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DEMARAJ 
PUTERNIC 
La Uzina de mașini electrice din București 
în zilele de după Congres

— In insfrucfiunile de funcționare 
scrie cS n-are voie să treacă de 36 
de grade.

— Și care-i baiul ?
— Cum, nea Gică, n-ai aflat că 

avem recordul secolului, peste 39 de 
grade la umbră ?

Gheorghe Dăscălescu, nea Gică, îl 
surîdj tînărului muncitor :

— Dă-i înainte fără frică. Construc
torul are întotdeauna un coeficient 
de siguranță. Am calculat eu precis.

Problema mașinii e rezolvată, dar 
nu și problema căldurii. Oamenii 
parcă ar scoate aburi din ei, mai ales 
aici, la turnătorie.

Mă refugiez cu nea Gică pe o 
alee a uzinei, sub un pom ; ne așe
zăm pe o scîndură pusă în chip de 
bancă. La buzunarul de la piept al 
cămășii interlocutorului nostru se ză
rește insigna Congresului al IX-lea 
al P.C.R. Toată uzina știe că Dăscă
lescu a fost invitat la lucrările Con
gresului.

— Din lucrările Congresului se pot 
sublinia multe învăfăminte, ne spune 
el, dar pentru mine personal cea 
mai mare bucurie este legată de cifra 
9. Nouă, adică al nouălea Congres, 
adică Partidul Comunist Român. Asta 
înseamnă ani de viată, tradiții, cu- 
noscuți, oameni care au murit pentru 
ca partidul comunist să trăiască, și 
la care m-am gîndit în clipa aceea 
cînd aplaudam cu toții, la deschide
rea lucrărilor, propunerea tovarășului 
Ceaușescu.

— Sîntefi probabil vechi în partid.
— E greu de socotit exact, în ca

zul meu : chiar pe mine dacă m-ar 
pune să socotesc, tot n-aș ști precis, 
pentru că vechimea e mai curînd a 
lui faică-meu : atunci cînd aveam 10 
ani, în 1919, taică-meu era printre 
muncitorii petroliști care militau pen
tru afilierea la Internaționala a treia. 
Eram încă tînăr cînd l-au dat 
afară, în 1934, de la „Asfra Română” 
și de atunci dat afară a rămas. 23 Au
gust 1944 l-a găsit bătrîn, cu o cata
ractă la ochi, n-a mai putut reintra 
în producție.

— Mai trăiește ?
— Sigur că trăiește I Are 82 de 

ani și acum vede bine, cred că n-a 
pierdut o literă din lucrările Congre
sului, e la Breaza cu mama.

Dăscălescu este un om cu părul 
sur, un veteran al producției, și oa
menii din jur schimbă zîmbete cînd 
îl aud vorbind în calitate de fiu.

Lămuririle pe care i le-am cerut 
par să-l fi obosit.

— Numai oamenii băfrîni vorbesc 
atîta despre trecut, îmi spune el. 
Esențial este ce ne-a dat Congresul 
ca linie, pentru anii ce vin.

— Și cum ați defini această linie 1
— Asta m-au întrebat oamenii mei 

cînd m-am întors de la Congres. Sînf 
maistru principal și am 123 de oa
meni în subordine. Și le-am spus : 
e imposibil de rezumat, cine a parti
cipat acolo a putut învăța într-o săp- 
tămînă cit învefi Intr-un an.

— Pentru producție, care au fost 
primele concluzii ?

— Deunăzi, la prima consfătuire 
de producție de după Congres, am

discutat cel mai mult despre calitate. 
Ne-a preocupat propunerea ca 
pentru calitate să fie direct răs
punzătoare conducerile tehnice. Apoi, 
am discutat despre perspecti
vele turnătoriei. Țin minte că un 
delegat străin povestea că nici un 
economist din fara lui — o tară ca
pitalistă — nu poate ști cum va 
evolua pînă în șase luni economia 
lor. Noi — și doar nu sîntem econo
miști, sîntem topifori, modelieri, meș
teri de tot felul — discutăm pe ani 
de acum încolo. In întîmpinarea Con
gresului ne-am depășit toate angaja
mentele.

Ieșirea din imperiul 
urgenței

— Există o continuitate în activi
tatea dinainte de Congres și cea de 
după aceea : și Congresul, și întîl- 
nirea conducerii partidului cu oame
nii de șfiinfă și cultură, și o serie de 
alte acțiuni publice și documente — 
de pildă cuvîntarea ținută de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la conferința 
organizației orășenești de partid Bucu
rești — toate laolaltă ne arată o linie 
stabilă, orientarea spre ceea ce eu aș 
numi înnobilarea muncii noastre, in
troducerea în munca fiecăruia a unui 
procent mai mare de gîndire științi
fică.

— Cum s-ar zice, valorificarea bo
gățiilor (ării și în privinfa materiilor 
prime... cerebrale.

Tovarășul Constantin Răduț, ingi
nerul șef adjunct de concepție — 
mereu întrerupt de telefoane — îmi 
arată un dosar și începe să spună :

—; Aici e viitorul uzinei noastre 
pînă în 1970. Pufin înainte de Con
gres, am terminat planul nostru de 
concepție pentru 1966 și încă un 
plan, care cuprinde produsele 
noi pe care vrem să le realizăm în 
1967—1970, precum și necesitățile 
noastre pentru această perioadă. Di
recția noastră generală din minister 
ne-a dat termen pînă la 1 august.

— Și care este noutatea ?
— Activitatea de concepție iese 

din zona urgențelor și gîfîielii, își 
întinde aripile pe perioade mai largi, 
și asta nu atît pentru că am învățat 
noi să lucrăm mai bine, dar pentru 
că posibilitățile economiei noastre 
sînt altele azi. Congresul e un impuls 
excepțional de puternic pe această 
linie : a fi îndrăzneț în producție nu 
mal e un acf de curăț, ci o datorie.

— Dar, dacă prevedeți fotul pînă 
în 1970, nu vă micșorați sensibilitatea 
la toate noutățile viitoare ?

Sergiu FARCAȘAN

Dumitru Roșu, unul dintre constructorii centralei 
electrice de termoiicare de la C.I.L. Tr. Severin, 

realizează numai lucrări de bună calitate
Foto : Gh. Amuza
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Reflectînd consecvența cu care partidul asigură dezvoltarea susținută a industriei constructoare de mașini, Directivele Congresului al IX-lea al P. C. R. prevăd pentru perioada viitorului plan cincinal o creștere puternică a producției acestei ramuri — de 75 la sută în 1970, față de 1965. Congresul partidului a pus în fața constructorilor de mașini sarcina de cinste de a a- sigura, in următorii cinci ani, cel puțin două treimi din utilajele necesare înzestrării ramurilor economiei naționale.în cele ce urmează doresc să mă opresc asupra cîtorva probleme actuale, strîns legate de îndeplinirea sarcinilor puse de Congres în fața proiectanților și constructorilor de mașini.Extinderea în continuare a procedeelor și tehnologiei moderne necesită intensificarea eforturilor specialiștilor din fabrici și uzine, ale cercetătorilor științifici și proiectanților pentru cunoașterea și a- plicarea consecventă în practică a ceea ce este nou și valoros în tehnica contemporană. Este o cerință cu atît mai imperioasă, cu cît în momentul de față tehnica evoluează extrem de rapid : ceea ce astăzi este nou, este posibil ca mîi- ne să nu mai corespundă nivelului progresului tehnic. Progres tehnic 
înseamnă nu numai realizarea de 
mijloace tehnice moderne, ci și 
extinderea largă a procedeelor 
tehnologice avansate.După cum se știe, îmbunătățirea calității pieselor fabricate în sectoarele primare — forje și turnătorii — contribuie la reducerea apreciabilă a manoperei în secțiile de prelucrări mecanice, la mărirea duratei de funcționare a noilor mașini-unelte. Turnarea de precizie în coji de bachelită sau în forme realizate cu modele din ceară a dat rezultate foarte bune la uzinele „Steagul roșu" și „Tractorul" din Brașov, la Uzina mecanică Sinaia. Aceste metode pot fi extinse în multe alte întreprinderi. Forjarea în matrițe înlocuiește tot mai mult forjarea liberă ; procedeul aduce o mare economie de metal și de manoperă, influențează favorabil calitatea pieselor. Cînd arborele cotit al loco

Ing. Nicolae POPA laureat al Premiului de Stat, director tehnic al I.C.T.C.M.
motivelor Diesel electrice se forja liber, pentru o singură piesă se utiliza un lingou de peste 12 tone ; după ce s-a trecut la forjarea acestui reper în dispozitiv, se consumă numai 6,5 tone de oțel. Extruderea la rece și la cald, fabricarea pieselor prin sinteriza- re sînt alte procedee moderne de forjare-presare cu largi posibilități de utilizare în construcția de mașini. Consider că aseme

nea procedee tehnologice moderne 
trebuie să-și găsească in viitorul 
cincinal largi aplicații. Totodată, este necesar ca specialiștii să investigheze noi posibilități de promovare a tehnologiilor avansate, în această privință, după cum s-a arătat la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., se ridică cu acuitate 
necesitatea ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
să transforme planul tehnic în
tr-un instrument eficient de in
troducere sistematică, în mod pla
nificat, a tehnicii și tehnologiei 
moderne.în rîndurile specialiștilor este cunoscută importanța încălzirii metalului în vederea forjării sau tratamentului termic. La încălzirea în cuptoare obișnuite se irosește, prin oxidare, pînă la 3 la sută din greutatea materialului. Iată de ce uzinele trebuie să-și modernizeze instalațiile de încălzire. în acest domeniu s-a făcut un prim pas. Acum este necesar ca institutul nostru, Institutul de proiectări pentru automatizări și uzina „In- dependența“-Sibiu să-și coordoneze eforturile pentru tipizarea cuptoarelor de tratamente termice, pentru perfecționarea și automatizarea agregatelor existente. Calculele efectuate arată că micșorarea cu numai 1 la sută a arderilor în cuptoare prin introducerea instalațiilor de încălzire cu atmosferă neutră sau controlată asigură economisirea cîtorva mii de tone de metal anual. Esențial este ca industria constructoare de mașini să asimileze în mod operativ fabricarea acestor agregate, iar rezultatele studiilor și experimentărilor să fie preluate fără întîr- ziere de întreprinderi.
(Continuare în pag. a III-a)

ARTELE SE SIMT LA ELE ACASĂ
Aspirația continuă spre 

grandios, sprg profunzi
me, spre ceea Ce putem 
numi atît de rar perfec
țiune, a fost întotdeauna 
și va rămâne caracteris
tică artei adevărate. Toa
te epocile care au intrat 
în istoria omenirii prin 
înflorirea artelor au fost 
epoci de intensă activita
te umană, în planul ma
terial ca și în variatele 
preocupări ale spiritului.

