector metodist și nu s-a 
îngrijit să încadreze pe altcineva 
în loc".

Observația interlocutorului nos
tru este întemeiată. Și în alte părți, 
forurile locale de învățămînt au 
procedat la asemenea schimbări de 
ultimă oră. La Școala generală nr. 
3 din Suceava, nici după patru zile 
de la începerea cursurilor nu fu
seseră repartizați profesorii pentru 
fizică, chimie, educație fizică, mu
zică. La liceul nr. 9 din Iași —•

după cum ne-a relatat prof. ION 
AGACHI, directorul liceului — o 
parte din cei 10 profesori care au 
completare de catedră în școală 
încă nu și-au luat în primire pos
tul. Fără să mai vorbim despre 
faptul că in unele școli definitiva
rea orarului se tărăgănează din 
cauza discuțiilor interminabile care 
se poartă pe marginea preferințe
lor. de multe ori de natură pur per
sonală. ale unor cadre didactice. 
Asemenea stări de provizorat tre
buie grabnic soluționate de către 
forurile locale de invâțâmînt, cu 
sprijinul mai activ ai Ministerului 
Invățămîntului. Lecțiile pierdute 
acum, la inceput, cu greu pot fi re
cuperate, aglomerarea pe parcur
sul trimestrului avind repercusiuni 
directe asupra calității muncii.

Mai multi învățători și profesori 
cu care am stat de vorbă ne-au 
semnalat și alte neajunsuri de care 
s-au lovit în organizarea și desfă
șurarea lecțiilor. In primul rind. 
lipsa unor programe școlare — 
ajutoare importante în munca de 
planificare a predării lecțiilor. 
Lăsînd ia o parte faptul că defini
tivarea unora dintre ele este întîr- 
ziată — ceea ce. firește, nu este 
spre lauda unor foruri din Ministe
rul învățămîntului — nici cele ti
părite n-au ajuns peste tot în școli.

„La noi în regiune nu există 
programe pentru clasele, l—IV — 
ne spune profesorul emerit ION 
MIHÄILESCU. inspector la secția 
învățămînt a Sfatului popular re
gional Ploiești. Am crezut că ele 
nu sînt gata. Dar mergînd zilele 
trecute la tipografia „Grafica 
nouă“ nr. 2 din București am văzut 
acolo teancuri întregi de programe. 
Se pare deci că există o defecțiune 
în difuzarea lor“.

Unele încurcături s-au ivit și în

labrtcă Bnmtiftqți'* &s>)ați «of»;uU «etow»

Indeplinindu-se o cerință a iubitorilor filmului, exprimată si intr-o 
anchetă publicată de „Scînteia”, sala cinematografului Carpați a lost 
destinată exclusiv Cinematecii, care-și va lărgi activitatea, sub aus
piciile Asociației cineaștilor și ale Arhivei naționale de filme. în legă
tură cu programul noii stagiuni, care se va deschide Ia II octombrie, 
tov. DUMITRU FERNOAGA, directorul Arhivei naționale de filme, ne-a 
relatat următoarele :

— Deoarece ne allăm într-un 
an jubiliar, Cinemateca va pre
zenta un singur ciclu de filme pe 
tema : 70 de ani de cinema. Ci
clul va f: impartit în zece pro
grame lunare, fiecare cuprinzînd 
cîte un film mut, două producții 
din perioada 1930—1950 și cite o 
creație a ultimilor ani De exem
plu, în luna octombrie vor rula : 
celebrul film mut „Ultimul dintre 
oameni" de F. W. Murnau, „Da
ma cu Camelii' în două interpre
tări strălucite (Sarah Bernhardt și 
Greta Garbo), „Cetățeanul Kane' 
de Orson Welles și un film apar- 
tinînd școlii cehe contemporane, 
„Diamantele nopții'.

In cursul stagiunii, spectatorii 
Cinematecii vor mai putea ve
dea capodopere ale filmului' mut 
printre căre „Octombrie* de Ei
senstein, „Parisiana" de Chaplin, 
„Rapacitate" (Erich von Stro
heim), „Nanuk" (Flaherty), fil
me vorbite din deceniile III și IV, 
ca „Sînt un evadat" cu Paul 
Muni, „Domnul Ripois* de René 
Clément, „Denunțătorul* lui Ford, 
„Cățeaua" de Renoir, precum și 
filme contemporane de Fellini, 
Bergman, Kurosawa, Satiyajiat 
Ray, Resnais etc. Se va mai pre
zenta un „omagiu Pabst", consa
crat marelui regizor german, și o 
culegere de filme canadiene re
alizate de Mc Laren.

— Cum se fac înscrierile și 
reînscrierile la Cinematecă ?

— Pentru cineaști, membrii u- 
niunilor de creație și instituții 
(foști abonați și proaspeți înscriși) 
se vor elibera abonamente între 
27 septembrie—2 octombrie, pe 
bază de liste nominale și delega
ții Intre 3—6 octombrie se fac 
reînscrierile celorlalți abonați, iar 
între 7—10 octombrie se vor face 
noi abonamente în limita locurilor 
disponibile.

— Ce alte filme vor rula la 
Cinematecă în afara reprezen
tațiilor pentru abonați ?

— Cinemateca va căuta să 
contribuie la ridicarea culturii 
cinematografice a publicului 
larg. Zilnic vor ti prezentate în 
matineu filme în reluare sau 
specia) achiziționate pentru 
Arhivă. Astfel, vor rula o se
rie de filme pentru tineret, 
cum ar fi .,Fanfan la Tțilipe", fii
nțe istorice de mare valoare . ca 
„Alexandru Nevski* saq „Petru 
cel Mare”, filme clasice sau de 
dată recentă interpretate de. figuri 
de seamă ale ecranului. Nu vot ti 
neglijați nici micii spectatori : du, 
minica dimineața vor avea loc 
matinee speciale pentru copii.

Cu privire la ultimele pre-. 
găti.ri tehnico-organizatorice 
înaintea deschiderii stagiunii, 
interlocutorul, noriru ne-a spus;

— In momentul de față se fac 
reparații, se verifică instalațiile 
de sunet, se termină reamenaja- 
rea sălii, spre a se asigura con
diții de vizionare îmbunătățite. 
Sala a fost înzestrată cu o cabi
nă pentru traducerea simultană 
a filmelor netitrate în românește. 
Va apărea un program, de sală 
lunar, menit să contribuie la in
formarea mai largă a spectatori
lor cu privire la filmele și creato
rii prezentați.

Deschiderea noii stagiuni a 
Cinematecii e așteptată cu mult 
interes de iubitorii celei de-a 
șaptea arte Pornind în anii tre
cut) de la munca de pionierat a 
unor pasionați ai filmului, aceas
tă instituție se va strădui să des
fășoare o activitate tot mai bo
gată, potrivit cu cerințele pe care 
le formulează publicul în ce pri
vește răspîndirea culturii cinema
tografice.

TELE VIZIUNE
• 19,00 — Jurnalul telChÄfciunii 1.
• 19,20 — Pentru copii și tinere- 
tuT școlar1,.: ,Cireșarii" de Con
stantin Chirjță.
• 20,00 — Tele-enciclopedie.
• 21.00 — Film : ..Urmele duc la 
al î-lea cer1 (IV).
• 22,10 — ,.La căsuța cu zorele’.
• 22,50 — Jurnalul televiziunii II 
Sport și Buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE

difuzarea manualelor. în procura
rea carnetelor de elev ș.a.

Fără îndoială că secțiile de în
vățămînt ale sfaturilor populare 
trebuie să se informeze asupra as
pectelor multilaterale ale bunei 
desfășurări a procesului de învă
țămînt. Dar realizarea acestei sar
cini nu se poate rezuma la solici
tarea unor tabele și tabelașe. Sec
ția de invățămînt a Sfatului popu
lar al raionului 16 Februarie din 
Capitală a cerut școlilor în primele 
zile de cursuri situații detaliate, în 
trei exemplare (?!), asupra frecven
tei elevilor. Nu se putea găsi o cale 
mai simplă de evidență, care să ia 
mai puțin timp colectivelor din 
școli ?

Și mai puțină grijă și aten
ție pentru activitatea și înda
toririle pedagogice ale slujitori
lor școlii manifestă Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al regiu
nii Ploiești care și acum, după des
chiderea cursurilor, reține unele 
cadre didactice la recensămîntul 
clădirilor. După cum se vede, este 
cazul să reamintim că principala 
îndatorire a cadrelor didactice 
este munca de pregătire și educa
re a elevilor, de culturalizare a 
maselor, evitînău-se folosirea lor 
in alte munci decit cele legate de 
procesul instructiv-educativ.

In aceeași ordine de idei am re
ținut și opinia, pe deplin înteme
iată, a cîtorva conducători de școli:

„In primele zile de școală — ne 
spune prof. OCTAVIA TOMESCU, 
directoarea Școlii generale nr. 151 
din Capitală — mi-am pierdut timp 
prețios cu rezolvarea a fel. de fel 
de solicitări ale părinților (schim
bări ale elevilor dintr-o clasă în 
alta, de la o școală la alta, 
ș.a,). care puteau fi făcute înainte 
de deschiderea cursurilor, dacă ei 
s-ar fi interesat. Ar fi foarte bine 
pentru întărirea colaborării și 
conlucrării dintre școală și familie 
ca întâlnirile cu părinții să aibă ca 
obiect principalele aspecte ale

S-au deschis mustăriile
Foto : M. Cloe

• A TRECUT O FEMEIE : Patria
- 9,30; 11,45 . 14.' 15,30: 18.45, 21.
• UN CARTOF. DOI CARTOFI :
Capitol - 9.30; 11,45; 14; 16.30;
18.45 ; 21. la grădină — 19,30. Fe
roviar — 9: 11.15: 13.30: 1 , 18.15;
20,45. Bucegi 10: 12.15; 16: 18.15: 
20,30. la grădină — 19. (la toate 
completare Lecție in infinit), 
Floreasca ~ 10 12; 14; 16; 18țl5:
20,30 (completare Comorile ora
șului scufundat).
® RUNDA G : Kepublica - 9.30: 
11.45; 14 16.30: 18.45: 21. Expoziția
- Piața Bcînteii - 19.15. Bucu
rești - 9.30: 1135; 14: 16.30: 18,45; 
21. ExcelsioT - 9.45: 12- 14: 18;
13,15: 20,30, Modern - 10,30: 12.45; 
15: 17.30; 20 (la toate completare 
Suită bănățeană).
A CINEVA, ACOLO SUS. MA 
IUBEȘTE Luceafărul -- 8.30 11:
13.30: 18 18.30: Festival - 3.45;
11.15; 13.45: 16,15; 18,45: 21. la gra
dină - 20. TomiS - 9.30: 12: 14.30; 
17. 20. la grădină 19,30. Melodia
- 8.3(1: 11: 13 301 16‘ 18,30: 21, 
Flamura - 10: 12.30: 15.30; 18:
20.30. Stadionul Dinamo — 19.30, 
Arenele Libertății — 19,30. (la 
toate completare Stiatî că...).
• ROȘI’ ȘT NEGRI' - ambele 
serii : Carpați — 10: 18; 19.30,
« CAPORALUL ȘI CEILALȚI 5 
Victoria (comDletate Snort nr. 
4/1965) - 9.45: 12* 14.45 18.30: 18.45;
21
A TOLBA CU AMINTIRI : — 
Central (completare Unde nu-t 
cap) - 10: 1?: 14: 16: 18.15: 20.3
• HOȚUL DE PIERSICI : Lu
mina (completare Fata de ne S<>- 
mpf) - in- 12.30: 15.30: 18- 20 90.
• MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
Union (completa -p Prietenul meu 
Maxi 15 30: 18- 2030
A PROGRAM PENTRU COPH î
Doina > ora 10
a» CRONICA UNUI rufos : 
Doina (.completare Cin.e siv* ei ?)
- 11 30: 1345: 16 J8.J5: 20.30
• CERUL șr MOCțRl.X11 Timnu.i-i 
r.oi (completai r Diligenta) — 10 la 

,31 fn ronținuarf
• DANSUL (TERN • Giuicstt
(comntetaré Dușmanul Inimii' — 
1(1 18,15 ''(I oo
• STHtOATUT. : Cultural (wm-
oletarn Stirlsul' i— 15.30. 19: 30.30. 
A CARAMBOL: înfrățirea între 
ponoare (completare HastoijasuD 
10.30: 15.45:' 18 30.15
« BANDA : Dacia (completare 
Simetrie) — 9 la 14.15 în conti
nuare 16.45 18 45: 30.45. Ferentari
(completare Apa vie) - 16: 18.15:
20.30. Cotroceni (completare Gust 
bun., șl bun gust) — 16: 18.15: 
30 3(1
» PROCESUL PROFESORUI UI 
WEIR • Buzestf - 10- 14: 17: "'O:
la grădină - 19. Arta '11: 14: 17:
20. Ia grädip.-i — 19 (la ambele 
comnletare Mîine începe azi).
A EVAoATUI. — cinemascop : 
Cosmos (Completare Muzeul Cor
nel Medrea.) 16: 18: 20. Volga 
(completare XTu hem n’clodatăl — 
10- 12 15 16' 18.15: 20.30
• SAMBA : Grtvit.a 10: 12.30;
15.30: 18 20.30» Miorița - 8.45;
1115:. 13 30 165 18.30- 21 (la am
bele completare A cui e vina ?)■ 
■ CULORII E LUPTEI - cin«- 
masCow ---Unirea (completare 
Lucrările Marii Adunări Natio
nale) -- 16: 18 15.:. 20,30 la grădină

1930
• VIATA DIFICILA Flacăra 
(comnletare Musca purtătoare de 
microbi) _ 15.30 IR 20.30. grădina 
Vitan .(completare. Amintiri con
temporane) - 19.15.
• FEMEIA NECUNOSCUTA : Vi
tan 15.45: tS: 20.15
• LAtEAUA NEAGRA - cine
mascop : Munca (comnletare Si
metrie) - 10.30: 14: 16.15: 18'30:
21. Crîngașl 16: 18.15: 30.30
• CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii Popular (comple
tare Plonleria nr 4'156,11 _ 16: 
19.3(1
• DOMNUL — cinemascop : Mo
șilor (coihuletare Construim) — 
15.30: 18: 20 30. IB grădină - 19.30.
• FIUL CĂPITANULUI BLOOD : 
Viitor (completare Muzeul Zam- 
haceianl - 15: 17. 19: 21.
• APORT. MUHTAR ! - cinema
scop : Colentina - 16: 18.15: 20,30, 
Pacea - 16: 18: 20 (la ambele
completare Acolo unde CarpatD 
intîinesc Dunărea — cinemascop).
• ROMULUS SI REMUS — cine
mascop ■ Rahova — 15.30: 18:
20.30. Ia grădină — 19.30 Drumul 
Sării - 11: 15: 17,30: 20 (Ia am
bele completare Melodiile străzi,
- cinemascop).
• UN ȘOARECE PRINTRE BAR-
BATI : Progresul (completam
Logodnicul) - 15.30: 18:, 20.15.
• UNORA LE PLACE JA'ZUI. : 
Lira - 15 30- 18: 20.30 ta grădină
- 19.30
• UMBRELELE DIN CHER
BOURG grădina Progresul (com
pletare Surîsul) — 20
• CÎNTINII IN PLOAIE : grădina 
Doina (comnletare Sport nr. 
4'1965) - 19 30
• CLUBUL CAVALERILOR : gr i- 
dina Progresul Parc (complet!« J 
Si atunci) - 19.30.
• ClNTAREAJA SCLAVA ; gră
dina Colentina — 19.30.

muncii de pregătire și educare a 
elevilor".

Din discuțiile cu cadrele di
dactice și conducerile de școli 
am refinut dorința și hotărîrea 
unanimă de a remedia cît mai 
repede neajunsurile amintite, 
pentru a se putea consacra cu 
toate foițele predării noilor 
cunoștințe, formării și educării 
tineretului. La rîndul lor, foru
rile locale de învățămînt, cu 
sprijinul concret al organelor 
și organizațiilor de partid, sînt 
chemate să le ajute să traducă 
în fapt această hotărîre. Doar 
vacanța s-a încheiat 1

Anchetă realizată de Florica 
DINULESCU și corespondenții 
regionali Constantin CÄPRARU, 
Nisfor ȚUICU, Monole CORCACl

Ieri in țară : Vremea s-a menținut frumoasă și călduroasă, cu cerul 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, predominînd din 
sectorul sud-estic. Temperatura aerului la orele 14 oscila între 19 grade 
la Mangalia și 28 grade la Berzeasca. în București : Vremea s-a men
ținut frumoasă și călduroasă, cu cerul senin Vîntul a suflat. în general 
slab. Temperatura maximă a atins 27 grade

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 șj 28 septembrie a.c. în țară : 
Vremea în general frumoasă, cu cerul variabil înnourări mai accentuate 
se vor produce în jumătatea de vest a țării în a doua parte a interva
lului cind vor cădea ploi locale Vînt slab, pînă la potrivit predominînd 
din sectorul sudic. Temperatura staționară la inceput, apoi in scădere 
începînd din nord-vestul țării Minimele vor fi cuprinse intre 10 15
grade, iar maximele intre 17 și 27 grade, locai mai ridicate In București: 
Vremea în general frumoasă, cu cerul variabil înnourări nigi-accentuate 
se vor produce către sfirșitul intervalului. Vint slab Temperatura sta
ționară la început apoi în scădere.
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Noul roman al scriito
rului Alecu Ivan Ghilia, 
intitulat „Nopți fără 
so rn", înfățișează întîm- 
K i petrecute în preaj- 
m zilei istorice de 23 
August 1944 într-un tîrg 
din nordul Moldovei. IJ- 
nul dintre eroii cărții, 
utecistul Miluță, presupu- 
nînd că fratele său Tom, 
inginer genist, a primit 
din partea guvernanților 
anto nescient ordinul să 
arunce în aer o serie de 
obiective din localitate, 
sustrage de la acesta 
cîteva acte și însemnări 
cu intenția să le comuni
ce comuniștilor care pre
găteau insurecția armată.

ALECU IVAN GHILIA

VCĂTRE
ORA 22

— Scoală, flăcăule, 
heeei 1

Instinctiv se smuci să 
scape, dar răsuflarea fier
binte duhnind a alcool îl 
împroșcă peste față și 
mîinile omului, aspre și 
brutale, se-ncleștară în 
el și-1 traseră cu atîta pu
tere că se simți luat pe 
sus, steîns ca-ntr-o men- 
ghin.

— Pace 1 S-a făcut 
pace 1 strigă omul gîfîind 
si-1 sărută înțepîndu-1 cu 
.nustățile lui umede și 
aspre ca peria.

Piîngea sau era sudoa
rea care i se scurgea 
pînă-n mustăți ?

— Lasă-mă, nene.
— Tu n-auzi ? Ești ne

bun — îi strigă omul și-l 
zgîljîi din nou. S-a făcut 
pace, băiatule !

— Pace 1 Pace 1 striga
ră și alții împrejur.

Izbuti totuși să scape. 
Se dezmetici și văzu lu
mină. Se frecă la ochi, se 
uită și se crezu din nou 
adormit, cu nebunul din 
vis transformat în alți 
nebuni, împrejur, dar și 
mai ciudat, trăia, era 
treaz, nu-1 pîndea, se pă
rea, nici o primejdie. Pia
ța pîlpîia în lumină. Tur
nul se zărea proiectat pe 
cer, retezat de 
cu ceasul oprit 
și...

„Dă-1 dracului
Trebuie să fug — îi trecu 
prin cap. La opt și jumă
tate. mîine dimineață..." 
își aminți și pipăi speriat 
hîrtiile luate de Ia Tom. 
De unde însă au ieșit a- 
tîțla oameni ? Ce s-a în- 
tîmplat? Cît am dormit?... 
Dacă s-a trezit Tom și a 
văzut că-i lipsesc hîrtiile? 
O să iasă lată. Se tre
zise 
tea 
în 
era.
era 
nemții, nu se vedea 
neamț și încă și mai ciu
dat, era luminată cum n-o 
mai văzuse dinaintea răz
boiului.

Dintr-o curie dosnică, 
lîngă el, două femei în
fășurate în broboade ne
gre, cu fețele subțiate 
parcă de boală, cărau, 
spetindu-se, scaune căp
tușite cu mătase și le 
trînteau c-un qeamăt de 
ușurare în stradă. Un băr
bat voinic, cu umeri de 
hamal, le izbea c-un to
por desfăcîndu-le bucată 
cu bucată, icnind de plă
cere și alți cinci sau șase, 
rîzînd și aruncîndu-și unul 
altuia glume 
parcă mistuiți 
a distrugerii, 
focul cu ele.

— Jos burjuii 1 
Juii ! strigau.

— S-a terminat
— Kaput 1
„Bine, dar ce 

scaunele ? 
Miluță nedumerit, 
bani. De ce s-arunci mîn- 
drețe de scaune pe foc?". 
Privi totuși cu plăcere 
spectacolul, abia stăpî- 
nindu-se să nu pună și el 
mina pe ciosvîrtele aurite 
și să le-arunce în foc. Și 
nu așa se ridică un foc ; 
dacă vrei să le dai peste 
nas nemților — își spuse 
și se uită cu sfidare la 
clădirea comandamentu
lui hitlerist, cu steagul 
negru deasupra, cu gea
murile camuflate — tre
buie să faci un foc haidu
cesc, pe cinste.

— Oăi tu, oăi ! Oprește 
măăăi 1

Un birjar nimerise drept 
în mijlocul mulțimii și nu 
hai știa cum să lasă. Că

iții sforăia frămîntîndu-se 
în hulube și țăcănea cu 
copitele în asfalt, speriat 
de flăcări ; crăcănat pe 
capră, birjarul, rotund ca 
un butoi, strîngea zăbala 
mînînd de parcă voia să 
treacă prin flăcări ; calul 
se cabrase dînd înapoi ; 
birja se legăna împinsă 
dintr-o parte în alta, ca o 
barcă sprijinită mai mult 
pe umerii oamenilor și un 
bătrîn slăbănog îmbrăcat 
în negru, cu joben, ca un 
cioclu, agitînd o umbrelă 
găurită, era atît de fericit 
sau de nenorocit sau de 
beat că încerca mereu 
să se agațe de gîtul 
calului și, cînd anima
lul se liniști, obișnuit 
cu focul și prezența for
fotei în care se împotmo-

explozii, 
la șapte

de ceas.

de-a bineiea. Pu- 
să-și bage pumnii 
ochi
Piața era plină și, ce 
mai ciudat, lipseau 

un

și tot asta

pipărate, 
de o febră 

alimentau

Jos bur-

cu ei.

au cu 
își spuse 

Costă

MIHU VULCĂNESCUDesen de
lise, 
aer și izbucni în 
de zis, lipindu-și fața de 
botul gloabei.

— Dacă-i pe asta, să 
mă urc în birjă, îi trecu 
lui Miluță prin cap. De 
sus se vede mai bine. 
Hop-așa — își făcu vînt 
și era gata să urce, dar 
de undeva de la un geam 
deschis se auzi un apa
rat de radio : „Atențiune 1 
Atențiune !" și faptul în 
sine,, mai mult decît vo
cea crainicului care anun
ța, ce anunța ?, îl înțepeni 
cu piciorul pe arcul din 
spate al birjei. Din păcate 
nu se putea înțelege ni
mic. Strigătele și vacar
mul acopereau totul, apoi 
dintr-o dată, ca o lumină 
care țîșni chiar din el, în
țelese. Era ceea ce aș
teptau și pregăteau în 
tainică ilegalitate, de atîta 
vteme, înfruntînd plutoa- 
nele de execuție și închi
sorile, și hăituiala neîn
cetată, comuniștii și ute- 
ciștii, sute și mii de oa
meni și 
te sute 
tizanți 
noștea, 
risipiți în toată țara, ca o 
armată nevăzută într-un 
război ascuns, care-și 
face loc, pe întuneric și 
pe brînci, mutește, pur- 
tîtid cu ei lumina, liniștea 
și bucuria.

Se izbi în cineva. Altci
neva îl calcă pe picior. 
Se strîmbă de durere dar 
rise Se bucură, s-a ter
minat. Sau de-abia înce
pe 1 Păi sigur, de ce ești 
prost ? Abia acum o să 
ne batem cu-adevărat. 
Abia acum a venit vre
mea. Sînt pe rîpă, la vale, 
s-a terminat. Doamne, 
dumnezeule, ce-o să fie 1 
Repede, repede, mai re
pede. La ateliere era 
singurul loc unde-i putea 
găsi. Făceau cu schim
bul, în pichete, ca la gre
vă, să păzească mașini
le, să nu le demonteze și 
să le care bandiții la tren. 
Știu și cine-i mai mare, 
legătura superioară. „Bă- 
trînul", care nu era bă- 
frîn, nu știa de ce-i spu
neau așa, sau știa, n-are 
importanță Era cu cinci 
sau șase ani mai mare ca 
Tom. Numai să nu fie și 
el prin piață. Toată su
flarea orașului părea că 
s-a adunat aici. Cu o 
noapte înainte și chiar în 
noaptea asta, cînd a ve
nit 
nu 
se 
ca 
grozav, îi plăcea, era de 
neînchipuit ce se-ntîmplal 
Unde te uitai focuri, 
focuri, camuflajele rupte, 
oamenii 
în mîini 
se vadă 
Iute de 
se-mbrățișeze, dar ca și 
cum ar fi vrut să vadă 
chiar noaptea aceea, din 
care veneau, de care se 
despărțeau chiuind și-a- 
tuncînd pălăriile-n sus, 
războiul și teama și tot 
ce ținea de amintirea zi
lelor și nopților prin care 
trecuseră. Lumina din 
case, luminările și feli
narele, camuflajele rupte 
cu plăcerea răzbunătoare 
pe care ți-o dă o dorință

își aruncă jobenul în 
hohote

alți zeci sau poa- 
de mii de simpa- 
pe care nu-i cu- 
nicî nu-i bănuia.

el, orașul părea mort; 
mișca nimeni, oamenii 
ascundeau prin beciuri 
guzganii și acum... Era

umblînd cu torte 
nu numai să li 
fețele, să se sa- 
bucurie, și să

înirînată, toate 
din dorința oa- 
de-a se lumi- 
numai pe ei, 

vedea cum ara-

ciotul, îmbrîncindu-1 
tr-atît că era să-l dea 

bădie ?

în- 
jos.
Ce

îndelung 
porneau 
menilor 
na nu 
de-a se
tă, cum au scăpat și cum 
arată într-un ceas ca a- 
cela, dar și de a avea 
sub ochi noaptea, casele 
și ruinele lîngă care su- 
praviețuiseră pînă în cea
sul acela. Așteptați, cre
deați c-am murit, c-am de
venit slugile voastre — 
se-ntoarse Miluță spre 
clădirea neagră și oarbă 
cu întunecimea ei ame
nințătoare de cazarmă, a 
comandamentului hitleris! 
și se-ntrebă ce se-ntîmplă 
acolo. Ar " 
despartă 
și-acolo, 
nimic din 
Credeați 
slugile voastre, v-am des
chis ușile de la casă și 
v-am lăsat să tropăiți cu 
cizmele voastre murdare 
prin odăi pînă ne-ați 
scos în stradă afară, la 
camuflaj și ruine 1 Vedeți 
voi, lasă — amenință el 
și, de supărare, începu să 
tremure. Ce-ar fi să-l cau
te pe omul care-1 trezise 
să-i spună și lui ? Precis 
e de-ai noștri — își spuse. 
De ce se bucura ? Toți 
care se bucură sînt de-ai 
noștri. Poate chiar să facă 
parte din mișcare. Cine-o 
fi ? Piîngea de bucurie. 
Piîngea, da. Uite-11 Asta 
trebuie să fie 1 Avea mus
tăți,

— Hitler kaput — stri
gă ca o parolă apropiin- 
du-se de el și-i făcu cu 
ochiul, mucalit, ca unui 
prieten pe care-1 cunoști 
de cînd lumea.

— Mucosule — îl înjură 
drept 
sul și 
nul în 
prost.
— proroci el. O să plîn- 
geți în pumni.

— Poate dumneata, că 
ești burjui — îl înfruntă 
Miluță și, repetînd gestul 
presupusului burjui, care 
arăta mai mult a băcan, 
se strîmbă la el : Burjuiu- 
le 1 Ești un burjui ! — îi 
plăcea grozav cuvîntul 
și-1 răcni din răsputeri...

Abia la primul ghiont 
primit pe neașteptate, fă- 
cîndu-1 să icnească, se 
uită și văzu cu cine are 
de-a face. Fălci tari, rase, 
pălării tari, cravate cu 
nodul lat și ace de aur 
și jiletcile dungate înche
iate pînă-n gît se apro
piată pe tăcute strîngînd 
cercul în jurul lui și Mi
luță înțelese că-i de rău. 
Am nimerit între gulerați
— își spuse. Se lăsă Ia 
pămînt și înșfăcă o pia
tră.

— Care s-apropie, 
crăp capul — strigă 
zvîcnf repezindu-se 
capul întTe umeri și 
pumnii înainte.

Un bărbat cu o șapcă 
ofițerească pe cap și-un 
ciot de braț strîns în mî- 
neca hainei, ca-ntr-un să- 
cotei, îi îmbrînci cu .umă
rul pe trotuar.

— Găinarilor 1 Hoților 1 
strigă Miluță îndîrjit, strîn
gînd piatra în pumn. Puș- 
căria-i pe voi !

— Nu bate cîmpii 1 
Vezi-ți de drum — îl sfătui 
ciuntul și-1 făcu vînt cu

fi vrut 
în zece, 
să nu-i 
noaptea
c-am <

să se 
, să fie 

scape 
aceea, 

devenit

răspuns mustăcio- 
se ciocăni cu pum- 
cap, să-i arate că-i 
O să-ți pară rău

îi 
Și 

cu 
cu

— Ce ai, 
dai?

— Leagă 
n-o încasezi

Se-ntoarse să-1 miru
iască, să-l ia dracul de 
bandit, dar se simți apu
cat de cot și răsucit în 
loc cu o putere căreia nu 
i se putea împotrivi.

Era omul care-1 trezise. 
11 recunoscu după musta
ță și după voce.

— Hai, repede. Ai bani 
la tine ?

—■ Pentru ce ? N-am 
nici un ban.

— Nu fi prost — îl încu- 
rajă familiar, mustăciosul. 
Nemții vînd în gangul de 
la liceu captură de răz
boi, pantofi și-mbrăcă- 
minte de damă. Te fac 
om, flăcăule, hai repede !

— Stai puțin — și 
luță o rupse la fugă.

Porțile pe care se 
tepta să le găsească 
chise erau intr-adevăr 
închise, dar păzite de un 
grup înarmat de munci
tori, pe doi îi recunoscu 
și ei îl recunoscură pe el, 
erau de la sculărie, cu 
șepcile negre de cărbu
ne. hainele lucioase pe ei 
— noaptea era rece, se
nină — și niște banderole 
tricolor cu-o literă P la 
mînă. I se dădu drumul 
pe portița cea mică fără 
țarcul de fier care ducea 
în camera de pontare și 
de control, pe care intrau 
numai inginerii și, din 
an în paște, cînd dădeau 
pe la ateliere, șefii cei 
mari. Putea să fie o joacă 
din partea lor și-i plăcu 
joaca. Se opri lingă pri
mul care-i deschise și-i 
atinse cu palma arma din 
mînă și banderola :

— Ce-i asta ?
Era un tînăr de seama 

lui, poate c-un an sau doi 
mai mult, c-un gît lung de 
bîtlan și-un piept uscățiv 
și-ngust, ca o continuare 
a gîtului. Rîse, 
capul pe spate 
spre curte.

—- Vezi și tu 
Grăbește-te 1

— De unde-ai 
vii’ncoa ? îl întrebă 
muncitor bătrîn.

Miluță dădu din umeri. 
Nu știu ce să-i spună.

— De unde să știe 1 L-a 
tras ața — răspunse alt
cineva în locul lui și el 
trecu mîndru printre ei, 
misterios și grav, cu se
riozitatea omului care de
ține o veste importantă și 
n-are timp să stea la dis
cuții. Ce știau ei 1 Nici nu 
le trecea prin cap de ce-a 
venit el.

Curtea era plină. Bă- 
trîni și tineri, umăr lîngă 
umăr, așezați soldățește 
în rînd, în salopetele lor 
sărăcăcioase, mînjite cu 
uleiuri, fum și cărbune, 
părînd făcute din 
cărbune, mirosind 
și cărbune, fumau 
cere și-naintau 
spre o direcție pe care 
Miluță nu și-o putu pre
ciza de la început și, cum 
nici unul nu purta cufă- 
rașul sau lădița de lemn 
obișnuită, i se păru ciu
dat să-i vadă așa, parcă 
le lipsea cîte-o mînă. 
Bucuria iradia pe fețele 
lor, dar era o bucurie re

săcățeaua, 
de-a bineiea.

să-l

Mi-

aș- 
în-

își dădu 
și arătă

înăuntru.