Astăzi, pentru tot mai 
multă lume a devenit e- 
vident că epoca socialis
tă, mai mult decît ori
care epocă anterioară, a 
dat un impuls fără prece
dent creației umane, prin 
descătușarea forțelor care 
determină progresul so
cial — izvorul cel mai 
bogat al tuturor cutezan
țelor spiritului.

Trăind aci, în această 
țară, cunoscîndu-i isto
ria, avem cu toții senti
mentul acut că niciodată 
puterea creatoare a po

porului nostru nu s-a ma
nifestat atit de plșnar,..cu 
atîta rodnică strălucire. 
Ca mandatari ai aces
tui sentiment am partici
pat și la lucrările recent 
încheiate ale Congresu
lui al lX-lea al Partidu
lui Comunist Român, ur
mărite de o țară și de-o 
lume întreagă și confir
mate pe multiple planuri 
ca fiind un adevărat 
eveniment istoric. De la 
raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușes
cu și pînă la cuvîntul de- 
legaților din toate regiu
nile țării, documentele 
bogate ale acestui Con
gres indică clar gradul 
înalt de gîndire și ma
turitate ce caracterizea
ză o politică dinamică, 
inspirată, creatoare. In a- 
ceastă sinteză vastă și 
profundă a realizărilor 
poporului român pe dru
mul desăvîrșirii socialis
mului, în această sinteză 
a planurilor sale realiste,

Ion BRAD

îndrăznețe, investite cu 
frumusețea și farmecul 
viitorului, cu iradiația 
și certitudinile comunis
mului, un loc de cinste a 
fost rezervat probleme
lor ideologice, culturii și 
științei. Iar literatura și 
artele, mai mult ca ori- 
cînd, se simt la ele acasă. 
Nu numai prin aprecierile 
calde și îndemnurile care 
vibrează de luciditate și 
înțelepciune — cuprinse 
în raportul Comitetului 
Central — dar și prin 
grandoarea și profunzi
mea acestei întregi opere 
istorice care respiră frea
mătul viu al creației, al 
ideilor, al chemării spre 
perfecțiune.

Caracterul monumen
tal al acestor sinteze și 
planuri de perspectivă 
este dublat de forța lor

analitică — sugerind 
astfel cele două dimen
siuni ale tuturor creații
lor mari. Zone noi, de al
titudine și adîncime, se 
conturează deci în fața 
scriitorilor și artiștilor 
legați prin toate fibrele 
ființei lor de năzuința lu
minoasă și hotărîrea fer
mă a partidului și po
porului nostru de a face 
din România socialistă a- 
cel pămînt binecuvântat 
în care bogățiile mate
riale să se înaripeze cu 
frumusețea spiritului și 
avînturile artelor.

„Avem o țară frumoa
să și bogată — spunea 
secretarul general al par
tidului nostru în raportul 
prezentat la Congres — 
un popor harnic și cute
zător, care timp de peste 
două milenii, în ani grei 
de restriște, înfrățit cu 
codrii, rîurile și văile și-a 
apărat glia, iar acum, sub 
conducerea partidului, {și 
zidește o viață nouă".

Pe acest fundal suges
tiv al istoriei se mișcă 
emoțiile noastre atunci 
cînd sîntem chemați să ne 
aplecăm asupra momen
telor însemnate, tumul
tuoase din aspra și în
delungata bătălie pentru 
împlinirea idealurilor și 
aspirațiilor poporului, 
să-i închinăm lui opere 
demne de a rămâne în pa
trimoniul culturii națio
nale și universale.

Chemare stimulatoare, 
răspundere grea, îndemn 
în fața căruia nici o con
știință trează nu va rămâ
ne indiferentă!

Sîntem fiii unui timp, 
ai unei țări și ai unui 
popor care și-au făcut 
emblemă din aspirația 
spre frumos și perfec
țiune. Intr-un asemenea 
timp, într-o asemenea 
țară, în mijlocul unui a- 
semenea popor, artele se 
simt la ele acasă.

(Continuare In pag. a III-a)

Noul cartier de locuințe Jiulul-Sclntela din Capitală Foto : R. Costln

LA^ORDINEA^ZILEL

STRÎNGEREA RECOLTEI

ACESTUI AN

PREGĂTIREA

RECOLTEI VIITOARE

Numai pînă la 
jumătatea drumuluiîn regiunea Iași recoltatul culturilor păioase este pe sfîrșite. Raioanele Bîrlad, Huși, Vaslui și Negrești au terminat această lucrare, iar în raioanele mai nordice — Iași, Pașcani și Hîrlău — se recoltează ultimele suprafețe. Ritmul înalt înregistrat în ultimele zile, în toate raioanele, se datorește faptului că mijloacele mecanizate din unitățile agricole care au terminat mai devreme recoltatul au fost mutate operativ spre nord. Au venit în ajutor și o serie de combine din regiunea Galați. Totodată, consiliile agricole și conducerile unităților agricole au luat măsuri de mobilizare a unui mare număr de secerători și cosași, care au recoltat manual suprafețe întinse. Nu cu aceeași intensitate se lucrează însă la transportul snopilor la arii și la treieriș.„Grăbim strîngerea recoltei. Pentru treieriș avem tot timpul" — ne spunea zilele trecute tovarășul Dumitru Condurachi, președintele cooperativei agricole de producție

din Bălteni, raionul Vaslui. Așa se face că în această unitate, la terminarea secerișului, se treierase grîul doar de pe 88 ha, adică numai pe terenurile unde au lucrat combinele. Batoza existentă a stat tot timpul nefolosită, neavînd aria amenajată. Chiar și acum treieratul din clăi, cu combinele, se desfășoară anevoie. Și la cooperativa agricolă de producție Solești, din același raion, treierișul se execută într-un ritm nesatisfăcător. Combinele trimise de S.M.T. Co- dăești funcționează cu întreruperi, iar activitatea echipelor care lucrează la treieriș este slab organizată. Cum asemenea situații se întîlnesc și în alte unități, ritmul treierișului în raionul Vaslui se menține scăzut. Pînă în seara zilei de 27 iulie aici se treierase recolta de grîu doar de pe 7 280 ha din cele 20 735 ha.
Manole CORCACI coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

Recoltarea s-a terminat 
Dar mai departe?Acum cîteva zile, în regiunea Ploiești s-a terminat recoltatul griului. în multe cooperative a- gricole de producție s-a trecut de îndată la efectuarea arăturilor de vară. în raionul Buzău, cooperatorii din comunele Smeeni, Stîlpu, Maxenu au eliberat terenurile și, în urma lor, brigăzile de tractoare au arat mii de hectare.' Aceeași preocupare pentru executarea la vreme a arăturilor de vară — lucrare de mare însemnătate pentru recolta anului viitor — se întîlnește și în numeroase cooperative agricole și gospodării de stat din raioanele Ploiești, Mizil, Rm. Sărat, în regiune sînt însă și unități unde paiele nu au fost ridicate, unde nu se vede nici măcar un tractor la arat. Cu toate că se cunoaște necesitatea executării din timp a a- cestei lucrări, în unele unități a- gricole ea se neglijează. S-a încheiat campania de vară ? Am pus această întrebare tovarășului inginer Niculescu, președintele consiliului agricol raional Buzău. „Lu

crăm mai mult la transportul grî- nelor" — ni s-a răspuns. Dar la această acțiune nu sînt folosite decît în foarte mică măsură tractoarele. Unde sînt atunci tractoriștii, ce fac ei ? Explicația o dă tovarășul Marin Constantin, președintele consiliului agricol regional Ploiești. „în această perioadă — a arătat el — tractoarele se folosesc nerațional. Există deficiențe în organizarea muncii în brigăzi, problemă de care ne ocupăm în momentul de față".într-adevăr, așa stau lucrurile. La Cochirleanca, două tractoare stăteau : unul era stricat, iar altul nu avea tractorist. Asemenea situații sînt și în alte părți. în u- nele cooperative agricole nu s-a urmărit repartizarea rațională a mașinilor, încît arăturile să se execute conform graficelor.
Constantin CĂPRARU coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

Fabrica de ciment din Medgidia
Foto : A. Cartojan
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„DEPOZITUL"
DE ENERGIE
DE PE JIU
• Consecințele unor 
fenomene petrecute 
în urmă cu zeci de 
milioane de ani
• „Conservele" 
solare de lignit
• Ape care se mută

Acum o sută și cîteva zeci de 
milioane de ani o vegetație ar
borescentă luxuriantă acoperea 
o bună parte din lunca Jiului 
de azi. Sub razele unui soare 
dogoritor se desfășura fotosinte- 
za. Frunze mari „înghiteau” ra
zele solare, iar plantele creșteau 
rapid. Dezvoltarea aceasta a fost 
întreruptă de cîteva ori de miș
cări tectonice, de furtuni puter
nice care au avut drepf urmare 
îngrămădirea de arbori la dife
rite adîncimi în pămînt. Lipsiți 
de aer, s-au carbonizat și s-au 
păstrat pînă în zilele noastre, a- 
semenea unor „conserve” solare 
care prind azi foarte bine ener
geticii noastre în plină dezvol
tare. Directivele Congresului 
partidului cu privire la valorifi
carea surselor energetice și elec
trificarea țării în perioada 1966- 
1975 prevăd o sporire a extrac
ției de cărbune de la 12 milioane 
tone în acesf an — la 35-40 mi
lioane tone peste zece ani. Va 
crește mult și ponderea produc
ției de energie electrică pe bază 
de cărbune.