știut să
un

fum și 
a fum 
în tă- 
încet

tinută, plină de gravitate. 
In piață oamenii se bucu
rau că trăiesc, că s-a 
sfîrșit și iată, trăiesc pri
ma clipă cînd puteau res
pira fără teamă și spe
ranța începea să le încăl
zească din nou sufletele. 
Sau poate că nădejdea 
nu-i părăsise niciodată. 
Dacă te părăsește și nă
dejdea, ce să mai faci ? 
S-a terminat, toată lumea 
se-ntunecă și mori cu 

-zile; dar pentru prima 
dată, aici și nu în piață, 
Miluță simți, încă fără să 
știe ce-avea să știe, ce-a- 
vea să se aleagă din toa
te, numai uitîndu-se la fe
țele ciolănoase și aspre

așezate la rînd, soldățeș
te, simți cum din credința 
și speranța lui se naște 
siguranța, liniștea și ade
vărata bucurie. N-o să-i 
lăsăm, își spuse, o să ne 
batem 1 De-acum gata, 
sînt pe rîpă, la vale, An
tonescu 
cu ei, 
noastră, 
vorbeau 
nouă pentru care gem în
chisorile boierilor de mun
citori ; o lume dreap
tă și bună, nu știu 
cum va fi, își spuse, dar 
va fi dreaptă și bună, n-o 
să-l mai ducă pe frate
rnii! în lagărul de muncă, 
să-i distrugă viitorul. Ni
meni n-o să mai înșele pe 
nimeni, că numai de gura 
lor s-a dus, prin minciu
nă și înșelătorie, să-l facă 
mecanic de aviație, că-i 
plac avioanele. Totu-i 
minciună, minciună și-n- 
șelătorie și ce nu pot cu 
minciuna, răzbesc cu for
ța și frica. N-o să mai fie. 
Fără jandarmi și patroni. 
Fără agenți și curbe de 
sacrificiu. Să-nvingă drep
tatea și totul pe merit și 
muncă să fie...

— Un’te bagi, mă ? Ce 
te-nghesui ?

— Așteaptă la rînd.
Intîlni un prieten din a- 

teliër, un băiat de vîrsta 
lui, mecanic, lăudăreț și 
mincinos din fire, care se 
repezi la el de cum îl 
văzu și părea într-al 
nouălea cer :

— Am pus 
carabină, îl 
mire și i-o 
mai încăpîndu-și în piele. 
Cu toată făloșenig, simți 
că pentru prima dată spu
nea adevărul și Miluță 
înghiți în sec. Era într-a- 
devăr o carabină ușoară, 
lustruită de-ți vedeai mu
tra în ea.
mai...

— Cum 
De unde

Ilie se lipi de el, fericit:
— Tata-i prieten cu bă- 

trînu’ —•_ îi șopti repede 
și-l bătu pe spate încura
jator. Du-te și tu.. Poate-ți 
dă și ție. Să zici că ai 
opșpe ani dacă te-ntrea- 
bă și că ești prieten cu 
mine.

— Unde-i ?
— Bătrînu’ ? Badea Ce- 

țoveanu ? în spatele ate
lierelor. Treci prin cazan- 
gerie. Hai că te duc eu 
— se ' ' ~
vede 
precis.

Dar 
accepta oferta.

— Las-că știu — se su- 
meți el. Sînt utecist, 
prostule. Tu nu ești — și-l 
lăsă pe celălalt cu gura 
căscată. Chiar cu bă
trînu’ am treabă. Dar 
spune-mi : ce se-ntîmplă 
pe-aici ?

— Facem revoluție 1 Pe 
ce lume trăiești ?

kaput, s-a zis 
vine și vremea 

Vremea de care 
tovarășii. Lumea

mina pe-o 
luă în pri- 
arătă, abia

Se aranjase, ce

naiba ai făcut? 
te-ai învîrtit ?

oferi el. Dacă te 
cu mine, îți dă

Miluță nu putea
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(Fotografie distinsă cu premiuli I)
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(Fotografie distinsă cu premiul II)
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DE DOLARI
Am a face destul de des cu mi

lionarii. îmi plac. îmi plac mutrele 
lor. îmi place felul în care trăiesc ei. 
îmi plac bunătățile pe care le mă- 
nîncă.

îmi place, mai ales, cum se îm
bracă. îmi plac pantalonii lor cadri- 
lați, vestele lor albe cu picățele, lan
țurile lor de aur și inelele cu mo
nogram, pe care le pun drept parafă 
pe cecuri. Sînt foarte drăguți, pe 
onoarea mea ! Cînd dai la club peste 
șase-șapte dintre ei, așezați laolaltă, 
e o adevărată încîntare să-i privești. 
Dacă li se așază cumva un firicel de 
praf pe mînecă, se reped unii din 
toate părțile să-i perie. Și sînt foarte 
bucuroși s-o facă. Mi-ar face și mie 
plăcere să-i scutur puțin.

Dar mai mult decît bucatele din 
care se înfruptă, admir puterea de 
pătrundere a minții lor. E extraordi
nară ! Uitați-vă la ei cum citesc. (Ci
tesc tot timpul, ce să mai vorbim I) 
Duceți-vă Ia orice oră la club și veți 
vedea cel puțin trei, dacă nu patru 
dintre ei, cufundați în lectură. Și ce 
sînt în stare să citească ! Ai zice că 
un om care a 
birou de la ora 
trei, cu un scurt 
jumătate pentru 
frînt de osteneală. Nicidecum ! După 
afîtea ore de birou, oamenii aceștia 
mai găsesc destulă energie să se a- 
șeze în fotoliu și să răsfoiască Sketch 
sau Police Gazette sau Pink Un, pri- 
cepînd glumele cu aceeași ușurință 
ca și mine.

Simt o adevărată 
plimb în sus șl în 
să prind crîmpeie din conversația lor. 
L-am auzit deunăzi pe unul care, a- 
piecîndu-se, a spus : „l-am oferit un

muncit din greu la 
unsprezece pînă la 
răgaz de un ceas și 
dejun, se întoarce

desfătare să mă 
jos printre ei și

Stephen Leacock este unul din cet 
mai cunoscuți scriitori umoriști ameri
cani din prima jumătate a secolului 
nostru. în scrierile sale el dezvăluie 
adesea cu multă vervă și ironie xarțlele 
și contradicțiile orînduirii capitaliste.

milion și jumătate. Nici un cent mai 
mult. Vrea, bine. Nu vrea, tot bine", 
îmi venea să mă bag în vorbă și să 
spun: „Cum? Cum? Un milion și 
jumătate ? Mai spune o dată ! Ofe- 
ră-mi-l mie, de vreau, bine, de nu 
vreau, tot bine. Pune-mă la încercare 
măcar o dată ; nu mă dau în lături. 
Sau, știi ce ? Hai, să zicem un milion 
în cap și să batem palma !”

Și să nu vă închipuiți, domnilor, 
că oamenii aceștia mînuiesc banii fără 
socoteală. Greșiți. E adevărat că pen
tru ei sumele mari nu contează. Să 
zicem o sută de mii de dolari din- 
fr-un condei (sau chiar mai mult). So
cotesc în schimb cu mare grijă mă
runțișul. Nici nu vă puteți face idee, 
pînă nu-i cunoașteți, cît pot fi 
agitați pentru un cent, o jumătate 
cent, un sfert de cent.

Aseară, doi dintre ei au venit 
club, nebuni de bucurie : ziceau 
prețul griului se urcase și în mai 
puțin de o jumătate de oră reali
zaseră un cîștig de patru cenți. De 
bucurie au comandat un supeu pen
tru șaisprezece persoane. Nu pricep. 
Am primit și eu adesea de două ori 
pe-afîf pentru un articol, fără să-mi 
freacă prin gînd să ofer un banchet 
în cinstea unui asemenea eveniment.

într-o noapte am auzit pe unul 
spunînd : „Să chemăm New Yorkul 
și să le propunem un sfert de cent". 
Dumnezeule mare ! Să-ți permiți lu
xul să chemi în toiul nopții New 
Yorkul, un oraș cu milioane de locui
tori, și să-i propui un sfert de cent ! 
Și credeți, poate, că New Yorkul și-a 
ieșit din fire ? Nu, domnilor, a pri
mit ! Fără îndoială, așa lucrează ma
rea finanța, dar eu nu. mă simt în 
stare s-o înțeleg. Am încercat la rîn- 
dul meu să chem Chicago și i-am 
oferit un cent și jumătate. Am chemat 
apoi Hamilton, Ontario, ridicînd ofer
ta pînă la o jumătate de dolar. Tele
fonistul mi-a spus că sînt nebun.

Cele de mai sus vă arată, cred,

de 
de

la 
că

' :

deslul de limpede că am cercetat 
îndelung procedeele milionarilor. 
M-am ocupat cu acest studiu ani de 
zile. Mă gîndeam că aș putea să fiu 
de folos tinerilor care au pornit pe 
calea vieții muncind și sînt nerăbdă
tori să nu mai muncească.

Mulți își dau seama destul de fîr- 
ziu că de-ar fi știut cînd erau tineri 
ceea ce știu astăzi, în loc să fie ceea 
ce sînt, ar fi ceea ce n-au ajuns să 
fie ; după cum foarte puțini tineri 
stau să cugete că de-ar ști ceea ce 
nu știu, ar putea să fie mai tîrziu 
ceea ce nu vor fi. Acestea sînt cu
getări amare și tardive păreri de 
rău.

In ceea ce mă privește, am cules 
cîfeva informații despre metodele pe 
care le folosesc milionarii.

De un lucru sînt convins. Orice tî- 
năr care ține să strîngă un milion 
de dolari trebuie să-și supravegheze 
cu mare atenție felul de viață și să 
țină cu strictețe regimul cuvenit. 
Constrîngerile acestea nu sînt ușor 
de suportat ; dar nici un succes nu 
se poate obține fără suferință.

Săvîrșeșfe o neiertată greșeală tî- 
nărul care, rîvnind să strîngă un mi
lion de dolari, își închipuie că ar a- 
vea dreptul să se scoale la 7,30 di
mineața, să mănînce numai carne to
cată, să bea apă rece la prînz și să 
se culce la 
văzut prea 
mea ca să 
dorește să 
buie să se 
de ora 10 !
ceva. Nu îndrăznesc. Și-ar pierde în
treg creditul dacă i-ar vedea cineva 
pe stradă, să zicem, la 9 jumătate 
dimineața.

Nici prejudecata cumpătării nu e 
mai puțin dăunătoare. Pentru a de
veni milionar trebuie să bei necon
tenit, cîf mai multă șampanie. Șam
panie și whisky cu sifon ; trebuie 
să stai toată noaptea și să bei cu 
vadra. îți limpezește creierul pentru 
afacerile de a doua zi. Am văzut 
pe unii dintre ei, dimineața, cu cre
ierul atît de limpede, încît fața lor 
semăna cu o piftie răsfirată.

Cum fac bani milionarii e o pro
blemă destul de complicată. încear
că, de pildă, să vii la oraș cu cinci 
cenți în buzunar. Aproape toți au

ora 22. Nu se cade. Am 
multi milionari în viața 
nu știu afîta lucru. Cine 
ajungă milionar nu tre- 
scoale niciodată înainte 
Milionarii nici nu fac așa

început așa. Oameni cu milioane șl 
milioane mi-au povestit în repetate 
rînduri că n-au avut decît cinci cenți 
în buzunar cînd au venit la oraș. De 
aici au pornit, după cît se pare. De
sigur, nu-i ușor. Eu am încercat de 
mai multe ori. O dată era cît pe-aci 
să reușesc. Am luat cu împrumut cinci 
cenți, am plecat din oraș și m-am 
întors plin de avînt. Dacă nu m-aș 
fi oprit înfr-o berărie 
nea orașului și n-aș fi 
cenți, azi aș fi putut 
cu avere.

Alt mijloc e să pui 
cere. O afacere în stil mare, la care 
nu s-a gîndit nimeni înaintea fa. O 
persoană pe care o cunosc mi-a po
vestit, de pildă, că aflîndu-se cîndva , 
în Mexic fără un cent la buzunar, a 
băgat de seamă că nu era prin par
tea locului nici o uzină electrică. În
dată a pus în mișcare vreo cîteva 
și a cîștigat bani de-i aduna cu lo
pata. Un alt cunoscut de-al meu s-a 
trezit într-un rînd la New York fără 
nici o lăscaie în buzunar. Ei bine, 
acestuia i-a dat în gînd că orașul ar 
avea nevoie de clădiri cu cel puțin 
zece etaje mai mult decît cele 
construite pînă atunci. A ridicat doi 
zgîrie-nori și i-a vîndut numaidecîf. 
Foarte mulți milionari și-au început 
cariera punînd în valoare idei la fel 
de simple.

Există, bineînțeles, și o cale mull 
mai lesnicioasă decît cele de mai sus. 
Stau la îndoială dacă fac bine s-o 
divulg, deoarece mă bate gîndul s-o 
folosesc eu însumi.

Am aflaf-o 
plător, într-o 
pe-acolo un 
gat : arată 
Nu știam în 
lui avere, 
unul dintre colegii lui : cum a sfrîns 
băfrînul Bloggs atîția bani ?

— Cum ? mi-a răspuns rînjind prie
tenul meu, milionarul. Foarte simplu, 
i-a stors 
fanî.

De la 
celentă 
ar fi bănuit că văduvele și orfanii 
au bani ?

— Bine, l-am întrebat cu sfială, dar 
cum a făcut să stoarcă bani de la ei ?

— Pur și simplu i-a călcat în 
picioare, iată ce-a făcut.

Nu-i așa că-i simplu ? De atunci 
încoace, nu o dată am cugetat la 
vorbele milionarului meu și mi-am 
pus în gînd să încerc și eu. Dacă 
aș reuși să pun mîna pe un număr 
suficient de văduve și orfani, de 
călcat în picioare i-aș călca destul 
de lesne. Dar vorba e. cum să-i 
prind ? Majoritatea văduvelor pe care 
le cunosc mi s-au părut destul de 
rezistente ; cît despre orfani, îmi în
chipui că va fi nevoie de cantități 
industriale. Am să aștept, iar dacă 
voi izbuti vreodată să fac rost de 
un număr îndestulător de orfani, am 
să-i calc în picioare și apoi — voi 
vedea...

de la margi- 
băut cei cinci 
să fiu un om

la cale o afa-

în mod cu totul înfîm- 
seară la club. Vine 

bătrîn putred de bo- . 
aidoma cu o hienă, 
ce tel realizase uriașa 

Așadar, l-am întrebat pe

de la văduve și de la or-

văduve și de la orfani I Ex- 
idee, mi-am zis. Dar cine
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atunci continuă ofensiva împotriva lor.

noștri unele aspecte ale luptei împotriva microscopicilor

pe Pămînt cu mult înaintea omului. Invizibili și insesiza

bili, ei i-au iost dușmani încă în vremurile străvechi, cînd

omul abia se ridica în picioare. Oasele unui om-maimuță,

locuitor al insulei lava acum 2 milioane de ani, au iost

descoperite cu urmele unei inleclii grave. Omul a devenit

stăpîn al Pămîntului, totuși milenii în șir iluzoriile lui

mijloace de apărare împotriva bolilor molipsitoare au

lost descîntecele și amuletele. Abia pe la mijlocul secolului

trecut, Pasteur a scos în evidență rolul microbilor, iar de

Recent a avut loc la București Congresul national de

microbiologie medicală cu participarea unor oaspeți de

peste hotare. Ne-am adresat unor oameni de știință care

au luat parte la congres, solicitîndu-i să relateze cititorilor

Microbii, virusurile, organismele parazitare au apărut

Microbii au și ei dușmanii lor : bacteriofagii. In stingă îi vedem cum împresoară microbul unei 
infecții intestinale, care va fi victima lor, iar in dreapta doar vestigiile care au mai rămas. 

Fotografiile au fost obținute la microscopul electronic la o mărire de 20 C00 ori

Acad.
V D TIMAKOV
Inst itu+u I 
de epidemiologie 
și microbiologie 
„Gamaleia'‘-Moscova

Bacteriile și
streptomicina

inamici ai omului.
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Institutul „Pasteur" — 
Paris

Atac asupra 
inimii

Pînă nu de mult se con
sidera că, în general, boli
le cardio-vasculare s-ar 
datora unor dereglări în 
prelucrarea grăsimilor de 
către organism, deci unor 
cauze interne In anii de 
după război s-a observat 
că aceste boli care apar, 
de obicei, la persoane afla
te în a doua jumătate a 
vieții, se manifestau cu o 
frecventă destul de mare și 
la persoane tinere Aceste 
persoane au trăit un timp 
în regiuni în care bîntuise- 
ză tifosul exantematic sau 
boli înrudite cu acesta. A- 
colo au tos1 în contact cu 
aceste boli fntecțioase. e- 
xistînd posibilitatea să se 
fi contaminat, făTă să se de
clanșeze însă simptomele 
bolii Aceasta a sugerat 
ideea că apariția de boli 
cardio-vasculare la persoa
nele tinere ar avea o legă
tură cu prezenta germeni
lor infecțioși care produc 
tifosul exantematic și cele
lalte boli, ar avea deoi 
cauze externe Am început 
deci să studiem rickettsiile, 
germenii răspunzători de 
apariția tifosului exantema
tic și care, ca mărime, pe 
scara viețuitoarelor, se află 
între virusuri și microbi.

Cercetările au confirmat 
ci in serul sanguin al ti
nerilor care prezentau boli 
cardio-vasculare se găseau 
anticorpi specifici tifosului 
ezantematic. indiferent 
dacă ei se îmbolnăviseră 
sau nu.

Constatările de pînă a- 
cum se bazează pe studie
rea a peste 62 000 de pro
be de sînge de la oameni 
bolnavi și sănătoși, care au 
fost cercetate pentru a se 
pune în evidență contactul 
organismului lor cu germe
nii rickettsieni și neoricket- 
tsieni.

Propagîndu-se în orga
nism. pe calea vaselor san
guine, acești germeni pot 
ajunge în orice organ al 
corpului și provoca îmbol
năviri cu localizările cele 
mai diferite la ochi, la cre
ier, determinînd pînă și îm
bolnăviri psihice In aproa
pe majoritatea cazurilor a 
putut fi dovedită originea 
rickettsiană sau neoricket- 
tsiană a acestor afecțiuni.

In cadrul Institutului de 
Inframicrobiologie, acade
micianul Ștefan S Nicolau 
și colaboratorii săi au dez
voltat pe scară largă aces
te cercetări în România. 
Sînt bine cunoscute lucrări
le privind peste I 000 de 
cazuri de îmbolnăviri ale 
inimii, ale vaselor sangui
ne de boli oculare sau 
neuropsihice în care a fost 
demonstrată aceeași origi
ne.

Izolarea germenilor ric
kettsieni din sîngele sau 
din pereții vaselor sangui
ne ale bolnavilor, vinde
cările obținute prin trata
mente cu anumite antibio
tice reprezintă probe in
discutabile că in afecțiu
nile cardio-vasculare apă
rute la persoane de vîrstă 
tinără. agentul responsa
bil îl constituie rickettsiile 
și neorickettsiile.

Obținerea unor rezultate fa
vorabile în tratarea acestor 
boli presupune însă efec
tuarea unul diagnostic ra
pid. prin cercetarea sînge- 
lui. căci leziunile, o dată 
constituite, pol deveni ire
versibile Intervențiile la 
timp reprezintă deci, o 
condiție esențială pentru 
succesul tratamentului.

infec-

micro- 
au in- 

in do-

naturale de boli 
țioase.

In ultimii ani. 
biologii sovietici 
tensificat lucrările
meniul geneticii microorga
nismelor. Se știe că prin 
acțiunea unor substanțe 
chimice sau a diverși fac
tori fizici se poate obține 
schimbarea naturii unor 
microorganisme și a pro
prietăților lor biologice, a- 
dică mutații. Astfel, folo
sind substanța 5— bromu- 
racil, cercetătorii noștri au 
obținut bacterii rezistente 
la streptomicina. S-a con
statat că substanța deter
mină la aceste bacterii mo
dificări în molecula aci
dului desoxiribonucleic 
(ADN), purtătorul caracte
relor ereditare. Introdu
cerea 5— bromuracilului în 
moleculă are drept urmare 
înlocuirea unora din ele
mentele care intră în alcă- 

, tuirea ei. Ca urmare mo- 
j lecula de ADN resinteti- 
j zîndu-se, apare cu o pro- 
i prietate biologică schim-

transplantai splină, ficat sau 
am inoculat celule sar 
de la cobai bolnavi U ,ni- 
male încă sănătoase. Ca ur
mare a apărut întîi o tumoare 
locală, solidă, iar apoi a 
crescut numărul globulelor 
albe, a apărut leucemia. Ace
lași a fost însă efectul dacă 
nu se transplantau lesuturi cu 
celule întregi, ci se inocula 
doar plasma sînqelui sau ex
tracte cu celule sfărîmate ale 
splinei și ficatului. (Această 
sfărîmare a celulelor se poa
te face și cu ajutorul ultra
sunetelor).

Tifosul exantematic nu 
este însă singura boală 
produsă de rtckettsit. de a- 
ceea cercetările au fost ex
tinse asupra tifosului trans
mis de către șobolan (tifo
sul murinl de către căpușe 
(febra butonoasă) sau de 
alte animale (febra Q) Au 
fost studiati sub acest as
pect și neorickettsiile. un 
grup de geimeni mai mici 
decît rickettsiile

Am ațuns astfel la con
statarea că unele boli de 
inimă sau ale vaselor de 
singe, socotite a avea 
cauză internă pot avea o 
origine rickettsiană. Pă- 
trunzînd în organism, a- 
cești oermeni not orovoca 
insuficiența cardiacă, le
ziuni ale valvelot Și peri- 
cardului (învelișul inimii’, 
boli ale încheieturilor sau 
al- venelor cunoscute ca 
artrite și flebite.

p. (:hinez/i
Prof LI CI CIUN 
director adj al 
Institutului pentru 
controlul medicamen
telor și bioprepara- 
telor Pekin

Seruri și 
vaccinuri noi

Participînd Ia Congresul 
national de microbiologie 
medicală din România, am 
luat cunoștință de realiză
rile tdbretice si practice, 
obținute în ultimii ani, de

Posibilitatea de a se 
transmite cancerul de la 
animal la animal este un 
argument în favoarea 
existentei unui virus. Lu
crul este confirmat și de 
faptul că prin filtrare, 
strecurîndu-se extractul 
celular prin membrane atît 
de dense încît ; ù lasă să 
treacă nici un fel de bac
terii, lichidul obținut trans
mite in continuare leuce

în laboratoarele noastre 
se desfășoară lucrări care 
au drept scop descoperirea 
de noi mijloace și metode 
pentru combaterea bolilor 
infectioase, pentru preve
nirea lqr și chiar pentru li
chidarea deplină a unora I pL1CLilLC 
dintre acestea, ca difteria. ț riată. în speță, modificarea 
poliomielita, turbarea, tu- * 
laremia, bruceloza, tuber
culoza etc. A lupta cu suc
ces împotriva bolilor in
fectioase presupune însă 
diagnosticarea lor rapidă, 
din timp, înainte ca ele să 
se agraveze. în acest scop, 
au fost elaborate în ultimii 
ani în U.R.S.S. noi metode 
care ne permit să aflăm 
destul de repede care anu
me germene infecțios a in
trat în acțiune. In domeniul 
toxi-infecțiilor intestinale 
se recurge în prezent la o 
reacție specială bazată pe 
utilizarea bacteriofagilor, 
adică a virusurilor care a- 
tacă bacteriile. Dacă mate
rialul de cercetat, recoltat 
de la bolnav, este pus în 
contact cu un bacteriofag, 
cunoscut dinainte că are 
efect distrugător asupra u- 
nui anumit germen infec
țios, se poate observa une
ori o creștere cantitativă a 
bacteriofagului. Astfel, da
torită multiplicării sale în 
corpul bacterian, prezența 
bacteriei bănuite a fi pro
vocat boala poate fi dove
dită, permițînd să se ia fără 
întîrziere măsurile cores
punzătoare. în diagnostica
rea bolilor produse de 
rickettsii (germeni infec
țioși care pe scara mărimii 
se situează între microbi și 
virusuri) a fost inițiată în 
U.R.S.S. „reacția fixării 
complementului“. Vreau să 
explic în cîteva 
această metodă. Se 
anticorpul se poate 
microbul pentru a-1 
ge numai în prezența unei 
substanțe — „complemen
tul“ — cuprinsă de altfel 
în sîngele tuturor animale
lor cu sînge cald. Pentru a 
se identifica germenul ne
cunoscut, el este pus în 
contact cu un ser care con
ține atît anticorpi cunos- 
cuți de a avea o acțiune 
distructivă asupra unui a- 
numit germene, cît și cu 
substanța complement. Da
că anticorpul corespunde 
germenului respectiv, ei se 
vor uni, fîxîndu-și și com
plementul. Pentru a se 
constata apoi dacă acest 
proces a avut loc într-ade- 
văr. se adaugă globule roșii 
de sînge. Dacă complemen
tul s-a fixat, globulele roșii 
rămîn intacte, dacă nu, a- 
tunci ele se destramă, ur- 
mînd să se facă încercarea 
cu alți anticorpi.

Se lucrează în continuare 
la elaborarea de noi 
tode care să determine 
menii Infecțioși să se 
deze. Unele din aceste 
tode sînt bazate pe imuno- 
fluorescență. adică pe pro
prietatea unor germeni in- 
fecțioși. ca prin adăugarea 
unor anumite substanțe și 
sub acțiunea razelor ultra
violete să devină puternic 
strălucitori 
microscop, 
sovietici au 
de metode 
care rapidă 
pă. hepatită epidemică etc.

Perfecționarea și mări
rea eficacității vaccinurilor 
sînt strîns legate cu efor
turile depuse în domeniul 
imunologiei. Este lucru cu
noscut că, în urma unui 
proces de îmbolnăvire sau 
de imunizare artificială, a- 
pare rezistența organismu
lui față de anumite in
fecții.

I conferă bacteriilor rezis
tență la streptomicina. 
Rostul acestor lucrări este 
descoperirea căilor pe care 
germenii deveniți rezistenți 
la antibiotice pot rede
veni sensibili la acțiunea 
acestora.

Cercetările de acest gen au 
dus la o mai bună cunoaș
tere a dinamicii mutațiilor, 
oferind date noi cu privire 
la rolul diferitelor filamen
te de ADN în codificarea 
informației geneticii și 
fixarea modificărilor muta- 
ționale.

I

mia. Pentru identificarea, 
definitivă a acestui virus 
ne lipsește încă imaginea 
lui obținută la microscopul 
electronic. Sînfem Insă pe 
urmele lui și cred că foar
te curînd vom reuși să-l 
și vedem.

Pînă acum 
fotografii ale 
ale leucemiei 
păsări, 
cum am 
leucemia 
nici în 
chiar așa de sigur că ceea 
ce vezi esfe virusul sau vrșun 
element inofensiv. Conclut .a 
definitivă se poate frage abia 
atunci cînd și alți cercetă
tori găsesc aspecte identice 
cu ceea ce ai reușit să des
coperi.

s-au obținut 
unor virusuri 
la șoareci si 

acestea, după 
diferă mult de 

' altfel,

dar 
spus, 

umană, 
fotografie nu este

Ele deschid șl perspec
tiva modificării înfr-o di
recție bine stabilită a na
turii microbilor, a obține
rii de specii de microbi 
utile omului.

I

ST

♦ J
i

>>x<*xx*x<*xx%x.x
După părerea noastră, vi

rusul leucemiei este destul de 
mare, avînd 90—100 milimi- 
croni, deci mult mai mare de- 
cît cel al poliomielitei care 
are numai 25 de milimicroni 
și totuși a putut fi fotogra
fiat.

Descoperirea virusului leuce
miei este mult îngreunată de 
faptul că, spre deosebire de 
virusurile mici, ca ale polio
mielitei, virusurile mari nu 
cristalizează ușor.

Dacă leucemia este produ
sul unei infecții, trebuie st< 
bilit și cum. pe ce cale s» 
transmite în condiții obișnui
te. La șoareci, de pildă, se 
știe astăzi că ea se transmite 
chiar cu primul strop de lapte 
matern Dar, pentru a se pro
duce într-adevăr infecții nu 
ajunge ca virusul să fie trans
mis. Trebuie și ca animalul 
care-l primește să prezinte 
receptivitatea necesară. Chiar 
și la animalele de experiență 
există multe la care infecția 
nu prinde, la care virusul 
circulă prin corpul lor fără să 
le infecteze. Acest virus 
poate chiar să fie obținut 
înapoi în decursul unei săp- 
tămîni ; după acest timp însă 
este distrus de organismul 
animalului. De obicei infec
ția se produce dacă anima
lele sînt din aceeași tulpină, 
încrucișate mult timp între 
ele. Aceasta duce la presu
punerea că, datorită acestor 
încrucișări în celulele anima
lelor au apărui anumite de
fecte : s-au deteriorat anu
mite gene din cromozomi, 
făcînd posibilă multiplicarea 
virusurilor în celulă de către 
înseși celulele atacate. Căci 
acesta este sistemul original 
de înmulțire a virusurilor. în 
mod normal, genele contro
lează bioșintgza proteinelor 
necesare celulei, respectiv 
organismului.

Cercetările au arătat că în 
cazul leucemiei, din cei 46 
de cromozomi cît are omul 
se detectează cromozomul 20.

Acest defect cromozomial 
poate să fie și urmarea unor 
iradieri. Se știe că, la cîteva 
luni după bombardamentele 
atomice de la Hiroșima și 
Nagasaki a apărut printre 
supraviețuitori o epidemie de 
leucemie. La cobai însă, ira
dierile nu au produs același 
rezultat.

După părerea mea, agentul 
leucemiei este foarte raspln- 
dit. Nu se produce însă in
fecție decît atunci cînd el 
întîlneșfe acea defecțiune 
cromozomică. In S.U.A. există 
chiar regiuni, de pildă în ju
rul marilor tacuri, unde leu
cemia dă chiar manifestări 
epidemice. Totuși, numărul 
cazurilor mortale ta această 
formă de cancer este mult 
mai mic decît ta celelalte 
forme.

Un Interes deosebit pre
zintă, fără îndoială, cerce
tările privind rolul virusu
rilor în producerea cance
rului. Multi microbiologi 
sovietici consideră că agen
tul cancerului 
rus.
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este un vi-

către microbiologia, viru
sologia și parazitologia ro
mânească. Asemenea reali
zări sînt utilizarea anticor
pilor fluorescenti în diag
nosticul rapid al bolilor 
infectioase transmisibile, 
cercetările în domeniul 
rickettsiiloi și pararickett- 
siilor. al toxinelor bacte
riene. Ne exprimăm bucu
ria pentru succesele colegi
lor noștri români.

Sub îndrumarea partidu
lui și guvernului tării 
noastre, în anii din urmă, 
în China, activitatea de 
cercetare științifică s-a 
dezvoltat și a înregistrat 
realizări însemnate. Astfel 
pentru ridicarea nivelului 
imunității de masă și a pro
filaxiei bolilor s-a lucrat 
la îmbunătățirea calității 
vaccinurilor și a serurilor 
existente și au fost create 
noi tipuri ale acestora.

îndeosebi, s-a studiat cu 
succes un vaccin viu ate
nuat împotriva rugeolei, 
care a și fost aplicat ex
perimental la un număr 
relativ mare de copii, des- 
chiiind o nouă etapă in 
profilaxia rugeolei.

Datorită colaborării strînse 
dintre microbiologi. epi- 
demîologi și clinicieni și a 
unei susținute activități de 
cercetare, au fost elucidate 
unele aspecte principale 
privind apariția enteritelor 
la capii, a pneumoniei etc. 
Au putut fi adoptate apoi 
energice măsuri profilacti
ce, care au determinat re
ducerea cazurilor de îmbol
năvire și mortalitate cau
zate de aceste boli. De pil
dă, mortalitatea de pe ur
ma enteritei provocate de 
colibacili patogeni s-a re
dus la 1 la sută. Mergînd 
la sate, parazitologii chi
nezi au dus o intensă acți
une de profilaxie și trata
ment a schistosomiazei, fila- 
riozei, malariei, teniazei 
etc., desfășurînd, totodată, 
în strînsă legătură cu prac
tica. cercetări asupra diag
nosticului și tehnicii tera
piei bolilor epidemice, 
ceea ce a iucat un rol de 
seamă în activitatea de 
combatere a bolilor.

Sub aspectul dezvoltării 
științei, acordăm o extre
mă atenție studiilor teore
tice fundamentale în do
meniul microbiologiei. viru
sologiei și parazitologiei, 
precum și însușirii tehni
cii și procedeelor noi. In 
această direcție.

ne concentrăm eforturile 
asupra rezolvării cîtorva 
probleme importante, cum 
ar fi genetica și variabili- 
tafea microbiană. ecologia 
parazitilor. mecanismul pa- 
toqenic și imunologic al 
bolilor infectioase transmi
sibile etc.

în care am obținut une
le rezultate preliminare 
pe care le-am folosit în 
perfecționarea calității si 
sporirea varietății biopre- 
paratelor, precum și în

La microscopul electronic, la o mărire de 50 000 de ori apar pînă și filamentele de 
acid desoxiribo-nucleic din nucleu, purtătoarele caracterelor ereditare. Oamenii de 
știință au reușit astăzi să schimbe și să înlocuiască nucleele ur.or micro-organisme. 
modificînd astfel caracterele ereditare în vederea obținerii de microorganisme ino
fensive, care insă sub formă de vaccinuri dezlănțuie in organism procose de apărare

combaterea unor boli in
fectioase

Trebuie să luptăm cu 
avînt pentru progres, să 
depunem eforturi sporite 
pentru apărarea sănătă
ții poporului și dez
voltarea științei Totodată, 
trebuie să facem mai de
parte schimb de experiență 
cu colegii români și din 
alte țări, să întărim prie
tenia dintre lucrătorii pe 
tărîmul microbiologiei din 
cele două țări ale noastre 
și să pășim înainte, umăr 
la umăr pentru cauza noas
tră comună.