O bună parte din aceste 
„conserve” sub formă de lignit 
se găsesc sub actuala albie a 
Jiului, a afluenților săi Jiețul și 
Tismana și a luncii inundabile 
din jurul lor. Deoarece cărbunii 
se află la mică adîncime, pen
tru a face posibilă exploatarea 
zăcămintelor prin cariere „la zi* 
este necesar ca albia Jiului, care 
traversează perimetrul carierelor, 
să fie mutată spre vest cu 1-2 
km. Lucrările începute anul tre
cut — un complex hidrotehnic, 
cu baraj și loc de retenție — 
sînf în plină desfășurare. In pre
zent se execută digul de care se 
vor lovi apele mari de primăva
ră, așa-numitul dig de antrenare 
a undei de viituri, lung de circa 
5 km și înalt de 12 m, precum și 
un canal provizoriu de deviere 
a apelor Jaleșului în Jiu. Acesta 
din urmă a fost terminat recent. 
Executarea lucrărilor va permite 
darea în exploatare în anii ur
mători a trei cariere situate în 
lunca Jiului — zona Rovinari — 
din care se va realiza o produc
ție de circa 10 ori mai mare de
cît astăzi.

în anii următori se vor da în 
exploatare și alte cîmpuri mi
niere în Valea Jiețului și Tis- 
manei. Se preconizează ca, în 
faza finală, numai producția a- 
cestor cariere să depășească ni
velul actual al extracției de căr
bune din întreaga țară. La sta
diul cunoașterii de azi a rezer
velor din bazinele carbonifere 
ale Olteniei sînt exploatabile 
circa 1,4 miliarde tone de lig
nit, aproape jumătate urmînd 
să fie extras din cariere. Prin 
folosirea unor utilaje de mare 
selectivitate, tehnicitate și ca
pacitate ridicată se va putea 
realiza o creștere importantă a 
productivității muncii comparativ 
cu cea din subteran, asigurin- 
du-se și o economicitate mare.

Lignitul din carierele bazinului 
Rovinari, din bazinul Motru și 
Jieț va alimenta două centrale 
termoelectrice de mare putere, 
dintre care una în curs de con
strucție la Craiova, fiecare a- 
vînd o putere instalată de 1 mi
lion kW.

Al. PLAIEȘU
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CUM FUNCȚIONEAZĂ „CEASORNICUL1
TRANSPORTURILOR I. R. T. A.

• 10 000 de mașini își caută „sănătatea" e Cum 
se bate cuiul la lași și la București e Vine, nu 
vine! • întrebări care așteaptă răspuns

Pe drumurile marilor șantiere, pe căile rutiere ale țării circulă mii și mii de mașini. In forfota generală a acestora o- chii surprind adesea inițialele — I.R.T.A. Autovehiculele acestei întreprinderi împîn- zesc țara de la un capăt la altul. Un detaliu: între 1963—1965, cele aproape 150 de autobaze ale I.R.T.A. au primit în folosință peste 15 000 de autobuze și autocamioane.An de an I.R.T.A. este dotată cu noi mijloace rutiere, se învestesc zeci de milioane de lei pentru construirea de garaje și stații moderne de întreținere. Pentru o cît mai completă deservire a călătorilor se deschid trasee noi. Numai cele care vor fi date în folosință a- nul acesta însumează peste 1 500 km. Drumurile pe care circulă autovehiculele întreprinderii sînt aidoma unui păienjeniș, cu sute și mii de fire. Puse cap la cap „firele" sînt deajuns de lungi ca să înconjoare pămîntul.Ce este esențial în activitatea întreprinderilor de transport auto ? Documentele Congresului al IX-lea al partidului subliniază că trebuie să se a- cordc o atenție sporită folosirii cît mai raționale a capacităților de transport pentru a asigura cu cheltuieli minime de exploatare o deservire promptă, o circulație rapidă a mărfurilor și călătorilor. Răspunde I.R.T.A. acestor cerințe ? în general, în acest sector de activitate s-au obținut în ultimii ani progrese însemnate, lucru remarcat în primul rînd de beneficiari — de călători și de cei ce apelează într-un fel sau altul la serviciile acestei instituții. I.R.T.A. satisface cu mai multă operativitate și promptitudine diferitele solicitări, asigură o deservire în condiții mai bune, cuprinde în itinerarele sale un număr mai mare de localități, și-a lărgit gama de servicii pe care le prestează. Dar, un raid făcut recent prin cîteva autobaze din țară ne-a dus la concluzia că progresele realizate nu sînt încă pe măsura posibilităților ce s-au creat acestui sector al transporturilor și, mai ales, nu sînt la nivelul exigențelor sporite ce i se pun în față.
Un procedeu 
originalIntegrate în acel du-te-vino continuu de pe căile rutiere ale țării, autocamioanele și autobuzele I.R.T.A. își fac eu conștiinciozitate datoria. Zilele trec și pe cadranele indi

catoare ale kilometrajului apar cifre noi: 10 000 km, 20 000 km, 40 000 km, 70 000 km... La un moment dat, motorul începe să „tușească", înghite cantități sporite de benzină și ulei, se încinge, pufăie; după un timp mașina, altădată viguroasă, încremenește. S-a „îmbolnăvit". Cine și unde i se prelungește viața? Cît timp durează „tratamentul" ?Mașini cu număr de Bacău, Banat, Brașov, Argeș, Suceava... Sute de mașini de a- cest fel stau prin curtea sau prin atelierele întreprinderii de reparații auto nr. 3 de pe șoseaua Olteniței din Capitală. Ce-or fi căutînd aici, cînd în țară există 10 întreprinderi de repa- rații-auto, amplasate la îndemîna întreprinderilor I.R.T.A.? Dacă la București vin să se tămăduiască autovehicule din Suceava, I.R.A. Iași ce mai lucrează? Ne ducem pînă la Iași. Uluitor! Găsim „trase pe dreapta" mașinile autobazei din... Curtici! Văzusem la poarta I.R.A.-3 din București și cîteva mașini cu însemnul „PL“. Dăm o fugă pînă la I.R.A. Cîmpina. Nici n-ai crede: aici au sosit pentru reparații autovehicule din București, din Sighet!E din ce în ce mai ciudat. Ai impresia că cineva a copiat, pe niște bilețele, numărul de ordine al autovehiculelor defecte din țară, le-a aruncat apoi într-o căciulă uriașă, a adunat pe toți directorii întreprinderilor de repara- ții-auto și le-a zis: ..Trageți!". Ca la joc. Și fiecăruia i-a revenit un număr de mașini la reparat. Din ce localități? După noroc.Firește, în fapt, nu se procedează chiar așa. E evident însă că nenumărate mașini ce urmează să intre în reparații bat drumul de la Sighet la București, de la Oradea la Iași, de la Suceava la Timișoara. Cîte asemenea mașini se plimbă cu totul și cu totul inutil? E greu de precizat. Unii susțin că e vorba cam de 20 000 de mașini pe an, alții — numai de 10 000. Se irosesc astfel anual mii de zile de muncă, se consumă inutil cantități însemnate de carburanți, de lubrifianți, se tocesc cauciucuri. Zeci de mii de tone de mărfuri ajung, din această cauză, cu în- tîrziere la destinație.Se nasc, firesc, un șir de întrebări. E rațional procedeul ? Este economicos, convenabil ? Dăm cuvîntul specialiștilor.Tovarășul Dumitru 
Tudor, director în Direcția generală de transport auto din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor : „Nu, nu este 
rațional. De ce vin

mașinile de la Sucea
va la București ? Dacă 
atelierele din Iași lu
crează prost... De ce 
se duc mașinile din 
Banat la Cîmpina ? 
Dacă I.R.A. din Timi
șoara lucrează foarte 
prost...— Dar cum e mai bine : să trimitem mii de autocamioane la plimbare, ori să ajutăm întreprinderile care lucrează prost să lucreze cum trebuie ?

— Intrebați-i pe cei 
care conduc întreprin
derile de reparații — ne-a răspuns tovarășul director. Noi 
n-avem nici o pu
tere...Direcția care conduce întreprinderile de reparații auto e tot în Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor. Interlocutorul nostru este, de astă dată, tovarășul 
Gavril Horăbieanu, director adjunct al Direcției industriale : „E adevărat. Se fac 
multe drumuri inutile. 
I.R.T.A. se îndreaptă 
întotdeauna spre ate
lierul cel mai bun re
parator".— Tocmai despre asta e vorba : de ce nu faceți din cele zece întreprinderi, zece u- nități puternice, bune rs-paratoare ?

— Spre acest lucru 
tindem, dar, să știți, 
că drumurile inutile 
nu se datoresc numai 
preferințelor pentru o 
unitate sau alta. Ma
șinile de la Sighet vin 
la Cîmpina și din alt 
motiv : prin apropiere 
nu e nici o întreprin
dere specializată în 
anumite reparații, de 
care este probabil ne
voie în cazurile res
pective.Specializarea despre care ni s-a vorbit ne-a stîrnit curiozitatea. Ne-am înapoiat la I.R.A. 3-București. Vizităm secțiile, însoțiți de tovarășul Constan
tin Dornescu, inginer- șef în sectorul de concepție. Sîntem în secția tîmplărie — secție „specializată". Ce se face aici ? Se taie seînduri, se bat cuie... Care e deosebirea față de Iași? Probabil că se bat cuiele... specializat!...Secția montaj. Tot „specializată". Iar sîntem puși în încurcătură. Nu putem distinge specializarea. Piesele sînt asamblate ca la orice atelier banal.Ne continuăm vizita. Tovarășul inginer Dornescu își face obișnuita datorie de gazdă : dă explicații. 
„Știți, ne spune la un moment dat, noi ga
rantăm reparațiile... 
Dacă mașinile se stri
că în termenul stabi
lit, le reparăm iarăși, 
pe gratis".— Deci, bat din nou drumurile ?

— Nu totdeauna — precizează el. Dacă 
beneficiarul, să zicem 
I.R.T.A. Banat, e de 
acord, mașina nu mai 
vine pînă la București. 
E reparată de cea mai 
apropiată întreprinde
re — în cazul nostru 
I.R.A. Timișoara. Cos
tul reparației îl achi
tăm noi.