Prof dr
Ion MESROBEANU 
director al Institutului 
„Dr I. Cantacuzino"

Cînd celula
„bea" 
otrăvuri

Natura a înzestrat orga
nismul animal și uman cu 
posibilitatea de a se apăra 
împotriva ..agoniilor străini* 
și nocivi care reușesc să 
pătrundă fn el Dacă aceștia 
apar ca niște corpusculi. 
cum sînt microbii Intră în 
acțiune celule speciale, leu- 
cocitele. celulele albe ale 
sînqelui. «au alte celule de 
apărare care, fn procesul de 
„fagbeîtoză* înglobează cor
pii străini și-l distruq. dige- 
rindu-i

Există Insă o întreagă se
rie de microbi care secretă 
toxine deosebit de puterni

ce. solubile în lichidele or
ganismului și care îm
preună cu acestea cir
culă prin organism, into- 
xicîndu-l Aceste substanțe 
nocive, cînd pătrund în in
teriorul celulelor, provoacă 
modificări ale metabolismu
lui care au drept urmare 
moartea celulelor atacate și 
a întregului organism Mi
siunea leucocitelor este de 
a intra în contact și a ataca 
agenții nocivi care au inva
dat organismul Se știe însă 
că toxina difterică împiedi
că leucocrlele să sintetizeze 
proteinele, alte toxine mo
difică activitatea respirato
rie etc Dacă. în contact cu 
toxinele microbiene. leuco- 
citele nu slnt distruse, a- 
tunci pătrunderea substan
țelor otrăvitoare în interio
rul lor are ca rezultat ela
borarea de antitoxine care, 
pînă la urmă neutralizează 
efectul toxinelor.

Cum reușesc substan
țele toxice să străbată 
membrana leucocitelor pen
tru a pătrunde in interiorul 
lor ? Pînă nu de mult acest 
lucru era necunoscut

In cercetări efectuate la 
Institutul ,Dr I Cantacuzi
no“ s-au pus în contact di
ferite toxine microbiene cu 
leucocite de cobai Apoi, au 
fost urmărite la microscopul 
cu dispozitiv special de con
trast de fază diferitele mo
dificări care aveau loc în 
leucocite Pentru a face fe
nomenele mai vizibile, toxi
nele au fost cuplate cu sub
stanțe fluorescente Astfel, 
datorită strălucirii intense 
pe care o căpătau ele au 
putut fi localizate în interi
orul celulei. S a recurs și la 
marcarea toxinelor cu sub
stanțe elecl rono opace, cum 
sînt sărurile de uraniu, ceea 
ce ne a permis să precizăm, 
cu ajutorul microscopului e- 
lectronic localizarea toxine
lor în diferite secțiuni ale 
leucocitului In sfîrșit s au 
folosit șl reacții chimice 
prin care toxina din interio
rul leucocitului a fost colo
rată. Ansamblul rezultatelor

tuturor acestor experiențe 
ne a permis să înțelegem 
cum pătrund toxinele în a- 
ceste celule de apărare ale 
organismului

S-a constatat că imediat 
ce toxina vine in contact cu 
leucocilul au loc modificări 
ale membranei externe, apar 
mici mvaginatii care se a- 
dîncesc. se transformă în 
mici canale, prin care se 
scurg bule de lichid, cuprin- 
z.ind toxina Ulterior, aceste 
mici canale se închid fată 
de exterior, iar bulele ră
mân incluse fn protoplasma 
leucocitului, înaintînd mai 
departe spre centrul lui, 
spre zona nucleului tn ju
rul bulelor (vacuolelor) apar 
alte formațiuni celulare, cu
noscute sub numele de ,,li- 
zozomi", care conțin o serie 
de enzime Enzimele revăr
sate în vacuole provoacă 
fragmentarea și transforma
rea Substanțelor lichide 
străine incluse în ele, res
pectiv fac inofensive, dacă 
sini destul de numeroase și 
active, diferitele toxine mi
crobiene.

Cercetările asupra aces
tor fenomene, efectuate 
cu mijloace moderne, au 
demonstrat că ele fac par
te din procesele de pino- 
citoză (în limba elină : 
pinein — a bea ; citos — 
celulă), cînd celula „bea” 
lichidele toxice, spre deo
sebire de fagocifoză. cînd 
ea „mănincă” corpusculii 
dușmani pătrunși în orga
nism. Studiul acestor pro
cese permite cunoașterea 
unor mecanisme fine din 
intimitatea celulelor albe 
ale sîngelui, lămuresc 
funcțiile lor în apărarea 
organismului și deschid 
perspective nebănuite de 
aplicații practice viitoare 
în combaterea și tratamen
tul unor boli transmisibile.

Recent Centrul de Docu
mentare Medicală în cola
borare cu Institutul Dr I. 
Cantacuzino". a realizat un 
film științific care prezintă 
sugestiv .Pinocitoza toxine
lor bacteriene*.

cuvinte 
știe că 
uni cu 
distru-

me- 
ger- 
tră- 
me-

și vizibili la 
Microbiologii 

elaborat astfel 
de dlagnosti- 
în difterie. gri-

Lucrările cercetătorilor 
sovietici demonstrează că 
această rezistență nu este 
rezultatul acțiunii unor me
canisme speciale ce ar in
tra In funcțiune la îmbol
năvire sau vaccinare, cl că 
această rezistentă repre
zintă doar o creștere can
titativă a unor procese fi
ziologice generale ale or
ganismului.

Teoria academicianului 
E. N Pavlovski că în anu
mite locuri în taiga, păduri 
etc. s-ar găsi în permanen
tă focare naturale ale unor 
boli, ca ciuma, encefalita, 
bruceloza etc. este îmbo
gățită de către cercetăto
rii sovietici cu fapte 
Germenii infecțioși 
produc aceste boli se 
sesc mereu la anumiti 
tători, Insecte.
etc. care populează acele

noi.
ca re 
gă- 

pur-
rozătoare

ținuturi Boala „persistă“ 
deci în locurile respective 
fără prezența omului. Cer
cetările duc la elaborarea 
de măsuri care țintesc spre 
lichidarea acestor focare

Dar acesta 
mai rolul de 
modificării canceroase 
celulelor. Virusul. acțio- 
nlnd asupra aparatului 
ereditar al celulei, o trans
formă din normală în can
ceroasă, 
cată îșl 
racterul 
astădată

joacă 
inițiator

nu- 
al 
a

Celula modifi- 
menține apoi ca- 
canceros. dar de 
fără virus.

cerce- 
lume.

încă 
rezol-

Această teorie a „oncoge- 
nezei virale“ este acceptată 
astăzi de numeroși 
tători din întreaga

Microbiologia are 
multe probleme de
vat, iar aceasta presupune 
unirea eforturilor micro- 
biologilor din toate țările. 
Cei 
cum 
greș 
trat 
ducînd o mare contribuție 
la dezvoltarea acestei ști
ințe, care înarmează pe om 
în lupta împotriva bolilor 
infecțioase.

din România, după 
a arătat recentul con- 
național, au înregis- 
realizări însemnate, a-

Prof, dr
C W JUNGEBLUT 
Lenox Hill Hospital- 
New York

Pe urmele
virusului
leucemiei

nu-Apariția în sînge, în 
măr fot mai mare, de glo
bule albe, nematurizafe și 
incapabile de a-și îndeplini 
funcțiile obișnuite este un 
semn al leucemiei. Faptul că 
această boală canceroasă 
este însoțită de creșterea 
temperaturii, dar și că une
ori dă înapoi, făcînd loc 
unei scurfe convalescențe, 
cînd numărul globulelor albe 
scade din nou, sugerează că 
ar fi de natură infecțioasă, 
deci că există un agent care 
o produce. După toate apa
rențele — un virus.

Cu leucemie umană nu se 
poate experimenta, cercetă
torii sînt deci avizați la ex
periențe cu animale. In Sta
tele Unite. în Europa și la dv. 
în România, experiențele se 
fac mai ales pe șoareci. Sînt 
însă cunoscute și leucemii 
ale păsărilor, bovinelor etc. 
Eu folosesc ca material ex
perimental cobaii, animale la 
care leucemia pare a li foarte 
asemănătoare cu cea umană, 
în experiențele noastre am 
folosit cobai dintr-o tulpină, 
în care animalele au fost în
crucișate timp de 
de ani între ele. 
tulpini. datorită 
genetice ce apar,
mai receptive la anumite îm
bolnăviri.

In cadrul experiențelor am

peste 20 
Asemenea 
defectelor 
sînf mull

Daci se confirmi că a« 
gentul care produce leu
cemie umană este un vi
rus. ne va fi ooslbll să în
tărim forța anticorpilor 
care apără organismul 
să realizăm vaccinuri et. 
respunzăloare.

Cercetările proqresează rapid 
și sînt convins că vom reuși 
să neutralizăm acest virus.

Aș vrea să mai adauq cîte
va cuvinte despre țara dv Am 
rămas impresionat de apara
tura. tehnica de cercetare li
teratura și tndeoseb' talen’e’ÿ 
de care dispuneți, lucră-'le 
desfăsurîndu-se ta nivelul 
înalt pe care l-am cunosctd 
în multa state occidentale.

Anchetă realizată de

Gh. BARBU și dr. I. ADERCA
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întoarcerea tovarășului Gheorghe Radulescu
ud la lucrările ședinței Comitetului executiv al C.A.E.R.

Vineri dimineața s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Moscova, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu. re
prezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România în 
C.A.E.R.. care a participat la cea 
de-a XlX-a ședință a Comitetului 
executiv al C.A.E.R. La sosire, pe 
aeroportul Bănoasa, au fost pre- 
zenți tovarășii Petre Blajovici, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi

niștri, Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Roman Mol
dovan, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, precum și 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe și ai altoi' mi
nistere și instituții centrale eco
nomice.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Or o n i c a
zilei

Vineri a părăsit Capitala ple- 
cind în Austria delegația Crucii 
Roșii a Republicii Socialiste Ro
mânia condusă de tovarășul Anton 
Moisescu, președintele Comite
tului executiv al Crucii Ro
șii și membru in Consiliul gu- 
vernorilor Ligii Societăților de 
Cruce Roșie, care va participa la 
lucrările celei de-a XX-a Con
ferințe internaționale a Crucii Ro
șii, cevse va desfășura între 2 și 
9 ocțgvnbrte la Viena. Conferința 
va fi precedată de cea de-a 
XXVIII-a sesiune a Consiliului gu- 
yernorilor Ligii Societăților de 
Jruce Roșie.

Vineri, la Casa de cultură a In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a avut 
loc o seară culturală islandeză. 
Conf. univ. Ovidiu Drîmba a vor
bit participanților despre aspecte 
ale istoriei și culturii poporului 
islandez, iar actorii Mitzura Ar- 
ghezi și Constantin Codrescu au 
recitat versuri din lirica islandeză. 
Cei prezenți au audiat, de aseme
nea. muzică populară și cultă is
landeză. în încheiere a,rulat un 
film documentar care a înfățișat 
peisaje din Islanda.

Înainte de excursie

încheierea lucrărilor Congresului

Premiile Festivalului internațional 
al teatrelor de păpuși și marionete

în prezența participanților și in- 
vitaților la cel de-al III-lea Festi
val internațional al teatrelor de 
păpuși și marionete, vineri seara, 
la sala Savoy, a avut loc festivita
tea de închidere a acestei manifes
tări devenite tradițională.

Marcel Breslașu, președin
tele Juriului internațional al Fes
tivalului, Serghei Obrazțov, vice
președinte al prezidiului UNIMA, 
Radu Beligan, președintele comite
tului de organizare a Festivalului, 
și Ion Borca, vicepreședinte al Sfa
tului popular al orașului București, 
au anunțat și au inmînat premiile.

PREMIUL I — Teatrului „Țăn
dărică“ din București pentru spec
tacolul cu piesa „Amnarul“. Tea
trului „Miniatura" din Gdansk 
(R. P. Polonă) pentru spectacolul 
cu piesa ..Moara zburătoare".

PREMIUL PENTRU IDEE ȘI 
EXPRESIE ARTISTICĂ CONTEM
PORANĂ — Teatrului „Marionet- 
teatern“ din Stockholm (Suedia) 
pentru spectacolul cu piesa „Ubu 
rege“.

PREMIUL PENTRU CEL MAI 
BUN RECITAL — Companiei 
„Giles et ses marottes" din Paris 
(Franța).

PREMIUL PENTRU SCENO
GRAFIE — pictorului scenograf 
Eustațiu Gregorian pentru sceno
grafia spectacolului „Jucăriile Mi- 
haelei“ prezentat de Teatrul de 
păpuși din Craiova, pictorului sce
nograf Jan Berdyszak pentru sce
nografia spectacolului „Cel mai cu
rajos“ prezentat de Teatrul de pă
puși „Marcinek“ din Poznan (R. P. 
Polonă).

PREMIUL PENTRU REGIE — 
Jiri Jaros pentru regia spectaco
lului ..Frumoasa l'ără seamăn“ pre
zentat de Teatrul regional de pă
puși din Ostrava (R. S. Ceho
slovacă) ; Teatrului de păpuși din 
Budapesta (R P. Ungară) pentru 
regia spectacolelor „Prințul cioplit 
in lemn" și „Petrușka".

PREMIUL „LUCIA CALOMERI“ 
PENTRU CEL MAI BUN SPEC
TACOL TRADIȚIONAL — Tea
trului de păpuși și umbre „Bhar- 
tiya Lok Kala Mandai“ din Udaipur 
Rajasthan (India) pentru spectaco
lul de varietăți și folclor indian.

PREMIUL PENTRU VIRTUOZI
TATEA INTERPRETĂRII — Tea
trului de păpuși și umbre din pro
vincia Hunan (R. P. Chineză) pen
tru spectacolul cu „Scenete pentru 
copii“

PREMIUL PENTRU INGENIO
ZITATE — Philippe Genty din Pa
ris (Franța).

PREMII PENTRU INTERPRE
TARE — Robert Luman Coad din 
Oakland, California (S.U.A.) pen
tru interpretarea scenetei „Poves
tea unui cîine“, Joszefina Unczur 
și Henryk Zalesinski de la Teatrul 
„Miniatura“ din Gdansk (R. P. Po
lonă) pentru interpretarea rolului 
Kunegunda din „Moara zburătoa
re", Milos Haken din Praga (R. S. 
Cehoslovacă) pentru Pantomime 
..Vinovății“, Brigitte Tannenber
ger de la Teatrul de păpuși din 
Dresda (R. D. Germană) pentru 
interpretarea rolului „Tigrușorul 
Petre“ din spectacolul cu același 
titlu.

A fost acordată o mențiune spe
cială Teatrului „Țăndărică“ din 
București pentru spectacolul cu 
piesa „Cele trei neveste ale lui Don 
Cristobal“ prezentat în afara con
cursului.

PREMIUL PREZIDIULUI 
UNIMA — Teatrului central de 
păpuși din Sofia (R. P. Bulgaria) 
pentru spectacolul cu piesa „Cea
sornicarul“ de I. Teofilov.

PREMIUL CENTRULUI NA
ȚIONAL ROMÂN AL INSTITU
TULUI INTERNAȚIONAL DE 
TEATRU — Teatrului central de 
păpuși din Moscova (U.R.S.S.). 
condus de Serghei Obrazțov, pen
tru spectacolele „Comedia Di
vină“ și „Mister Twister“

PREMIUL ORAȘULUI BUCU
REȘTI — Teatrului de păpuși din 
Phenian (R.P.D. Coreeană) pentru 
spectacolul cu piesa „Povestea ce
lor doi frați Hin Bu și Nor Bu“.

★

în cinstea participanților și in- 
vitaților la festival, în aceeași sea
ră, Vasile Dinu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, a oferit un cocteil la res
taurantul Nord Hotel.

(Agerpres)

Metalul Hunedoarei
(Urmare din pag. I-a)

Gheorghe Radulescu, inginer șef: 
Ținind seama de mărirea ponderii 
oțelurilor aliate, muncitorii au pro
pus lărgirea halei de pregătire a 
trenurilor de turnare. în acest fel, 
procesul turnării, hotărîtor pentru 
calitatea metalului, se va desfășura 
corespunzător noilor cerințe. E o 
propunere care după părerea mea, 
merită întreaga atenție.

Iosit Pîrvu, inginer șef : Blumin- 
.gul este agregatul de care de
pinde desfășurarea ritmică a pro
ducției la toate celelalte laminoa
re Vom asigura buna lui funcționa
re. Dar este nevoie să se stabi
lească un program judicios de la
minare care să permită nu numai 
realizarea planului la toate sorti
mentele, ci și satisfacerea promptă 
a cerințelor beneficiarilor.

Studierea posibilităților de auto
matizare a arderii în cuptoare a- 
dinci, de funcționare rațională a 
cajelor la bluming, introducerea 
metodei moderne de folosire a oxi
genului la curățirea barelor și 
crearea condițiilor pentru frezarea 
la cald sînt alte citeva probleme 
la rezolvarea cărora ne-ar fi de 
mare folos și sprijinul ministerului 
Toate acestea vor asigura îmbu
nătățirea proprietăților fizico-me- 
canice ale otelurilor destinate con
strucției de mașini

Ing Gheorghe Moldt, director 
tehnic al întreprinderii de con
strucții siderurgice : încă de pe a-

cum. pe șantierele Hunedoarei 
s-au luat măsuri in vederea'atin
gerii unor ritmuri înalte de lucru. 
La noul furnal și la laminorul de 
800 mm, la noua fabrică de dolo
mite sînt create condiții pentru 
mecanizarea lucrărilor, s-a organi
zat munca în două și t'rei schim
buri, pe brigăzi specializate. Se 
impune, însă, ca întreprinderile 
iurnîzoare să livreze la timp mate
rialele refractare pentru furnale, 
construcțiile metalice și utilajele 
contractate.