Informația primită ne-a lămurit definitiv. Cu alte cuvinte, la o adică, pot și mecanicii din Timișoara să facă reparații speciale...Așadar, multe din aceste mașini nu cutreieră drumurile țării ca urmare a unor preferințe și nici din pricină că nu găsesc prin apropiere un a- telier capabil să le repare. Alta e pricina : 
organizarea nesatis
făcătoare a sectorului 
reparații auto — în 
laturile Iui principale 
— programarea insu
ficient de gindită a 
reparațiilor și reparti
zarea ior. Iar conse
cințele : imobilizarea 
nejustificată a unei 
părți importante din 
parcul rulant al între
prinderii, defecțiuni 
în deservirea călători
lor și a celorlalți be
neficiari, eficiență e- 
conomică serios afec
tată de această stare 
de lucruri. Mai e ne
voie să subliniem că 
acesta este un ca
pitol unde conducerea 
I.R.T.A. și ministerul 
tutelar trebuie să 
treacă cît mai opera
tiv la măsuri energi
ce pentru îndreptarea 
lucrurilor ?

Călătorie ••• 
cu emoțiiîntre miile de mașini „plimbărețe" sînt și numeroase autobuze. Lipsa acestora din circuit îngreunează transportul în comun interurban. Și fiindcă a venit vorba — e bine organizat sectorul de deservire a cetățenilor ? Cu alte cuvinte este în așa fel reglat mecanismul transportului în comun interurban încît să funcționeze cu precizie de ceasornic ?Ne continuăm raidul...Plouă. Așteptăm în aer liber autobuzul care trebuie să vină de la Arad cu destinația Turnu. Ora cînd trebuie să-și facă apariția a trecut de mult, încep emoțiile. Vine ? Nu vine ? Intre timp pe șosea circulă fel de fel de autovehicule. Iată că unul se oprește în stație. E un autocamion. „Sus" ! —

ne invită șoferul. Tovarășii de la I.R.T.A.- Banat sînt oameni cu inițiativă. In loc de autobuze pentru călători introduc mașini pentru transportat mărfuri. Deci, călătorie... confortabilă. (în acest timp multe din autobuzele de călători stau imobilizate în reparații la București).Conducerea I.R.T.A. Argeș are în materie de transport „inițiativele" ei. Pe anumite trasee, cînd înființează stațiile, cînd le desființează. în aparență, faptul pare un mărunțiș. Dar urmările ? Șoferii profită de situație și voind pesemne să mărească „viteza de circulație" nu mai opresc decît acolo unde cred ei de cuviință.— Nu controlează nimeni activitatea conducătorilor auto ?— Ba da, cum să nu — ne-a răspuns tovarășul Nicolae Oan- cea, directorul de la I. R. T. A.-Argeș. Ba mai mult — ducem cu 
personalul o susținută 
muncă educativă.Cum se împacă a- ceastă ultimă afirmație a tovarășului director cu cele pe care el însuși ni le-a povestit mai departe ? Iată ce ne-a spus : că la I.R.T.A. pe care o conduce se fac foarte multe curse... în afară de program. Cu largul concurs al șoferilor, taxatori ca Petre Toader își permit chiar să facă „pe înserate", cînd controlul de la autobuze slăbește de tot, curse pe cont propriu : iau călători, încasează banii și „uită" să mai dea bilete... Cotă parte la beneficiile întreprinderii.Nu intenționăm să continuăm înșiruirea altor asemenea „inițiative". De fapt, despre unele din defecțiunile care s-au ivit în uriașul angrenaj al transportului în comun s-a mai scris în ultimul timp în ziarul nostru. Conducătorii întreprinderilor în cauză au răspuns la timpul cuvenit redacției, informînd despre măsurile luate. Dar asta nu ajunge. Parcul auto crește necontenit. Alte și alte detașamente de conducă

tori auto ies de pe băncile școlilor, starea arterelor de circulație este și ea într-o continuă îmbunătățire. Cu alte cuvinte au fost create condiții ca I.R.T.A. să răspundă cerințelor la un alt nivel, superior — la nivelul cerințelor actuale. în această privință nimic din ceea ce ține de o bună deservire nu poate fi neglijat. Fixarea unor itinerare precise, respectarea cu cea mai mare strictețe a graficelor de circulație, buna întreținere și cea mai perfectă curățenie a interioarelor autobuzelor, aerisirea lor, a- menajarea unor locuri speciale pentru depozitarea bagajelor călătorilor — toate acestea țin de o deservire civilizată, creează o atmosferă care impune cetățenilor respect, le dă sentimentul că au de-a face cu o întreprindere ce-i stimează și, la rîndu-i, își prețuiește propria-i firmă.Se impune, de asemenea, intensificarea muncii educative în rîndurile celor care mînuiesc mașinile, a taxatorilor, oameni care se află în permanență în relații directe cu publicul.
★

Cele două aspecte 
asupra cărora am 
stăruit — organizarea 
și calitatea reparații
lor, problemă cheie în 
prelungirea duratei de 
funcționare a autove
hiculelor, și deservi
rea publicului — do
vedesc că mai sînt în
că multe de făcut pen
tru îndeplinirea cores
punzătoare a sarcinilor 
trasate de Congres a- 
cestui sector. în orice 
caz, forurile de resort 
ale Ministerului Tran
sporturilor și Teleco
municațiilor vor tre
bui să-și pună cu toată 
răspunderea cîteva în
trebări : Cum se poate 
asigura organizarea 
mai judicioasă a repa
rațiilor auto ? Cum pot 
fi curmate drumurile 
inutile și. prelungită 
durata de funcționare 
a autovehiculelor ?

Pe cînd „reglarea" 
mecanismului tran
sportului în comun 
ca el să funcționeze cu 
precizie de ceasornic ?

Gheorghe GRAURE

lașul azi
Foto : Gh. Vințilă

De la Ministerul învățămîntului
1. In legătură cu concursul de ad

mitere în învățămîntul superior pentru anul universitar 1965—1966 Ministerul învățămîntului reamintește candidaților că pentru cursu
rile de zi și serale, concursul va începe în ziua de 2 septembrie 1965, la toate facultățile.înscrierea candidaților se va face la secretariatele facultăților între 10 și 31 august inclusiv. Candidații reușiți la examenul de maturitate în sesiunea august 1965 se vor putea înscrie la concursul de admitere și în ziua de 1 septembrie.

La învățămîntul superior fără 
frecvență, concursul va începe în ziua de 26 august 1965. înscrierea candidaților se va face între 1 și 22 august inclusiv.Condițiile de admitere, probele de concurs, programele disciplinelor și lista facultăților la care se organizează concursurile de admitere sînt publicate în broșura „Admiterea în învățămîntul superior"

ediția 1965. Lămuriri suplimentare se pot obține de la secretariatele facultăților.2. în legătură cu concursul de 
admitere în învățămîntul profesional și tehnic — sesiunea de toamnă — Ministerul învățămîntului comunică următoarele :— Pentru completarea locurilor din anul I al școlilor profesionale și școlilor tehnice de 4 ani (care primesc absolvenți ai școlii generale obligatorii) concursul de admitere se ține între 1—10 septembrie 1965.— Pentru școlile tehnice de maiștri concursul de admitere se ține intre 1—10 septembrie.— Pentru școlile tehnice de personal tehnic (care primesc absolvenți ai școlii medii de cultură generală) concursul de admitere se ține între 24—30 septembrie.înscrierile se fac la școlile respective pînă în preziua concursului de admitere.

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR
Prezenfa unui mare acfâr

Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Veselie 
la 174 (orele 20,15). Circul de stat: 
Internațional circ (orele 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziu

nii. 19,20 — Pentru copil : Cum 
învățăm să înotăm. 20,00 Săptă- 
mîna. 21,00 — Avanpremieră. 21,10
— Emisiune de artă plastică. 21,35
— Muzică pentru toți. In înche
iere : Jurnalul televiziunii (II), 
buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE

Pe iacul Siut Ghiol

Regizorul francez Jean-Paul le Chanois, pe care 11 cunoaștem din seria filmelor „Mama, tata, bona și... eu", se dovedește și în „Domnul" un cineast abil. Genul predilect al realizatorului rămîne comedia agreabilă, fără pretenții deosebite, în care rîsul ascunde cîteoda- tă reflecții critice despre profilul moral al personajelor sale.De data aceasta, regizorul contează pe aportul unui mare actor, cu virtuozități ieșite din comun : Jean Gabin. 11 reîntîlnim pe multilateralul interpret într-un rol scris parcă anume pentru el, și creația sa impune publicului. Pe rînd bancher și valet ultrastilat, „domn" — așa cum filmul i-o cere — Jean Gabin conferă personajelor sale o profunzime aparte, tocmai pentru că investigația sa artistică pătrunde zonele adevărului specific al eroilor săi; actorul posedă cheia interpretării unei diversități de tipuri umane ; a demonstrat-o în repetate rînduri, de la roluri de șofer și muncitor, la personajele unor mari’demnitari. In „Domnul", Jean Gabin-bancherul joacă o izbutită farsă moștenitorilor săi, care-1 cred și vor să-l creadă mort, și o face cu haz, cu prestanță. Personajul are forță, convingere, deși acțiunea filmului este adesea contrafăcută și livrescă. Pentru că „Domnul", dacă este neîndoielnic filmul unui mare actor, nu este un mare film.Subiectul, situațiile de viață aduse pe ecran ml s-au părut lipsite, adesea, de inedit, escamotînd, totodată, implicațiile sociale ale temei. Un reușit film al anilor din urmă, cu o problematică densă, „Marile familii' (realizat după excelentul roman al lui Maurice Druon), ne-a familiarizat cu mediul în care se petrece și acțiunea de față ; relativ recenta producție franceză „Cauze drepte" ne-a prilejuit de asemenea contactul cu respectiva ambiantă Ce îsi propune, de tapt, ..Domnul" ? O incursiune în „lumea bună", pentru a surprinde moravuri 'îndeosebi abateri matrimoniale) și năravuri. Spre

deosebire însă de filmele citate mai înainte, satira este subțirică, străvezie ; dialogul din „Domnul", spiritual, nu reușește decît să poleiască intriga dominant sentimentală, în care bancherul — după ce intenționează să se sinucidă — își înfiază propria cameristă, devenită între timp femeie de stradă, pentru a o mărita apoi cu fiul unui mare industriaș. Tn film plutește acea atmosferă proprie teatrului bulevardier — atmosferă propice concesiilor conformiste.In afara lui Jean Gabin, distribuția cuprinde și alți actori cunos- cuți, a căror contribuție se cuvine

a fi menționată. In rolul unei bunici circumspecte reîntîlnim o actriță a anilor '30, regretata Gaby Morlay, de data aceasta într-un rol de compoziție ; Mireille Darc (Suzanne) și Liselotte Pulver (tînăra soție a unui mare magnat) sînt apariții cu farmec, în timp ce Philippe Noiret, magnatul, își recomandă calitățile de comedian. Cu alte cuvinte, actorii își îndeplinesc cu toții (bineînțeles, așa cum se intenționa, în umbra lui Jean Gabin) misiunile artistice. Dar narațiunea filmului, prin excesul de momente speculative (intrarea „domnului" într-o bandă de răufăcători, „spargerea" de la propriul domiciliu, happy-end-ul în care toate se aranjează... ca-n filme) îndepărtează filmul de adevăr, știrbindu-i semnificațiile și sensurile critice.
Călin CALIMAN

O satira izbutităO suită de producții ale unor cineaști progresiști vest-germani — bunăoară filmele lui Kurt Hoffmann („Copiii minune", „Hanul din Spessart" și „Fantomele din Spessart") sau „Rosemarie" semnat de Rolf Thiele, se înrudesc e- vident prin consecvența cu care atacă, utilizînd o variată gamă de mijloace satirice, aspecte actuale ale realităților occidentale. Rapida ascensiune pe plan politic, social și economic a „copiilor minune", fie că e vorba de afaceriști sau speculanți abili, travestiți în haine de cetățeni onorabili, fie că e vorba de politicieni fără, scrupule sau de foști naziști deveniți stîlpi ai „democrației", constituie un fel de leit-mo- tiv lesne de descifrat în toate a- ceste filme. Tema este reluată, în- tr-o variantă proprie, de Rainer Erler, în „Decorații pentru „copiii minune", cu aceeași vehemență satirică mușcătoare.Autorul filmului își precizează poziția fără echivoc, de !a început Tradiționala inscripție averti- zînd că întîmplările și personajele de pe ecran n-au nimic comun cu fapte și date reale apare de astă dată răsturnată : orice asemănare cu realitatea — ne a- trage atenția genericul — nu •

întîmplătoare. Intr-adevăr, povestea adusă pe peliculă cuprinde în miezul ei adevăruri deloc a- mabile, în pofida aerului candid, chiar fantezist cu care sînt spuse. Escrocheria cu decorațiile — pusă la cale ingenios de eroul filmului, vechi specialist în imposturi — reușește strălucit nu numai șl nu în primul rînd datorită vanității unor oameni sa- tisfăcuți cînd li se recunosc cine știe ce merite, ci mai cu seamă datorită unui sistem care îngăduie astfel de mascarade. Vîr- tejul declanșat de scrisorile lui Ferdinand Ziegler ia asemenea proporții încît Ia un moment dat nu mai există diferențe între posesorii de decorații autentice și cei „gratificați* la întîmplare de escroc. Jocul imaginat de Ziegler în vederea unui cîștig imediat a- junge să se confunde cu realitatea însăși. Iar mușamalizarea finală a întregii afaceri pare un ecou al unoT scandaluri politice recente, cu implicații asemănătoare. Hiperbola satirică denunță îndrăzneț. cu ascuțime (deși poate fără acea vervă și inventivitate savuroase din filmele lui Hoffmann), haosul birocratic, combinațiile dubioase, corupția, teama de opinia publică, acoperite de fa-

țada sclipitoare și imaculată a unui întreg sistem de relații so- cial-politice.Construcția scenariului, rezolvările regizorale și plastice remarcabile (imaginea e scăldată aproape tot timpul într-un alb difuz, aproape neverosimil, contrapunctînd subtil dedesubturile murdare dezvăluite de tot ce se întîmplă) servesc excelent luminării contradicției comice dintre aparență și esență. Elegant și manierat, salutat politicos pe unde trece și răspunzînd cu aceeași politețe de circumstanță, escrocul din film poate fi confundat cu un respectabil consilier ministerial, absorbit de importante treburi de stat. Secvența auto-insta- lării sale la ministerul de interne capătă, în această perspectivă, un sens satiric caustic, lmpunîndu-se printre cele mai bune episoade din film. îl vedem rătăcind îndelung prin vasta clădire, străbătînd coridoare interminabile, trecînd de la un etaj la altul, pînă cînd dă peste o încăpere goală, unde nu se află decît un telefon. Suficient însă ca impostorul să-și anunțe cu a- plomb „instalarea" și, în continuare, aproape fără a pretinde ceva precis, răspunzînd echivoc la întrebări și dînd vagi indicații, să se și vadă în posesia unui birou modern și confortabil. Ținuta sa impecabilă — pardesiu, pălărie, mănuși, umbrelă și servietă, toate negre — induce în eroare pe toată lumea, îi deschide toate ușile. Și nu e de mirare că într-o bună zi i se acordă și lui „Crucea pentru merit", fără ca cineva să-și pună măcar întrebarea cine e și cu ce se ocupă de fapt Ziegler.Cu o desfășurare oarecum statică, păstrînd un ritm relativ lent, care favorizează însă tonul deghizat — cuminte și inofensiv cu care Ziegler însuși își relatează aventura, „Decorații pentru „copiii minune" beneficiază și de un incisiv comentariu muzical (parafrazarea după Beethoven, de pildă, demontează solemnitatea aparentă a lumii și moravurilor satirizate) și de aportul actoricesc de bună calitate al protagonistului, Karl-Heinz Schroth — un artist cu un umor sec, care exclude efectele comice ieftine.
Mihail LUPU

ROMULUS ȘI REMUS cine
mascop (completare A cui e 
vina ?) Sala Palatului R. P. Ro
mâne — orele 20, Patria — 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, București
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, Stadionul Dinamo — Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 20,15, Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale — Piața Scînteii — orele
20.15, Excelsior — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15. DOMNUL — 
cinemascop : Republica (comple
tare Mîine începe azi) — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Grădina 
„Progresul" (completare Miine în
cepe azi) — Str. Ion Vldu nr. 5
— orele 20,15, Grivlța (completare
Minunea de la Ghiza) — 10; 12;
14,15; 16,30; 18 45; 21. DAȚI-MI
CONDICA DE RECLAMAȚII : 
Luceafărul (completare Drumul)
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
Feroviar (completare Elev» de 
serviciu) — 9,30; 11,30; 13,4., 16; 
18,15; 20.30, Melodia (completare 
Construim) — 9,45; 12; 14,15; 16,30: 
18,45; 21. DOMNIȘOARA BARBA 
ALBASTRA : Carpați (completare 
Noi și soarele) — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30. DECORAȚII PENTRU 
COPIII MINUNE : Capitol (com
pletare Muzeul Zambaccian) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 — rulează 
și la grădină — orele 20,15. LA
LEAUA NEAGRA — cinemascop : 
Festival — 8,45’ 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15 — rulează și la grădină
— Pasajul Eforie — orele 20,30.
BRAȚARA DE GRANATE — ci
nemascop : Victoria (completare 
Melodiile străzii) — 10; 12; 16,15; 
18,30; 20,45 Grădina „Doina" (com
pletare Melodiile străzii) — str. 
Doina nr. 9 — orele 20,15, Bucegi 
(completare Spre cer) — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; la grădină orele 
20,30. ZIDUL ÎNALT : Central 
(completare La cel mai înalt ni
vel) — 10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30, Dacia (completare 180 
de zile în Atlantic) — 9,45—14 în 
continuare ; 16,15 ; 18.30 ; 20.45.
AMERICA, AMERICA (ambele 
serii) : Lumina — 9,45; 13,15; 16.45;
20.15, ASTA-I TOT CE S-A IN-
TIMPLAT . Union (completare 
Zilele Sighlșoarei) — 15,30 ; 18;
20,30. PROGRAM PENTRU COPII: 
Doina — orele 10 dimineața. 
NUNTA CU PERIPEȚII : Doina 
(completare 180 de zile în Atlan
tic) — 11,30, 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
FEMEIA NECUNOSCUTA : Are
nele Libertății (Parcul Libertății)
— orele 20.30. CONSTRUIM —
URMA ROȘIE — UN OBIECT GĂ
SIT — MIINE ÎNCEPE AZI — 
MAEȘTRI! ARTEI CIRCULUI — 
GEME ȘI CAMEE — POVESTE DE 
PRIMAVARA : Timpuri Noi : 
10—21 în continuare. DE DOI 
BANI VIOLETE : Giulești — 16; 
18,15; 20,30 Moșilor — 15,30; 18; la 
grădină orele 20,30. NU TE ATIN
GE DE FERICIRE : Cultural 
(completare Saveri Dunecovski) — 
16; 18,15: 20,30. OLIVER TWIST : 
înfrățirea între popoare (comple
tare Laminorul de țevi) — 10.30; 
15.45; 18; 20,15. SĂRITURĂ IN ÎN
TUNERIC : Buzești (completare 
La cel mal înalt nivel) — 15,15; 
17,45; la grădină orele 20,15. SPRE 
CULMI : Cosmos — 16; 18; 20, Vi- 
tan — 16; 18; 20; la grădină orele 
20,30. HANKA : Unirea — 16; 18,15; 
la grădină orele 20,30 UN LUCRU 
FĂCUT LA TIMP : Tomis (com
pletare Oltenii din Oltenia) — 
8,45; 11,15; 13,30- 16; 18,30; 21; la 
grădină orele 20,30, Floreasca — 
10.30; 13; 15,30; 18; 20,30, CUM SE 
REUȘEȘTE IN DRAGOSTE : Fla
căra (completare Construim) — 
16; 18,15; 20,30, Modern — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18.45: 21. CASA RI-
CORDI : Miorița — 10; 12,30; 15; 
17,45; 20.30. ANIMALELE : Munca 
(completare Sport nr. 3/1965) — 
16; 18,15: 20,30. RACHETELE NU 
TREBUIE SA DECOLEZE — ci
nemascop : Popular (completare 
Cremlinul rostovian) — 16; 1815- 
20,30. CRONICA UNUI BUFON : 
Arta (completare A cui e vina 7)
— 16; 18; 20: Ia grădină orele 20.30.
CRONICA UNEI CRIME - cine
mascop : Crîngași — 16; 18,15;
20,30. PROCESUL MAIMUȚELOR : 
Viitorul — 15,30; 18; 20.30. FER
NAND COW-BOY : Colentina
(completare losif Kelmonsky) — 
15; 17; 19; 21; la grădină orele 
20,30. FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD — cinemascop : Volga 
(completare O călătorie spre ini
ma Reșiței) - 9,45; 12: 14.15; 16.30; 
18,45: 21. JUNGLA TRAGICA : 
Rahova — 16; 18,15; la grădină 
orele 20 30. SCARAMOUCHE - 
cinemascop : Progresul — 15; 17; 
19; 21. TNTILNIRE LA ISCHIA — 
cinemascop : Flamura — 9,15;
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30. OCO
LUL PAMlNTULUI TN 80 DE 
ZILE - cinemascop (ambele 
serii) : Lira — 15,30; 19; la gră
dină rulează DIAVOLUL DEȘER
TULUI — orele 20 30. PRELUDIO 
11 — cinemascop : Drumul Sării 
(completare Bun gust ., gust bun)
— 15; 17.30: 20 NEAMUL ȘOIMA- 
REȘTILOR — cinemascop (ambele 
serii) : Ferentar! (completare 
pirle) - 10,30' 16,15: 19.30. ClND 
MARTIN AVEA 14 ANI : Cotro- 
ceni (completare Sport nr. 3/1965)
— 15; 17- 19: 21. PENSIUNEA
BOULANKA : Pacea (completare 
Sport nr. 3/1965) - 16: 18,15; 20,30. 
ȘOFERII IADULUI î Grădina 
„Progresul-Parc" (Piața Libertății
— orele 20,30).