Ing. Gheorghe Vasîu, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Hunedoara : Creșterea producției 
siderurgice și a nivelului ei calita
tiv ridică în fața specialiștilor și 
a organizațiilor de partid proble
me importante Este vorba de re
ducerea consumului de cocs, in
troducerea oxigenului la furnale, 
asimilarea de noi mărci de oțeluri 
și diminuarea consumului de utilaj 
de trenuri de turnare în oțelării. 
Ar fi bine ca Institutul de cerce
tări metalurgice și uzinele siderur
gice din regiune să atragă pe cei 
mai buni specialiști la rezolvarea 
acestor probleme. Conducerile de 
întreprinderi și organizațiile de 
partid au datoria de a urmări ca 
rezultatele cercetărilor de labora
tor și ale experimentărilor să fie 
aplicate operatw în producție.

Sarcini importante revin organi
zațiilor de partid, sindicale și de 
tineret în privința desfășurării 
largi a întrecerii socialiste, extin
derii experienței înaintate, îmbună
tățirii propagandei tehnice Cifrele 
ae plan pe 1966 sînt pe deplin rea
lizabile. Siderurgiștii hunedoreni 
sînt hotărîți să treacă la îndeplini
rea lor cu toate forțele încă din 
prima lună a anului.

Confederației internaționale 

de pescuit sportiv
Vineri au luat sfîrșit la Ma

maia lucrările celui de-al XII-lea 
Congres al Confederației interna
ționale de pescuit sportiv. Această 
manifestare a reunit delegați din 
18 țări, care au dezbătut, timp de 
patru zile, probleme actuale ale 
activității Confederației și au a- 
doptat măsuri menite să ducă la 
dezvoltarea pescuitului sportiv, tot 
mai îndrăgit în lumea întreagă.

în ultima zi au fost prezentate 
congresului rapoartele comitetelor 
și comisiilor C.I.P.S., stabilindu-se 
hotărîri corespunzătoare. De o deo
sebită apreciere s-a bucurat ini
țiativa Asociației generale a vână
torilor și pescarilor sportivi din 
țara noastră de a institui Cupa 
transmisibilă „Delta Dunării“. A- 
cest nou trofeu, care se adaugă ce
lor tradiționale, a întrunit votul 
unanim al delegaților, el urmând 
să fie decernat de C.I.P.S., începîud 
din acest an, echipei care va în
truni cele mai bune rezultate la 
Campionatul mondial de pescuit 
staționar. Totodată, au fost fixate, 
în principiu, locurile de desfășu
rare a viitoarelor congrese și cam
pionate mondiale de pescuit spor
tiv. Congresul a prilejuit și un rod
nic schimb de experiență și infor
mație în domeniul protecției ape
lor. Sub egida C.I.P.S. sînt preco

nizate măsuri cu caracter propa
gandistic — conferințe, editarea 
unor lucrări și realizarea unor fil
me pe tema profilaxiei apelor.

în încheierea lucrărilor, a luat 
cuvintul Karl Kreitschi, preșe
dintele C.I.P.S., care a mulțumit 
tuturor participanților pentru con
tribuția adusă la buna reușită a 
congresului. El a exprimat, în nu
mele Confederației, mulțumiri și 
recunoștință Asociației generale a 
vînătorilor și pescarilor sportivi 
din țara noastră pentru eforturile 
depuse ca reuniunea de la Mamaia 
să se desfășoare în cele mai bune 
condiții, în spiritul înțelegerii și 
prieteniei.

*
Seara, la Cazinoul din Constan

ța, Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România a oferit 
un‘ dineu în cinstea participanților 
la cel de-al XTI-lea Congres al 
Confederației internaționale de ( 
pescuit sportiv.

Au luat parte Petre Blajovici, ■ 
vicepreședinte ai Consiliului de 
Miniștri, conducători ai unor insti
tuții centrale și obștești, în timpul 
dineului au fost rostite toasturi. 
Dineu] s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

(Agerpres)

Săptămîna Crucii Roșii
în aceste zile în întreaga țară 

se desfășoară „Săptămîna Crucii 
Roșii“, marcată prin acțiuni între
prinse de organizațiile de Cruce Ro
șie locale, menite să sprijine iniția
tivele organelor sanitare în scopul 
educării sanitare a populației, 
a înfrumusețării orașelor și sate
lor, a recrutării dé noi donatori 
onorifici de singe și altele. Astfel, 
în primele zile ale săptămînii s-au 
ținut peste 4 000 de conferințe cu 
teme educativ-sanitare, urmate de 
programe artistice și proiectări de 
filme, la care au participat peste 
300 000 de cetățeni. Conferințele au 
tratat probleme medicale actuale : 
bolile cardiovasculare, cancerul, 
afecțiunile pulmonare, transfuzia 
dp singe și altele. Au fost organi
zate peste 400 de concursuri „Sa
nitarii pricepuți“, la care au luat 
parte mai mult de 65 000 de cetă
țeni. La seri de întrebări și răs
punsuri pe teme medicale au par
ticipat aproape 50 000 de persoane.

în diferite orașe și sate ale ță
rii, organizațiile de Cruce Roșie 
au mobilizat activiștii sanitari, care 
au luat parte la acțiuni de înfru
musețare în localitățile respective, 
în aceeași perioadă, 71 de carava
ne sanitare s-au deplasat în sate 
mai îndepărtate, unde au acordat 
peste 7 000 de consultații. Au fost 
difuzate in rîndul populației sute 
de mii de broșuri, pliante pe teme 
sanitare. (Agerpres)

LOTO
La tragerea Loto din seara zilei 

de 24 septembrie 1965 au fost ex
trase din urnă următoarele nume
re : 61 75 51 12 72 35 41 13 14 28. 
Premii suplimentare : 47 73 87.
Fond de premii : 837 418 lei.

JZ£F PESTE HOTARE

MITINGUL PRIETENIEI POPOARELOR
UNIUNII SOVIETICE Șl R. D. GERMANE

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
24 septembrie, în Sala Congreselor 
din Kremlin a avut loc un miting 
consacrat prieteniei popoarelor 
Uniunii Sovietice și R. D. Germa
ne, la care au participat L. Brej
nev, A. Kosighin, A. Mikoian și 
alți conducători de partid și de stat 
sovietici, delegația de partid și gu
vernamentală a R. D. Germane, în 
frunte cu W. Ulbricht, numeroși 
oameni ai muncii din capitala 
U.R.S.S.

Luînd cuvintul, L. Brejnev a a- 
rătat că legăturile dintre U.R.S.S. 
și R.D.G. devin, an de an, tot mai 
largi și cuprind domenii tot mai 
variate. R. D. Germană reprezintă 
un avanpost al păcii și socialismu
lui în Europa centrală, „Prin mun
ca sa dîrză în domeniul construc
ției societății noi, prin lupta sa 
neobosită, activă pentru pace, îm
potriva forțelor agresiunii și mili
tarismului, noua Germanie socia
listă îndeplinește cu cinste această 
misiune care i-a fost încredințată 
de istorie“. Vorbitorul a subliniat, 
apoi, că Uniunea Sovietică sprijină 
întru totul politica externă a R. D. 
Germane, care se pronunță pen
tru slăbirea încordării și consoli
darea păcii, pentru rezolvarea pro
blemei germane pe o bază demo
cratică, echitabilă.

Pînă în prezent — a continuat 
L. Brejnev — multe probleme, ră
mase în urma celui de-al doilea 
război mondial, nu au fost rezol
vate. Menținerea acestei situații 
convine numai acelora care ar dori 
să schimbe, pe cale militară, situa
ția existentă în Europa. „Acorda
rea armei nucleare Germaniei oc
cidentale, fie prin intermediul for
țelor multilaterale sau sub orice 
altă formă, ar obliga, inevitabil, 
statele socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia, să adopte 
măsuri corespunzătoare pentru 
consolidarea securității lor și salv
gardarea păcii în Europa“

Vorbitorul a declarat în conti
nuare că este necesar să se elimi
ne din practica relațiilor interna
ționale dictatul și amestecul brutal 
în treburile altora. „Este necesar 
ca, prin eforturi comune ale sta
telor iubitoare de pace, să se ga
ranteze independența țărilor, mai 
cu seamă a celor mici, cărora le 
este greu să reziste singure în fața 
forței brutale, să fie apărate îm
potriva atacurilor agresive ale im
perialiștilor... Sintern cu totul de a- 
cord cu prietenii germani în ce 
privește convingerea că mijlocul 
cel mai important de luptă împo
triva politicii războinice a impe
rialismului este coeziunea și uni
tatea de acțiuni ale tuturor forțe
lor păcii și socialismului“.

Referindu-se la politica cercuri
lor imperialiste americane, vorbi
torul a spus : „Manifestarea cea 
mai grosolană a acestei politici o 
constituie agresiunea americană în 
Vietnam, care provoacă mînie și 
indignare în rîndurile popoarelor 
din lumea întreagă“.

Luînd cuvintul, W. Ulbricht a 
subliniat că convorbirile pe care 
delegația de partid și guvernamen

tală a R. D. Germane le-a avut la 
Moscova au scos in evidență o de
plină unitate de vederi în toate 
problemele discutate. S-au discu
tat problemele colaborării politice, 
economice, militare și culturale 
dintre R.D.G. și U.R.S.S., proble
mele mișcării comuniste internațio
nale și ale situației internaționale 
actuale.

Șeful delegației R. D. Germane a 
subliniat că colaborarea dintre 
R.D.G. și U.R.S.S. a devenit, în 
ultimul timp, deosebit de fructu
oasă. Volumul comerțului a atins 
cifra de 10 miliarde mărci.

După ce a înfățișat succesele 
R. D. Germane în construcția so
cialistă vorbitorul a spus : Capita
lul monopolist vest-german. cău- 
tînd să-și întărească hegemonia e- 
conomică. își îndreaptă forța sa de 
șoc principală împotriva R.D.G. și 
a altor state socialiste. Revanșarzii 
din Germania occidentală nutresc 
iluzia că vor reuși să izoleze R.D.G. 
și să o includă în statul lor. Viața 
și viitorul națiunii germane — a 
spus el — cer slăbirea încordării 
dintre cele două state germane. EI 
a subliniat, apoi, că înarmarea nu
cleară a Germaniei occidentale ar 
adînci sciziunea dintre cele două 
state germane. împiedicarea Bun- 
deswehrului de a intra în posesia 
armei nucleare a devenit în pre
zent problema-cheie în lupta pen
tru pacea și securitatea popoarelor. 
Sistemul securității europene tre
buie să prevadă neînarmarea celor 
două state germane cu arma nu
cleară, crearea unei zone denuclea- 
rizate în Europa centrală și invio
labilitatea frontierelor existente. 
Referindu-se la statutul Berlinului 
occidental, șeful delegației R.D.G. a 
subliniat că acest oraș n-a făcut 
niciodată parte și nu va face parte 
din Germania occidentală.

Vorbitorul a caracterizat doctri
na privitoare la înăbușirea mișcă
rilor revoluționare și democratice 
din orice țară a lumii, proclamată 
public în S.U.A., drept un serios 
atentat la drepturile omului, la 
drepturile popoarelor la autodeter
minare și pacea - -diaiă.

în încheiere, șeful delegației 
R.D.G. a declarat că acum este 
deosebit de necesară întărirea uni
tății și dezvoltarea continuă a co
laborării țărilor socialiste.

în aceeași zi, la Kremlin a fost 
semnat comunicatul cu privire la 
vizita delegației de partid și gu
vernamentale a R. D. Germane în 
U.R.S.S.

Comunicatul a fost semnat din 
partea sovietică de L. Brejnev, 
A. Mikoian și A. Kosighin, iar din 
partea germană — de W. Ulbricht 
și W. Stoph.

Tot la 24 septembrie, C.C, al 
P.C.U.S.. Prezidiul Sovietului Su
prem și guvernul U.R.S.S. au ofe
rit o recepție în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. D. Germane. Au participat con
ducători ai partidului și guvernu
lui Uniunii Sovietice, activiști pe 
tărîm obștesc, oameni de știință și 
artă, membri ai corpului diplo
matic.

Florin Gheorghiu
mare maestru

Sahistul

Scîntei i„Cursa
MAJORITATEA CONCURENȚILOR 

STRĂINI AU SOSIT ÎN CAPITALĂ. — 
Ieri au sosit in Capitală cicliștii italieni, 
cehoslovaci, polonezi și olandezi, invi
tați să participe la „Cursa Scînteii“. 
Sportivii austrieci urinează să soseas
că astăzi după-amiază. tmpreună cu
alergătorii din R. D. Germană, aflați
la București de joi seara, ei vor pleca 
astăzi spre locul de start cu acceleratul 
de Baia Mare Majoritatea concurenților 
străini sînt tineri alergători, intre 20 și 
22 de ani, care au mai luat parte la o 
serie de importante întreceri internațio
nale, ca .„Turul Franței“ 
„Turul Angliei“, „Turul

ORARIUL ETAPELOR.

pentru dinștpri, 
Poloniei“ etc.
— Au tost sta-

bilite orele jie plecare și sosire in fie
care
Baia 
sire
Cluj
III- a, miercuri 29 sept : Oradea
13.15 — Timișoara sos 17 ; etapa
IV- a, joi 30 sept . Timișoara pl. 9 
Reșița sos 1.2, Reșița pl, 14,15 - Băile 
Herculane sos 17 ; etapa a V-a, vineri 
I oct Băile Herculane pl. 9 — Orșova 
sos 11, Turnu Severin pl. 14,30 — Cra
iova sos. 17 ; etapa a Vl-a, stabătă 2 
oct. : Craiova pl 13,30 — Călimănești 
sos 17 : etapa a VH-a, duminică 3 oct. : 
Rîmnicu Vîlcea sos. 11,15 — București 
(stadionul „23 August“) sos 16.

etapă. Etapa I, Iutii 27 septembrie : 
Mare plecare ora 12,30 • Cluj so- 
17 ; etapa a Il-a. marți 28 se.pl. : 
pi 13 — Oradea sos. 17 . etapa a 
miercuri 29 sept. :
— Timișoara sos

pi.
d

SCURTĂ ISTORIE
Iată-ne cu numai două zile îna

intea celei de-a XVIII-a ediții a 
tradiționalei competiții cicliste de 
fond „Cursa Scînteii“. Traseul ei 
este binecunoscut : Baia Mare — 
Cluj — Oradea — Timișoara — 
Reșița — Caransebeș — Hercula
ne — Craiova — Călimănești — 
Rm. Vîlcea — Pitești — București. 
Un itinerar inedit, cu excepția por
țiunii București — Pitești — Rm. 
Vîlcea pe care caravana „Cursei 
Scînteii“ a mai trecut în unele din 
cele 17 ediții de pînă acum. Dar, 
ceea ce reține atenția în mod deo
sebit, este faptul că anul acesta 
startul nu se dă din Capitală (ca 
în edițiile anterioare), ci dintr-o 
extremitate a țării — de la Baia 
Mare Acest lucru reflectă preocu
parea organizatorilor. în special în 
ultimii zece ani. de a alege un iti
nerar variat care să treacă prin 
cît mai multe regiuni. Nu au fost 
străbătute încă regiunile Suceava 
și Iași. însă în acest sens există un 
proiect de traseu pentru o viitoare 
ediție.

Competiția a debutat — în pri
măvara anului 1948 — cu un par

curs redus . București — Predeal
— București (293 km) în două eta
pe, repetat și în anul următor. în
trecerea își mărește traseul în 
1950 : București — Brașov — Bucu
rești (332 km. în două etape), rută 
pe care, cinci ediții consecutiv, ca
ravana multicoloră a cicliștilor este 
întîmpinată cu entuziasm pe toată 
Valea Prahovei. Apoi, edițiile din 
1955 și 1956 au numărat cite trei 
etape, desfășurate pe distanța Bu
curești — Brașov —■ Făgăraș — Bra
șov — București (466 km). Un an 
mai tîrziu, cursa „urcă" pînă la Si
biu (4 etape, 618 km), pentru ca în 
1958 să se „aventureze“ peste Fe- 
leac. la Cluj (6 etape, 972 km). In 
anul următor este abordat un par
curs cu totul inedit, caravana fi
ind purtată pe meleagurile Moldo
vei. Etapa Bacău — Piatra Neamț
— Bicaz — Lacul Roșu, încheiată 
cu frumosul urcuș in serpentine de 
la Cheile Bicazului. a constituit un 
examen „forte" pentru cicliști (5 
etape. 915 km) Din nou „Cursa 
Scînteii“ își schimbă itinerarul, 
parcurgind in ediția din 1960 o ru
tă scurtă, dar dificilă, inclusiv es-

caladarea pasului Bran (4 etape, 
477 km). In anul următor carava
na trece în Oltenia și, străbătînd 
defileul Jiului, ajunge la Hunedoa
ra și Deva (6 
in 1962 trece 
va : București
— Onești, de 
Brașov 
km.).