Cum e vremea

Ieri în țară • Vremea s-a încăl
zit ușor. Cerul a fost variabil. în 
nordul Ardealului cu totul izo
lat s-au semnalat averse de 
ploaie Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit Temperatura aeru 4 
la orele 14 era cuprinsă între uO 
grade la București și Berzeasc^ 
și 18 grade la Rădăuți și Sucea
va Tn București t Vremea s-a în
călzit ușor Cerul a fost temporar 
noros. Vîntu1 a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 31 grade la umbră iaf 
la soare pe sol a fost de 60 de 
grade. Timpul probabil pentru zi
lele de 31 iulie, 1 și 2 august 1965. 
In țară : Vreme călduroasă, mai 
ales în sudul țării, unde cerul va 
fi mai mult senin. Tn nord cerul 
va fi temporar noros și vor cădea 
averse locale. Vînt slab pînă la 
potrivit predominînd din vest. 
Temperatura în creștere, mini
mele vor fi cuprinse între 10— 
20 grade iar maximele între 24 
și 34 grade Tn București : Vreme 
călduroasă, cu cerul mai mult 
senin vînt slab Temperatura în 
creștere.
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Plecarea unor delegații ale partidelor 
comuniste si muncitorești

care au participat la Congresul al IX-lea 
al P. C. R.

Delegația Partidului Comunist 
din Marea BritanieDelegatul Partidului Comunist din Marea Britanie, James Reid, membru al Comitetului Politic al P.(^. din Marea Britanie, a părăsit dimineața Capitala.

Delegația Partidului Comunist
PortughezJoi dimineața a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist Portughez, în frunte cu Manuel Rodriguez da Silva, membru al Secretariatului C.C. al P.C. Portughez.

Delegația Partidului Comunist 
din IrakDelegația Partidului Comunist din Irak, în frunte cu Naji Mahawi, membru al C.C. al P.C. din Irak, a părăsit Capitala.

Colocviul 

internațional 

,,România turistică"Intre 1 și 3 august va avea loc la Poiana Brașov Colocviul internațional „România turistică", organizat de Uniunea Ziariștilor din R. P. Română, în colaborare cu Oficiul Național de Turism „Car- pați“. sub egida Federației Internaționale a Ziariștilor și Scriitorilor Specializați în domeniul Turismului (F.I.J.E.T.), organizație neguvernamentală recunoscută de U.N.E.S.C.O. La lucrările colocviului și-au anunțat participarea scriitori, ziariști, oameni de știință și cultură din numeroase țări, printre care Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, Franța, R. D. Germană, Grecia, Olanda, Portugalia, Spania. Vor fi, de asemenea, prezenți Josâ Ignacio de Arrillaga, președinte al F.I.J.E.T., și Jacques Billiet, secretar general. Pe agenda de lucru a colocviului figurează referate despre frumusețile naturale și monumentele istorice ale țării noastre, despre turismul internațional din România, precum și excursii documentare în regiuni turistice — Brașov, Bacău, Suceava și Do- brogea.

La plecare, a fost condus de tovarășii Vasile Patilineț, Ion Pas, Gheorghe Petrescu, Ștefan Bîrlea, Ion Teoreanu, de activiști de partid

La plecare, delegația a fost condusă de tovarășii Janos Fazekaș, Cornel Onescu, Valter Roman, Petru Enache, de activiști de partid.

La plecare, membrii delegației au fost conduși de tovarășii Teodor Marinescu, Ion Pas, Dumitru Popescu, Valter Roman, de activiști de partid. (Agerpres)
Vizitele delegațiilor P.C. 

din Chile și P. C.
din ColumbiaDelegata Partidului Comunist din Chile, Virginia Gonzales, care a participat la lucrările Congresului al IX-lea al P.C.R., a făcut joi o vizită la șantierul hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu- Dej“ de pe Argeș. In aceeași zi, delegația Partidului Comunist din Columbia, în frunte cu Hernando Hurtado, a vizitat complexul petrochimic de la Brazi. (Agerpres)

„Aveți rezultate importante in cercetarea
științifică și in producție"
Declarația unor specialiști francezi care ne-au vizitat țaraCunoașterea aspectelor legate de cultura florii-soarelui în țara noastră a constituit obiectul unei călătorii de studii făcute, în diferite regiuni, de către un grup de specialiști francezi de la CETIOM— Centrul tehnic al culturilor de plante oleaginoase. Cu prilejul în- tîlnirii pe care au avut-o înainte de plecare cu specialiști de la Institutul central de cercetări agricole și Consiliul Superior al Agriculturii, specialiștii francezi și-au împărtășit impresiile din timpul călătoriei.Cultura florii-soarelui este nouă în Franța și căutăm s-o extindem— a arătat, între altele, dl. Guill- haumand, directorul CETIOM. Călătoria pe care am făcut-o de la

Vizita in R.P. Română 
a trimisului special al guvernului j

Republiciiîntre 26 și 28 iulie a.c., ambasadorul Mohamed Kellou, trimis special al guvernului Republicii Algeriene Democratice și Populare, a făcut o vizită în Republica Populară Română. El a fost primit de către Gheorghe Apostol, membru al Prezidiului Permanent și Comitetului Executiv al C.C. al P. C. R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. A fost primit de asemenea de Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe.în cursul convorbirilor, trimisul algerian a informat, din însărcinarea guvernului său, despre schimbările intervenite în Algeria. Totodată, el a menționat hotărîrea guvernului R.A.D.P. de a promova în continuare o politică antiimperia- listă și anticolonialistă, de a sprijini mișcările de eliberare națională, de a dezvolta relațiile cu toate statele și a milita consecvent pentru apărarea păcii.
„Apărarea Patriei"
la a XX-a aniversareS-au împlinit 20 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Apărarea Patriei" — organul central de presă al Ministerului Forțelor Armate. In decurs de două decenii, ziarul a adus o însemnată contribuție la educarea militarilor armatei noastre populare în spiritul dragostei nețărmurite față de patrie, față de Partidul Comunist Român, al slujirii devotate a cauzei socialismului. Popularizînd înfăptuirile istorice ale poporului român, dobîndite sub conducerea partidului, poziția României în problemele internaționale, „Apărarea Patriei" a contribuit la dezvoltarea în rîndurile militarilor a trăsăturilor proprii omului societății socialiste, a calităților

un capăt la altul al țării dv. a fost binevenită și foarte folositoare. Am fost impresionați de calitatea culturilor, de recoltele pe care le realizați și mai ales de perspectivele de dezvoltare a agriculturii românești. în ce privește floarea-soa- relui, aveți rezultate importante atît în cercetarea științifică, cît și în producție, și ele sînt foarte valoroase pentru noi. Sînt convins — a spus în încheiere oaspetele — că vizita noastră deschide o nouă cale a dezvoltării relațiilor dintre România și Franța, aceea a schimbului de rezultate științifice și în domeniul culturilor de plante tehnice, material biologic și vizite reciproce între specialiștii din acest domeniu. (Agerpres)

AlgerieneScoțînd în evidență importanța prieteniei și colaborării dintre cele două țări, ambasadorul M. Kellou a exprimat dorința guvernului algerian de a dezvolta în continuare relațiile dintre Republica Algeriană Democratică și Populară și Republica Populară Română.în răspunsul dat trimisului algerian s-a arătat că R. P. Română promovează o politică de dezvoltare multilaterală a relațiilor cu toate țările pe baza respectării suveranității naționale și a neamestecului în treburile interne ale altor state.Subliniindu-se sentimentele de prietenie pe care poporul român le nutrește față de poporul algerian. s-a afirmat totodată dorința guvernului român de a acționa și în viitor pentru lărgirea continuă a relațiilor de colaborare dintre România și Algeria.

morale și de luptă ale ostașilor Forțelor noastre Armate.Totodată, ziarul a sprijinii vasta activitate ce se desfășoară în cadrul armatei pentru îmbogățirea cunoștințelor ideologice, politice, tactice, tehnice și de cultură generală ale ostașilor și ofițerilor.Ziarul a oglindit în permanență activitatea desfășurată de organizațiile de partid din unități și subunități, a popularizat exemplul de perseverență și pasiune pe care ofițerii și ostașii comuniști îl manifestă în însușirea artei și științei militare.Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la apariția primului număr al ziarului, „Scînteia" felicită călduros colectivul redacțional, corespondenții și colaboratorii „Apărării Patriei" și le urează noi succese în activitatea lor pusă în slujba cauzei partidului, a poporului.
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Fabrică modernă 
de produse lactateîn apropierea orașului Petroșeni, _ la Livezeni, a intrat in funcțiune | o fabrică modernă de produse lac- g tate. Noua unitate a industriei a- _ limentare, care are o capacitate g de prelucrare de 50 000 litri de | lapte în 24 de ore, realizează un sortiment larg de produse. Fabri- | ca se caracterizează printr-un | înalt grad de mecanizare și dispune de spații și depozite frigo- I rifice pentru păstrarea și livrarea | produselor în stare proaspătă. Cea mai mare parte a utilajelor poar- I tă marca uzinei „Tehnofrig" din g Cluj. în laboratorul bine utilat al fabricii se efectuează în perma- | nență controlul chimic și bacte- | riologic al materiei prime — laptele. Au fost pregătite din timp și | cadrele necesare. (Agerpres) V

Indiscutabil, în domeniul prelucrării pieselor la rece s-au înregistrat, în ultimii ani, progrese importante. Vitezele de prelucrare au crescut mult. O bună parte dintre uzine și-au organizat ascuțitorii centrale ; sculele cu forme geometrice adecvate permit sporirea productivității muncii, realizarea de piese de calitate superioară. Sînt, totuși, întreprinderi care, subapre- ciind această problemă, consumă mari cantități de scule — adesea din oțeluri aduse din import — ceea ce încarcă în mod nejustificat prețul de cost al producției finite de bază, diminuează eficiența activității lor tehnico-reconomice. Iată 
de ce consider ca direcțiile gene
rale din minister să aplice, în mod 
hotărît, măsuri care să asigure în 
viitorul cincinal utilizarea raționa
lă a sculelor în toate întreprinde
rile constructoare de mașini.Există, evident, și alte metode tehnologice de mare productivitate — prelucrări prin electroeroziune, prin ultrasunete — a căror introducere în practică va trebui să capete un caracter organizat. După părerea mea, metodele tehnologice moderne de sudură trebuie să fie studiate în mai mare măsură decît pînă acum. Este necesar ca în viitorul cincinal aplicarea lor să aibă la bază rezultatele cercetărilor științifice, să fie adaptate specificului producției fiecărei uzine.în ultimul timp, specialiștii și oamenii de știință au preconizat utilizarea laserelor la prelucrarea pieselor metalice. Cu ajutorul acestor aparate pot fi concentrate raze de lumină de intensități foarte mari pe suprafețe mici, ceea ce permite volatilizarea aproape instantanee a metalelor. în domeniul tăierii metalelor, aceasta reprezintă cea mai recentă realizare a tehnicii. Institutul nostru va studia căile de a- plicare pe scară industrială a acestui procedeu, bizuindu-se pe experiența specialiștilor de la Institutul de fizică, atomică al Academiei R. P. Române.Controlul riguros și obiectiv al calității produselor constituie un domeniu care se impune tot mai mult atenției specialiștilor și colectivelor din uzinele constructoare de mașini. în vederea ușurării muncii de control și mai ales pentru eliminarea subiectivismului în aprecierea calității mașinilor și utilajelor, este necesar să se extindă — acolo unde este economicos — controlul activ, automat și cu dispozitive. în această privință este meritorie preocuparea uzinei „Rulmentul" din Brașov. Experiența acestui colectiv și studiile întreprinse de institutul nostru ar putea fi extinse și în alte întreprinderi a căror producție este adecvată unor asemenea sisteme de control.Promovarea largă în producție a progresului tehnic presupune o strînsă colaborare între cercetătorii științifici, proiectanți și uzine. Astăzi — și cu atît mai mult în anii viitorului cincinal — fabricarea unui produs nou, introducerea în practică a unui procedeu tehnologic modern nu pot fi concepute fără o temeinică fundamentare a eficacității lor economice, a căilor concrete de aplicare, fără asigurarea unei documentații tehnice complete. Experiența confirmă însă că înfăptuirea acestui deziderat necesită o mai strînsă legătură între 

cercetările cu caracter aplicativ și producție.Stă în puterea noastră, a specialiștilor, de a găsi, prin eforturi creatoare neîntrerupte, noi soluții tehnologice de înaltă eficiență în vederea ridicării continue a nivelului calitativ al produselor, valorificării superioare a resurselor de metal ale țării. întărirea colaborării cercetătorilor cu uzinele pentru realizarea proiectelor și tehnologiilor celor mai avansate, eficiente și oportune constituie un imperativ al creșterii nivelului tehnic al producției în noul plan cincinal, al eficacității ei economice.
Demaraj puternic

(Urmare din pag. I-a)

— Congresul a fixai o sarcină cla
ră, ne obligă și la un autocontrol. Dar 
în specialitatea mea, principiile va
labile în vremea lui Faraday nu s-au 
schimbat; eforturile uzinei în materie 
de concepție se concentrează înspre 
atingerea performanțelor mondiale, 
ceva mai rar însă...

— Cum mai rar I De ce mai rar ?
— Pentru că performanța motoare

lor noastre electrice este bună, mul
țumitoare : punctul unde trebuie să 
ne aliniem mai puternic după nivelul 
mondial nu este performanța, ci di
mensiunile motoarelor, putința de 
montare a lor. Exportăm în peste 
douăzeci de țări : cumpărătorul vrea 
să poată schimba oricînd un motor 
cu altul, constructorul rezervă pen
tru el afîta și atîta loc. E necesară 
deci o tipizare, trebuie ca toate mo
toarele să aibă gabarite unitare. Ca să 
ne întoarcem la învățămintele Con
gresului, poate este util să amintesc 
că nouă, celor din domeniul electro
tehnic, ne revine ritmul anual cel mai 
înalt din toată industria construcțiilor 
de mașini — de peste 16 la sută.

— Aveți, s-a spus, o oarecare ră- 
mînere în urmă.

Tovarășul Constantin Bîra, ingine
rul șef al uzinei, intervine în discuție;

— Nu, față de plan nu există ră- 
mînere în urmă. Sarcinile de plan și 
de investiții au fost însă prea mici. 
Tot procesul de modernizare și auto
matizare a industriei este legat de 
energia electrică ; principala sursă 
de energie a devenit de mult și 
devine tot mai mult curentul electric. 
Sarcinile noastre sînt deci foarte mari, 
lucru care ne bucură.

Stăm de vorbă despre fizionomia 
uzinei. Este, în ramura ei, o uzină 
aparte, pentru că are o varietate 
neobișnuit de mare de produse ; serie 
mare i se cere numai la convertizoa- 
rele pentru sudură și la demaror — 
piesa care servește la demaraj, la pu
nerea în mișcare a motorului de au
tomobil. Orice camion „Carpați", ori
care din camioanele și mașinile româ
nești, cînd pornește, pornește cu un 
demaror fabricat la uzina din dealul 
bulevardului Armatei Poporului.

Mîine, producția demarorului se va 
face pe bandă, lucrările sînf în 
curs. în mapele uzinei electrice se 
află o hală de 15 mii de metri pă- 
trați, o fabrică complet separată, pen
tru motoare de aluminiu. încă îna
inte de anul electrificării totale, 
imperiul electricității se întinde și 
pătrunde și în safe unde n-a ajuns 
curentul : în drum spre secția de bo- 
binaj, trec printre grupuri electrogene 
de 30 și 100 kilowați, mici uzine por
tative care slujesc nevoile agriculturii, 
satelor neelectrificate, ale forajului.

lată-ne într-unul din puținele do
menii unde, pe scară mondială, auto
matizarea n-a reușit să facă progrese 
prea mari și unde munca mîinii ome
nești n-a putut fi încă întrecută, la 
calitate, de cea a mașinii — bobina- 
iul. în rapoartele comitetului de 

partid am aflat despre brigada lui 
Constantin Fluierici, care și-a depășit 
sarcinile de plan.

— Am avut în zilele Congresului 
mici consfătuiri în care citeam extrase 
din lucrări, ne spune tînărul șef de 
brigadă. Ca organizator de grupă de 
partid, am urmărit și celelalte brigăzi 
care îmi fac „concurență”, și 
trebuie să recunosc că au lucrat ex
celent. Dacă cineva m-ar întreba : 
„Fluierici, cum crezi tu că e cel mai 
bine să se lucreze aș răspunde : 
„Așa cum s-a lucrat între 19 și 24 iu
lie". Firește însă că de atunci n-am 
slăbit ritmul.

Pe tovarășul Ion Stana, controlor 
de calitate, l-am găsit la comitetul 
de partid în fața unui tabel.

— Ai început de pe acum cu în- 
vățămîntul de partid ?

— Da, ne spune tov. Stana, răs
pund în comitet de propagandă și 
agitație, începem anul școlar la 25 
august, avem .de prelucrat documen
tele Congresului și de pe acum tre
buie lucrat la nivel mai înalt, să ne 
pregătim din vreme, să asigurăm și 
în privința asta, după Congres, un 
demaraj puternic.

Numai pînă 
la jumătatea 
drumului

(Urmare din pag. I-a)
II

O situație asemănătoare există și în raionul Hîrlău. Dacă la 27 iulie din cele 15 820 ha se seceraseră mai bine de 11 000 ha cu grîu, treierișul se efectuase doar pe 2 660 ha. Cauza ? In unele cooperative agricole — cum sînt cele din Balș, Ceplenița, Scobinți, Coarnele Caprii și altele — ariile nu sînt încă amenajate sau dacă sînt se lucrează într-un ritm scăzut. La cooperativa agricolă Scobinți, în ziua raidului, se recolta din plin cu 12 combine. Treierișul, la arie, nu începuse însă, deoarece nu se transportaseră snopii.Consiliile agricole regional și raionale, sub îndrumarea organelor de partid, au datoria de a lua noi măsuri pentru ca în fiecare unitate munca la treieriș să fie organizată cît mai bine.
Recoltarea 
s-a terminat 
Dar mai departe ?