în 1963, „Cursa Scînteii“ (4 eta
pe, 710 km) își face apariția pe li
toral, incluzînd în program și o 
semietapă pe circuit, „în nocturnă“ 
la Mamaia. In ediția de anul tre
cut, disputată pe ruta București — 
Buzău — Onești — Sf. Gheorghe — 
Miercurea Ciuc — Odorhei — Tg. 
Mureș — Tîrn&veni — Mediaș — 
Sibiu — Rm. Vîlcea — Pitești — 
București, cursa numără, pentru 
prima oară, peste 1000 km, par
curși în 7 etape.

în continuă căutare de trasee 
noi și interesante. prin regiuni și 
localități care n-au mai fost stră
bătute. „Cursa Scînteii“ are pen
tru ediția din acest an un traseu 
peste 80 la sută inedit, fiind în a- 
celași timp și cel mai lung de pînă 
acum : 1 174 km, in 7 etape.

etape, 832 km), iar 
din nou în Moldo- 
— Galați — Bacău 
unde urmează ruta 

București (5 etape 896

Cu prilejul lucrărilor celui de-al 
36-lea Congres al Federației inter
naționale de șah (F.IJD.E.) care se 
desfășoară la Wies
baden (R. F. Germa
nă), a fost acordat ti
tlul de mare maestru 
internațional unui 
număr de șapte șa
hiști, printre care și 
Florin Gheorghiu, 
campionul țării noas
tre.

La 
ani, 
ghiu
cei mai tineri 
maeștri 
nall din lume. Cam
pion mondial de ju
niori și de trei ori 
campion al Romîniei 
(prima oară cînd avea

ani), el a primit acest 
rezultatelor valoroase obținute 
diferite concursuri internaționa- 
individuale sau pe echipe, prin

de la
Hastings,

1 ---------------
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COVOARE DIN OȚEL INOXIDABIL

I. EMIL

vîrsta de 21 de 
Florin Gheor- 
este unul din 

mari 
internațio-

I datori- I

Specialiștii uzinelor Brunswick 
& Co. din S.U.A. au realizat fibre 
de oțel care au proprietățile fibre
lor textile. Ca materie prima ei 
au folosit oțel inoxidabil, aliat cu 
diferite alte metale. Aceste fibre, 
mai subțiri decît firul de păr, vor 
ir folosite la fabricarea covoare- 
lor, a parîmelor 
plaselor pentru

pentru nave, a 
pescuit etc.

ROBOT CASNIC

șeful secției de

16
tă 
în 
le
tre care olimpiada de șah

I Tel Aviv, turneul de la
! semifinala „Cupei Europei" etc.
1 Au mai primit titlul de mare ma- 
j estru internațional șahiștii Suetin, 
I Șamkovici (U.R.S.S.). Cirici, Matu- 
! lovici. Janosevici (Iugoslavia) și Hort 
’ (Cehoslovacia).

In citeva rinduri
•* în ziua a doua a concursului 

international de călărie de la Istan 
bul sportivul român Vasile Pinciu a 
câștigat proba de obstacole fără nici 
o penalizare Pe locul doi s-a cla 
sat alt concurent român, Gh Langa 
tot cu zero puncte penalizare, ur
mat de bulgarul Haskov — 3 puncte 
penalizare Pentru frumoasa sa corn 
portare Vasile Pinciu a fost recom
pensat cu cupa „Mihai Pașa".

• A fost stabilit calendarul celui 
de-al treilea campionat mondial te-

minin de handbal ce $e va desfășu
ra intre 7 și 13 noiembrie în R F 
Germană Echipa României va juca 
la următoarele date : 7 noiembrie 
cu Polonia (la Offenburg) 9 noiem
brie cu Ungaria (la Brisgau) și la 
tl noiembrie la Ludwigshafen cu 
Cehoslovacia sau Japonia Finaia va 
avea loc la 13 noiembrie la Dort
mund în cealaltă grupa participă 
U R.S.S R F Germană și învingă
toarele din meciurile eliminatorii 
Danemarca — Islanda și Iugoslavia 
— S.U.A.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

Prof Thring.
inginerie mecanică de la Colegiul 
..Queen Mary" de pe lingă Uni
versitatea din Londra, a construit 
prototipul unui robot pentru tre
burile casnice denumit „Poly". 
Robotul are dimensiunile unei 
mobile de birou. fiind prevăzut 
cu brațe și cu picioare Noaptea 
,Poly“ doarme Dimineața, dato

rită unui „deșteptător electric“, 
el își începe activitatea la oră 
fixă . deschide ușa dulapului și se 
îndreaptă spre sufragerie pentru 
a pregăti masa După terminarea 
mesei, strînge și spală vasele. 
Apoi tace curățenie în casă, pune 
în funcție aspiratorul de praf, 
lustruiește parchetul etc Progra
mul lui. „Poly“ poate fi modificat 
după necesitățile familiei.

S-A FRIPT CU... BANANE

într-un ziar din New York a 
apărut următorul anunț ' „De 
vînzare un autoturism „Pontiac 
Tempest", contra 1 395 de bana
ne“ Bernice Wyszynski, mamă a 
patru copii, s-a prezentat la pro
prietarul automobilului cu 25 de 
banane ca un prim aconto. Acesta 
a început să rîdă : „Dar bine, 
doamnă, dv. nu știți că în argou 
bananele înseamnă dolari ?“, i-a 
spus el. Bernice însă nu a accep
tat explicația și s-a adresat unui 
judecător care i-a dat cîștig de 
cauză Bernice a obținut mașina 
în schimbul unui număr de 1 395 
de banane așa cum era scris pe 
anunț...



H JS HOTARE
SĂ SE PUNĂ CAPĂT 
AGRESIUNII S. U. A. 
ÎN VIETNAM

PARIS

candidatura

P. C. Francez 
sprijină 

lui Mitterrand

Mitingul prieteniei 
bulgar o-iugoslave

Memorandumul guvernului 
R. D. Vietnam

HANOI 24 (Agerpres). — La 23 
septembrie a fost dat publicității 
un memorandum al guvernului 
R. D. Vietnam care cuprinde o 
amplă trecere în revistă a politi
cii de intervenție, agresiune și 
război dusă de Statele Unite îm
potriva Vietnamului.

In document se condamnă ener
gic faptul că în timp ce a formu
lat propuneri privind „discuții ne
condiționate“, „o încetare a focu
lui“ sau „o suspendare a raiduri
lor de bombardament asupra Viet
namului de nord“, președintele 
Johnson a hotărît trimiterea de 
trupe suplimentare și noi canti
tăți de arme moderne în Vietna
mul de sud. Aceasta, menționează 
memorandumul, reprezintă o în
cercare de a înșela și liniști opi
nia publică iubitoare de pace și 
totodată o încercare de a forța po
porul vietnamez din ambele părți 
ale țării să depună armele, în timp 
ce trupele americane intensifică 
agresiunea.

Memorandumul subliniază că po
ziția guvernului R. D. Vietnam, 
făcută cunoscut la 8 aprilie 1965. 
reprezintă „singura bază justă a 
unei rezolvări a problemei vietna
meze. Orice alte soluții sînt nea-

In lumea politică de aci a fost 
așteptată cu. viu interes preciza
rea Partidului Comunist Francez 
în problema candidaturii opozi
ției de stingă la alegerile prezi
dențiale din 5 decembrie. Această 
poziție a fost stabilită la plenara 
C.C. al P.C.F., care și-a încheiat 
vineri lucrările.

Pe baza raportului Biroului Po
litic, prezentat de secretarul ge
neral al partidului, Waldeck 
Rochet, plenara a hotărît să spri
jine candidatura lui François 
Mitterrand, care a fost acceptată 
și de alte partide și forțe de 
stînga.

în raport se subliniază că în 
ultima vreme s-a creat posibili
tatea unirii tuturor forțelor de 
stînga în vederea unei acțiuni 
comune în alegerile prezidenția
le și, deși politica lui Mitterrand 
nu cuprinde toate propunerile 
partidului comunist, el a prezen
tat o platformă politică în multe 
puncte apropiată de cea a parti
dului comunist. Plenara a apre
ciat că sprijinirea candidaturii lui 
Mitterrand va contribui la crea
rea condițiilor necesare pentru 
constituirea unei uniuni a parti

delor și organizațiilor de stînga, 
pe baza unui program comun.

Plenara a aprobat raportul pre
zentat de Raymond Guyot cu pri
vire la situația din Vietnam și la 
lupta pentru pace și a adoptat o 
rezoluție în această problemă.

A fost, de asemenea, adopta
tă o rezoluție care aprobă ra
portul prezentat de Georges 
Marchais cu privire la situația e- 
conomică și socială a oamenilor 
muncii și cu privire la lupta pen
tru apărarea revendicărilor lor, 
precum și o serie de alte rezo
luții.

Ziarele pariziene comentează 
pe larg poziția adoptată de 
P.C.F. „PARIS JOUR" relevă că 
prin „da"-ul spus de comuniști, 
Mitterrand devine candidatul în
tregii stingi din Franța. Ziarul 
„LE MONDE" publică, sub semnă
tura lui Maurice Duverger, un 
articol în care autorul consideră 
că decizia P.C.F. privind alegeri
le prezidențiale este importantă 
nu numai pentru partid, ci și pen
tru întreaga viață politică fran
ceză.

Al. GHEORGHIU

Paris, 24 (prin telefon).

SOFIA 24 (Agerpres). — La 24 
septembrie, în sala „Universiada“ 
din Sofia a avut.loc mitingul prie
teniei bulgaro-iugoslave. La mi
ting au luat cuvîntul Todor Jivkov 
și I. B. Tito.

în cuvîntarea sa, Todor Jivkov 
s-a referit printre altele la colabo
rarea bulgaro-iugoslavă, subliniind 
că ea se întemeiază pe principiile 
internaționalismului socialist, pe 
prietenie și ajutor reciproc și se va 
întări spre binele ambelor popoare. 
Vorbitorul a constatat cu satisfac
ție dezvoltarea relațiilor comercia
le dintre Bulgaria și Iugoslavia și 
a relevat posibilitatea lărgirii le
găturilor economice între cele două 
țări.

Referindu-se la situația interna
țională, Todor Jivkov a arătat că 
R. P. Bulgaria este vital interesată 
în consolidarea păcii în Europa. 
„Noi împărtășim punctul de ve
dere, a spus el, că în Europa tre
buie creată o astfel de situație în- 
cît să se asigure dezvoltarea cola
borării între toate statele europene, 
mari și mici, socialiste și nesocia- 
liste“.

în cuvîntul său, președintele

R.S.F. Iugoslavia a arătat că exis
tă posibilități largi pentru colabo
rarea multilaterală reciprocă și că, 
de comun acord cu conducătorii 
bulgari, s-a hotărît să se facă tot 
ceea ce este necesar pentru dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări și popoare frățești.

Referindu-se la problemele in
ternaționale, vorbitorul a arătat 
că este necesar să se acțio
neze în direcția lichidării mani
festărilor negative în relațiile in
ternaționale. „Am în vedere, a spus 
el, necesitatea aplicării universale 
și respectării stricte a Cartei 
O.N.U. care include dreptul po
poarelor la autodeterminare și 
condamnă folosirea politicii de for
ță și amestecul în treburile interne 
ale altor țări“. Vorbitorul a con
damnat încercările forțelor reac
ționare de a folosi lozinca 
„luptei împotriva comunismului“ 
pentru a se amesteca în modul cel 
mai grosolan în treburile interne 
ale altor țări, pentru a face pre
siuni economice și politice și a a- 
junge uneori la acțiuni de agre
siune fățișă.

COMUNICAT
cu privire la cea de-a XlX-a ședință 
a Comitetului Executiv al C. A. E. R.

bouvia Junta militară
Dezbaterea generală la O.N.U.

WASHINGTON 24 (Ager
pres). — Purtătorul de cuvint 
al Departamentului de Stat a 
declarat că S.UA. vor trimite 
noi trupe în Vietnamul de sud, 
sporind astfel efectivul celor 
peste 125 000 de militari care 
se află in prezent în Vietnam.

intensifică represiunile

decvate, ca și orice soluții care ur
măresc o intervenție a O.N.U. în 
situația din Vietnam, deoarece ele 
sînt fundamental contrarii acordu
rilor de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam“.

în încheiere, memorandumul 
reafirmă hotărîrea poporului viet
namez de a lupta pînă la victoria 
finală și cere ca guvernul ame
rican să-și retragă trupele și mate
rialele de război din Vietnam.

★

Agenția de presă Eliberarea, or
ganul Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, a dat 
publicității o declarație în care 
protestează cu hotărîre împotriva 
sentinței pronunțate de „Curtea 
specială militară“, instituită de 
autoritățile americane și cele sai- 
goneze, privind condamnarea la 
moarte a patru patrioți sud-viet- 
namezi la Da Nang, dintre care trei 
au și fost executați.

LA PAZ 24 (Agerpres).— Situa
ția din Bolivia a devenit. în ulti
mele zile tot mai apăsătoare pen
tru actuala junta militară, condu
să de generalii Rene Barrientos și 
Ovando Candîa. Incidentele petre
cute în regiunea minieră Catavi— 
Llallagua—Siglo Veinte, in cursul 
cărora au fost înregistrați nume
roși morți și răniți, au sporit în
cordarea care constituie principala 
caracteristică a vieții politice din , 
Bolivia, începînd din toamna anu- | 
lui trecut, cînd a fost răsturnat de 
la putere, de actuala junta, fostul 
președinte, Paz Estenssoro. După 
ce guvernul a trimis împotriva 
minerilor trupe înarmate care au 
tras în muncitori, el a hotărît în
chiderea minelor lăsînd pe mineri 
și familiile lor fără posibilitatea 
de a-și cîștiga existența.

In întreaga țară, relatează agen
țiile de presă, a sporit nemulțumi
rea față de măsurile luate de gu
vern împotriva minerilor. în La 
Paz, capitala țării, a fost organiza
tă joi o demonstrație de protest a 
studenților, care a cerut guvernu
lui să retragă trupele trimise în 
regiunea minieră, să redeschidă 
minele și să înceteze represiunile 
împotriva liderilor opoziției. Ca

răspuns la această demonstrație, 
precum și pentru a preîntîmpina 
aplicarea planurilor de a se ține 
mari demonstrații pe străzile ora
șelor boliviene împotriva politicii 
juntei militare, guvernul a luat 
măsuri de intervenție în caz de 
urgență. Purtătorul de cuvint al 
juntei a anunțat că orice demon
strație va fi reprimată cu hotărîre.

Prin junglă. Partizani sud-vietnamezi iși croiesc drum spre pozițiile 
dușmane

ATENA
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înfruntări prelungite

in parlamentul grec
ATENA 24 (Agerpres). — Dezba

terile din Parlamentul grec pe 
marginea programului și investitu- 
rii guvernului Stephanopoulos, 
despre care se credea că se vor 
termina vineri noaptea, au conti
nuat și sîmbătă seara.

După intervenția lui Elias Iliu, 
liderul partidului E.D.A., care a 
anunțat în dezbaterile de joi sea
ra că deputății E.D.A. vor vota îm
potriva guvernului, a urcat ia tri
bună primul ministru Stephano
poulos care a criticat pe fostul pre
mier Papandreu. A intervenit apoi 
în dezbateri decanul de vîrstă al 
parlamentului, Passalidis, preșe
dintele partidului E.D.A., care a 
cerut partidelor de dreapta să pună 
capăt politicii lor care duce la în

cordare, iar guvernului să recu
noască partidul comunist.

S-a petrecut apoi un incident 
care, după cum subliniază agenția 
France Presse, „este de rău augur 
pentru viitoarea majoritate guver
namentală“. Referindu-se la faptul 
că primul ministru a menționat în 
expunerea sa și popularitatea lui 
Papandreu, liderul partidului de 
dreapta E.R.E., Canellopoulos, a 
cerut, pentru a dovedi contrariul, 
să sé țină un miting vineri în cen
trul Atenei. Stephanopoulos a re
fuzat cererea lui Canellopoulos, 
care, insistînd, a amenințat că va 
refuza să voteze în favoarea gu
vernului. în cele din urmă Stepha
nopoulos a cedat, aprobînd ca mi
tingul respectiv să se țină la în
ceputul săptămînii viitoare.

Lucrările Conferinței
A. I. E. A.
Cuvintarea șefului 
delegației române

TOKIO 24 (Agerpres). — La 24 
septembrie au continuat lucrările 
conferinței. Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică (A.I.E.A.). 
în cadrul discuțiilor asupra rapor
tului anual al Consiliului guver
natorilor a luat cuvîntul șeful de
legației Republicii Socialiste Ro
mânia, acad. prof. Horia Hulubei. 
Delegatul român a arătat că Ro
mânia militează pentru încetarea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, pentru crearea de zone 
denuclearizate, interzicerea necon
diționată a folosirii armelor ato
mice și distrugerea totală a stocu
rilor existente, pentru lichidarea 
oricăror blocuri militare.

Subliniind necesitatea respectă
rii principiilor suveranității și | 
independenței naționale și a nea- j 
mestecului în treburile interne, re- I 
prezentantul român a condamnat 
intervenția imperialistă în Viet
nam.

Referindu-se Ia importanța deo
sebită a energeticii nucleare, acad, 
prof. Hulubei a menționat că 
Agenția Internațională pentru 
Energia Atomică trebuie să acorde 
o atenție crescîndă acestui dome
niu, în activitatea sa. Reprezen
tantul român a înfățișat rezultatele 
obținute în dezvoltarea industrială 
a țării noastre, scoțînd în relief 
importanta care se acordă dezvol
tării energeticii nucleare în pla
nurile noastre de viitor. Vorbito
rul s-a oprit pe larg asupra pro
blemelor pregătirii de cadre și a 
propus ca Agenția să-și intensifice 
eforturile în acest domeniu.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
în cea de-a doua zi a dezbaterilor 
generale, au luat cuvîntul miniș
trii de externe ai U.R.S.S., Canadei 
și Uruguayului.

A. A. Gromîko a expus poziția U- 
niunii Sovietice în cele mai actuale 
probleme ale situației internațio
nale. El a condamnat cu fermitate 
acțiunea S.U.A. în Vietnam și â 
subliniat că U.R.S.S. a acordat și 
va acorda ajutorul frățesc necesar 
R. D. Vietnam. Ministrul de exter
ne sovietic a făcut o serie de pro
puneri, printre care propunerea ca 
la mijlocul anului 1966 să fie con
vocată conferința mondială pentru 
dezarmare și ca la Adunarea Ge
nerală a O.N.U. să se discute ca 
un punct important și urgent pro
blema „Cu privire la inadmisi- 
bilitatea amestecului în treburile 
interne ale statelor, despre apăra
rea independenței și suveranității 
lor“, precum și proiectul declara
ției corespunzătoare.

Paul Martin, ministrul de exter
ne al Canadei, referindu-se printre 
altele la problema dezarmării, a 
susținut poziția adoptată de S.U.A. 
în Comitetul „celor 18“. El s-a de
clarat de acord cu proiectul con
vocării unei conferințe mondiale 
pentru dezarmare și s-a pronunțat 
pentru participarea R. P. Chineze 
la această conferință.

Ministrul de externe al Urugua
yului, Vidal Zaglio, a făcut o 
analiză detaliată a problemelor 
economice majore a căror rezolvare 
intră în sarcina O.N.U. El a cerut 
sporirea fondurilor alocate pentru 
stimularea dezvoltării economice a 
statelor, pe baza reducerii cheltu
ielilor militare.

34 de țări africane au adresat vi
neri cererea ca pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. să fie înscrisă pro
blema „denuclearizării Africii“. 
Se cere Adunării Generale să spri
jine declarâția adoptată de către 
Conferința la nivel înalt a Organi
zației Unității Africane care a avut 
loc la Cairo în iulie 1964 și să ia 
hotărîrea de a convoca o conferin
ță internațională „în scopul înche
ierii1 unui tratat cu privire la de- 
nuclearizarea continentului afri
can“.

între 21 și 23 septembrie 1965, la 
Moscova a avut loc cea de-a XlX-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. La ședință au luat parte : 
S. Todorov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, O. Simunek, vicepreședinte al 
guvernului R. S. Cehoslovace, J. 
Balkow, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane, 
D. Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, P. Jaroszewicz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, Gh. Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, A. Apro, vicepreședinte al 
guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar, M. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de P. Jaroszewicz, 
reprezentantul R. P. Polone, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone.

în ședința sa Comitetul Execu
tiv a examinat raportul sintetic 
privind principalele probleme ale 
balanței de combustibil și energie 
a țărilor membre ale C.A.E.R. pe 
perioada 1966—1970 și probleme
le care rezultă din coordonarea 
planurilor de dezvoltare a ramu
rilor de combustibil și energie ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. pe pe
rioada 1966—1970, pregătit de Bi
roul Comitetului Executiv pe baza 
rapoartelor Comisiilor permanente 
de ramură respective ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a menționat 
că în urma activității desfășurate 
de țări și de organele Consiliului 
va fi în principal satisfăcut necesa
rul de combustibil și energie al ță
rilor membre ale C.A.E.R. pînă în 
anul 1970 pe seama folosirii de că
tre țări a resurselor proprii și li
vrărilor reciproce. Au fost adoptate, 
de asemenea, hotăriri privind con
tinuarea lucrărilor în acest dome
niu în anii următori.

Examinînd proiectele de reco
mandări privind specializarea pro
ducției și livrările reciproce de 
utilaj de bază pentru exploatările 
la zi de minereuri metalifere și 
nemetalifere, pompe, corrj-'fesoare, 
linii tehnologice completa și dife
rite tipuri de utilaje pentru pro
ducerea sticlei pentru construcții, 
prezentate de Comisia perni lentă 
C.A.E.R. pentru construcții arf ma
șini, Comitetul Executiv a aprobat 
aceste recomandări.

înfăptuirea recomandărilor men
ționate privind specializarea pro
ducției și livrările reciproce con
tribuie la satisfacerea mai deplină 
a necesarului în aceste utilaje.

Comitetul Executiv a aprobat 
modul de încheiere a acordurilor 
privind livrările reciproce de măr
furi între țările membre ale 
C.A.E.R. pe anul 1966 și pe urmă
torii ani, în condițiile funcționării 
sistemului de decontări multilate
rale în ruble transferabile, a exa
minat propunerile Comisiilor per
manente ale C.A.E.R. pentru trans
porturi, pentru construcții de ma
șini și pentru comerț exterior, și 
a adoptat o serie de recomandări 
îndreptate spre îmbunătățirea î& 
continuare a asigurării cu piese de 
schimb a mijloacelor și utilajului 
de transport din import, care se 
livrează în comerțul reciproc din
tre țările membre ale C.A.E.R.

Pe baza materialelor prezentate 
de Consfătuirea conducătorilor or
ganelor de gospodărire a apelor ale 
țărilor membre ale C.A.E.R., Comi
tetul Executiv a aprobat atribuțiile 
și modul de lucru ale acestei con
sfătuiri.

La ședința Comitetului Executiv 
a fost aprobat raportul Secretaria
tului Consiliului privind executa
rea bugetului Secretariatului Con
siliului și au fost examinate o serie 
de alte probleme ale activității or
ganelor C.A.E.R.

Examinarea problemelor în șe
dința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de de
plină înțelegere reciprocă și unani
mitate de, păreri.

STRAUSS Șl RIVALII SĂI
Dispute in jurul formarii 
noului guvern de la Bonn

Competiție 
în Orientul Mijlociu

Hallstein : ,,Piața comună 
in fața celei mai serioase 

crize"
BONN, intr-un interviu acor

dat televiziunii vest-germane, 
președintele Comisiei Pieței co
mune, Walter Hallstein, a arătat 
că, în prezent. Comunitatea Eco
nomică Europeană „se află în 
fața celei mai serioase crize de 
la începutul existenței sale".

MOSCOVA. M. Suslov, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., și B. 
Ponomariov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., au primit la 24 septembrie 
delegația Consiliului Revoluționar 
Suprem din Congo (Leopoldville), 
în frunte cu Gaston Soumiaiot, care 
Ia invitația Comitetului sovietic de 
solidaritate cu țările Asiei și Afri
cii, face o vizită în Uniunea So
vietică.

Atentat sau înscenare?
Moïse Chombe a fost, ținta unui 

atentat. Cei‘doi cetățeni care ar 
fi încercat să-l asasineze au 
fost arestați. Poliția congoleză 
ar fi descoperit o listă a per
soanelor care au pregătit a- 
tentatul. Printre ei figurează mi
nistrul sănătății precum și o serie 
de lideri ai partidului Conaco, tu
telat de însuși Chombe. Observa
torii de presă menționează însă 
că n-ar fi exclus ca atentatul să 
fie. o simplă înscenare care, să-i 
ofere lui Chombe prilejui de a se 
răfui cu o serie de „disidenți" din 
Conaco, care nu-i acordă în parla
ment sprijinul scontat.

Referindu-se la tratati
vele ce se desfășoară în 
Republica Federală Ger
mană, după alegerile din 
19 septembrie, între par
tidele fostei coaliții gu
vernamentale (Uniunea 
creștin-democrată, al că
rei președinte este Ade
nauer, Uniunea creș- 
tin-socială. condusă de 
Strauss, și partidul liber- 
democrat), ziarul englez 
„Times“ menționează difi
cultățile în formarea nou
lui cabinet.

„Cancelarul Erhard va a- 
vea după cit se pare mul
te nopji agifaie, gîndindu-se 
cum să împace elementele 
în aparență intrate în opo- 
zifie ireductibilă ale viito
rului său guvern. Fostul mi
nistru de război Strauss și-a 
înăsprit condițiile : el a re
fuzat pentru moment să 
confirme sau să dezmintă o 
declarație a sa anterioară 
reprodusă în ziarul „Bild 
Zeitung" și în care era ci
tat ca afirmînd că acceptă 
să nu mai blocheze forma
rea guvernului și să renunțe 
la pretențiile sale la un post

guvernamental cu condiția 
ca din viitorul guvern să nu 
facă parte liderul partidu
lui liber-democraf, Mende. 
Strauss afirmă însă, în ori
ce caz, că partidul său, U- 
niunea creștin-socială, do
rește să aibă în viitorul ca
binet un număr de portofo
lii egal cu cel care îi va 
reveni Partidului liber-de- ; 
mocraf. Strauss susține, de ; 
asemenea, că înainte de 
formarea guvernului este 
necesar ca ministrul de ex
terne Schroeder să-și preci
zeze poziția înfr-un anumit 
numă' de probleme asupra 
cărora se spune că ar fi ma
nifestat reticență în timpul 
campaniei electorale.

De fapt, se pare că 
Strauss a lansat o campanie 
pe două fronturi, una împo- 
iriva lui Mende, iar cealal
tă împotriva ministrului de 
externe Schroeder. El va 
căuia, probabil, să negocie
ze oferindu-se să renunțe la 
o funcție ministerială, dacă i 
se va acorda în schimb e- 
liminarea din guvern a a- 
cestor doi rivali ai săi”.

După prima etapă a 
turneului oficial în Orien
tul Mijlociu, încheiată cu 
vizitele făcute în Liban, 
Siria, Iordania și Iran, 
secretarul de stat în Mi
nisterul de Externe brita
nic, George Thomson, a 
plecat vineri spre Cairo. 
In a doua etapă a misiu
nii sale, diplomatul en
glez va avea întrevederi 
în R.A.U. și Arabia Sau- 
dită. Referindu-se la mi
siunea lui Thomson, zia
rul vest-german „Indus
triekurier“ scrie :

„La începutul turneului 
său, secretarul de stat a de
clarat la Beirut că țara sa 
a renunțat la orice colo
nialism. Campania din Suez, 
în 1956, a mai fost reali
zată sub semnul unor con
cepții nefericite, dar acum 
este bine ca acestea să fie 
uitate, deoarece partidul 
laburist s-a opus încă pe 
acea vreme campaniei res
pective. Marea Britanie, a 
afirmat el, dorește să intre 
înfr-o eră nouă a colabo
rării. Thomson vine cu sar

cina ce i-a fost trasată de 
Wilson, de a îmbunătăți re
lațiile — și acum proaste 
— dintre statele arabe și 
Marea Britanie, sarcină pen
tru îndeplinirea căreia vo
cile ostile din Siria nu au 
constituit o încurajare. Mi
nistrul a făcut aluzia că el 
ar dori să ducă convorbiri 
preliminare asupra ajutoru
lui economic. El este pri
mul om de sfat britanic care 
vizitează Egiptul după cam
pania din 1956.

Aici; el se ciocnește de 
pe acum cu intense son
daje franceze. în ziarele a- 
rabe s-a și vorbit despre o 
„spectaculoasă întoarcere a 
Franței pe piața arabă". 
Acest lucru nu va face de- 
cît sa stimuleze activitatea 
britanică. Parisul a înche
iat, la urma urmei, un șir 
de noi acorduri comerciale 
cu Libanul, Siria, Iordania, 
Irakul și Egiptul. Se poale 
vorbi chiar despre o ofen
sivă economică franceză. 
Nu este de mirare că Lon
dra este invidioasă pe ase
menea relații”.

SCURTE ȘTIRI
ROMA. Președintele Italiei, 

Giuseppe Saragat, a sosit vineri la 
Roma, înlorcîndu-se dintr-o călă
torie în America Latină. Pe conti
nentul latino-american, Saragat a 
vizitat șase țări : Brazilia, Uru
guay,. Argentina, Chile, Peru și 
Venezuela.

OSLO. Per Borten, lider al Par
tidului de centru, a fost propus 
pentru funcția de prim-ministru al 
Norvegiei de către cele patru par
tide care au obținut, majoritatea 
voturilor în recentele alegeri par
lamentare.

SANTIAGO DE CHILE. S-au 
deschis lucrările sesiunii anuale a 
Comitetului Executiv al Organiza-

BAGDAD. Noul prim-ministru al Irakului, Bazzaz, a organizat joi o confe
rință de presă în care a declarat că guvernul său va promova o politică econo
mică sănătoasă, urmărind dezvoltarea țării. El a spus că naționalizările din 
Irak vor fi efectuate avîndu-se în vedere eficacitatea economică a acestora și 
că guvernul său va încuraja atit sectorul particular, cît și sectorul public. Re- 
ferindu-se la relațiile dintre Irak și R.A.U., Bazzaz a spus că ele sînt bune, dar 
că în prezent nu poate fi vorba de o unificare completă a celor două țări, ci 
de. formarea unei uniuni federale. In legătură cu situația din nordul țării, Bazzaz 
a spus că guvernul său este împotriva elemehtelor secesioniste din regiunile 
kurde și că guvernul ar fi gata să caute o reglementare pașnică a,situației.

tier Internationale a ziariștilor. Ja 
care iau parte delegații din 30 de 
tari europene, asiatice și latino- 
americane. Din partea țării noastre 
participă o delegație condusă de 
Nestor Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor din Republica Socialistă 
România.

LONDRA. A luat sfîrșit, după a- 
proape trei săptămîni de dezbateri, 
Conferința constituțională privind vii
torul Insulei Mauritius, unul din ulti
mele teritorii coloniale ale Marii Bri
tanii. în cadrul ultimei ședințe, mi
nistrul coloniilor al Angliei a decla
rat că independența insulei nu va fi 
acordată înainte de sfîrșitul anului 
1966 și nu înainte de organizarea ale
gerilor generale.

federației dominicane a zahărului. 
Ca urmare a satisfacerii revendi
cărilor lor, muncitorii din fabricile 
de zahăr, care se aflau în grevă de 
o săptămînă, au reluat lucrul.

WASHINGTON. Președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a anunțat realizarea 
unui acord între Statele Unite și Pa
nama în legătură cu abrogarea trata
tului din 1903 asupra Canalului Pana
ma și începerea de negocieri pentru 
semnarea unui nou tratat.

PARIS. Centrul internațional 
pentru cercetarea cancerului a 
adoptat o hotărîre in care se ara
tă că Lyonui va deveni sediul a- 
cestei organizații. Direcția prin
cipală a activității centrului va fi 
stringerea și răspîndirea in toate 
țările a rezultatelor experiențelor 
de cercetare științifică în dome
niul oncologiei, efectuarea de cer
cetări epidemiologice, pregătirea 
cadrelor științifice, cercetări in 
domeniul îmbolnăvirilor de can
cer.

LONDRA. A fost dată publi
cității ordinea de zi a Confe
rinței anuale a Partidului la
burist englez care urmează să 
se desfășoare între 27 septem
brie și 1 octombrie la Black
pool. Peste 25 de rezoluții și 
amendamente, prezentate de di
ferite organizații locale ale 
partidului, conțin critici la 
adresa politicii guvernului in 
problema vietnameză și în alte 
probleme internaționale.

SANTO DOMINGO. Se anunță 
că guvernul provizoriu clin Repu
blica Dominicană a dat curs cere
rii muncitorilor de la fabricile de 
zahăr ale statului privind destitui
rea lui Antonio Alvarez și Samuel 
Conde din funcția de președinte 
și respectiv vicepreșediiite al Con

în fotografie : O demonstrație stu
dențească împotriva staționării trupe

lor O.S.A. în Republica Dominicană 
este împrăștiată cu ajutorul gazelor 
de către înșiși militarii din forțele 
inleramericane.
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