(Urmare din pag. I-a)Așa se face că în cooperativele de producție nu s-a arat decît 20 la sută din suprafețele prevăzute. In ultimele două zile, tractoarele au fost folosite cu jumătate din capacitatea lor. La S.M.T. Bărcănești, mecanizatorii nu au arat decît 2 000 hectare din cele 12 000 ha prevăzute. Nu-i de mirare. Din cele 247 tractoare numai 61 sînt folosite la arat.în regiunea Ploiești există condiții să se grăbească strîngerea paielor și efectuarea arăturilor. Se cere din partea unor S.M.T.-uri, cum sînt cele din Pogoanele, Stîl- pu, Buda, să organizeze mai temeinic munca în brigăzi, să asigure folosirea cu maximum de randament a fiecărui tractor.
Străvechea 
„diademă'* a lui 
DariusAbia decolasem din Bagdad (Irak) și prin me- galoanele avionului „Swissair” ni se face cunoscut că zburăm deasupra Iranului. Privirile se îndreaptă avide spre sol și primul lucru pe care-1 distingem este o ghirlandă mică, strălucitoare ca o diademă; e orașul Hamadan, străvechea capitală, fosta reședință de vară a împăratului persan Darius; e orașul în care și-a petrecut ultimii ani de viață celebru] gînditor Abu Aii Ibn Șina (Avicenna), filozof și cercetător al naturii, matematician și medic, poet și muzician — personalitate enciclopedică a secolului XIMotoarele duduie ritmic Departe, peste fruntea î nălbită de nea a munților Elbruz, cerul devine violet. Apai zorile După puțină vreme, dungi aurii săgetează în înalt dinspre Marea Casplcă. asemenea unui țoc de reflectoare. La 8 000 de metri înălțime răsăritul scînteietor ne dă binețe.Avionul începe să coboare lin. Descindem pe aeroportul Mahrabad o- dată cu ziua. Teheranul este așezat la poalele El- bxuzului, la o altitudine de 1 300 metri. El ne prilejuiește primul contact cu Iranul, țară întinsă — de peste 1 600 000 km pătrați — pe care am avut prilejul s-o vizităm In acest prim material ne propunem să facem doar o „cunoștință generală” cu locurile și îndeosebi cu capitala țării.Placată în interior cu marmură din Italia, clădirea aeroportului, construită cu gust, în linii zvelte, e cochetă, atrăgătoare. A- veam să vedem și alte edificii în Teheran, ca și în 

provincie, care poartă în ele ceva din finețea, meticulozitatea și talentul creatorilor vestitelor covoare persane și ai faimoaselor obiecte de artă iraniene.Cu peste 10 ani în urmă, între aeroport și oraș se întindea un deșert. Acum pulberea galbenă a dispărut. In locul ei a apărut o alee largă, flancată de arbori și flori, blocuri și magazine. Parcurgem cu mașina un bulevard lung de 8 km — Kiaban-6 Sah Reza, după numele întemeietorului dinastiei Pah- 
NOTE DE CĂLĂTORIE DIN IRAN

TEHERAN IN MARMURĂ Șl LUT
lavi, tatăl actualului șah. Orașul se întinde pe sute de kilometri pătrați și adăpostește două milioane de oameni.In partea de nord a orașului pot fi văzute cartiere rezidențiale, clădiri masive, în stil neo-clasic, reminiscențe ale marilor perioade arhitecturale din Iranul antic, ca și altele noi în linii drepte, moderne, parcuri și grădini, universitatea, conducte de apă potabilă, canalizate, lumină fluorescentă, magazine mari cu reclame multicolore, hoteluri elegante. într-un astfel de cartier se înaltă hotelul „Hilton”, cel mai mare și luxos din Teheran, unde, de obicei, șahul își găzduiește oaspeții de onoare.
Ziduri care ascund 
cîte un mic paradisStrada îngustă, asfaltată, ne conduce printre ziduri înalte, cu porți masive de metal Dincolo de garduri — vile elegante, unele din 

ele datînd de la sfîrșitul secolului trecut, înconjurate de grădini de trandafiri, conifere, iarbă. Piscine în faianță albă, bleu, roz. După un prînz copios, locatarii, făcîndu-și siesta, privesc îndelung ceramica bazinului cu apă, în timp ce slugile oferă ceaiul în servicii de argint. Alții preferă să dormiteze, pe covoare moi, în așa-nu- mitele „zirzamine” (un fel de pivnițe amenajate pentru vară, unde se poate găsi puțină răcoare). Se spune 

că zidurile înalte, cu porți masive, ascund fiecare cîte un mic paradis. Acesta este cartierul Șemiran, unde locuiesc miniștri, senatori, deputați, generali, oameni de afaceri. Nu departe de aici se află palatul Saha- dabad, reședința de vară a împăratului Mohamed Șah Reza Pahlavi, o clădire albă, cu statui de ipsos, arcași de-ai lui Cirus sau Darius, lei, vase de porțelan chinezești.La capătul bulevardului Pahlavi începe orășelul Tadjriș, o stațiune cu hoteluri, restaurante, ceainării așezate de-a lungul pîrîia- șului Darband Roud, ce-și poartă apele învolburate printre stîncile Elbruzului. Este locul de recreare a teheranilor mai avuți. Ii vezi așezați „turcește" pe paturi din scînduri acoperite cu covoare persane, bînd ceai, fumînd din narghilea, mîncînd „kelo kebab" sau „șașlîc", sau pur și simplu privind pîrîul zgomotos.

Cîte vieți 
omenești = 
Tezaurul Marelui 
Mogol ?Teheranul pare la prima vedere un oraș fără istorie, în această țară cu localități vechi de peste 2 000 de ani. A fost construit și destinat să devină capitală abia în secolele 18-19 — deși nu putea cît de cît rivaliza cu splendorile Ispahanului, oraș cu o veche istorie, cunoscut pentru palatele se

fevide din secolul 17 și pentru moscheele sale, lucrate cu migală în milioane de mozaicuri fine, pentru renumitele covoare persane și pentru maeștrii artizani, făurari de obiecte de artă din aur, argint, bronz și ceramică. Capitala nu se compară nici cu Șiraz, cunoscut pentru grădinile sale de trandafiri. 

Palatul Golestan: Tronul de marmură

care au inspirat pe stelele literaturii iraniene, poeții Saadi și Hafez.La Teheran sînt puține monumente care să impresioneze prin valoarea artistică și arhitecturală, muzee etc. în inima vechiului oraș, în Meidan-e- Ark, se află Palatul Goles- tan — înălțat la începutul secolului trecut, azi adăpostind un mic muzeu și birourile unei instituții. Printre bazine și peluze cu flori se vede o scară largă monumentală care dă în- tr-o vastă sală dreptunghiulară. Peste tot pereții 

sînt ornamentați cu oglinzi, în vitrine sînt expuse picturi înfățișînd figuri imperiale, vase de porțelan bleu, covoare vechi de mai multe sute de ani, provenite din diferite regiuni ale țării. Sala este dominată de faimosul Tron al Păunilor, construit în India, bogat ornamentat cu o multitudine de pietre pre

țioase. Tronul a fost smuls, o dată cu tezaurul Marelui Mogol din Delhi, în timpul asediului capitalei indiene din 1639. Ghidul explică că pe el suveranii iranieni trebuie să se așeze cel puțin o dată, cu ocazia încoronării, probabil pentru a retrăi măcar o clipă gloria cuceritorului Nader Șah.Banca Merkazi găzduiește, între grilaje de oțel și paznici instruiți, tezaurul Marelui Mogol. Oriunde te uiți numai vitrine pline de safire, rubine, smaragde, diamante negre, albastre, cu reflexe aurii sau cristaline, ca apa de izvor. Un mapamond în aur masiv, încrustat în întregime cu pietre prețioase. Două coroane imperiale. Alături de coroana dinastiei Pahlavi se găsește celebrul „Daria e Nur” (marea de lumină), un diamant plat, lipsit de fațete, aproape roșu, de 185 carate. Nicăieri în lume nu sînt expuse atîtea pietre prețioase. Cîte vieți omenești o fi costat „agonisirea" lor ?
Apa care trece 
peste opt pietrePartea de nord a orașului aparține doar uneia din cele două lumi ale Teheranului. Lumea celor mulți se află în cartierele din sud care oferă aspecte cu totul diferite. Pătrundem cu mașina, prin Kiaban-6-Fer- dousi și Kaiam, spre sudul capitalei. Forfotă nemaipomenită. în timp ce staționăm la stop, un cîrd de bă- iețandri între 8—10 ani, a- gitînd cîrpe multicolore, ce reped de pe trotuar să șteargă parbrizul mașinilor. Operația durează puține secunde, după care copiii întind mîna spre a primi cîțiva riali....Străduțe înguste, nepavate, în care mașinile nu se pot strecura, cocioabe de lut înțesate de oameni împovărați de griji și necazuri. Pe tarabe și pe pă- 

mînt, etalate într-o ordine îndoielnică, zac legume și zarzavaturi, șireturi și foarfece de unghii, ciorapi și lanțuri de bricege, turte din aluat și măruntaie de oaie. Aici, reclamele de neon ale marilor magazine sînt înlocuite de strigătele stridente ale vînzătorilor care, cu o insistență deosebită, te fac să te oprești, să vezi marfa ce ti-o oferă și, uneori, să și cumperi.Rămîi uimit în fața unei asemenea proliferări a comerțului care-și găsește expresia cea mai completă în bazar. Din strada Boozarjo- mehri pătrundem direct în acest labirint al comerțului ca într-o altă lume. Pe jos, pămînt și gunoaie pisate zilnic de sute de mii de oameni. O mulțime densă, într-un perpetuu du-te-vino. Nimeni nu pare grăbit în acest sanctuar al oamenilor de rînd. Un miros greu, de catacombă, îți irită nările. Din cînd în cînd trebuie să faci loc cîte unui hamal încovoiat, purtînd în spinare un balot uriaș, sau vreunui animal de povară cu samarul lat cît ulița. Dar cîte lucruri admirabile nu poți vedea în această lume — de la . frumoasele covoare persane, pînă la minunatele obiecte de artă lucrate cu o mare măiestrie de meșterii iranieni. în ultima vreme, o dată cu apariția marilor magazine din centrul orașului, bazarul și-a mai pierdut din importanță. El este însă frecventat cu asiduitate mai departe, deoarece aici sînt mărfuri de calitate inferioară, în special îmbrăcăminte și lucruri casnice la prețuri mici, căutate de clientela cartierelor din sud.O uliță strimtă și neîngrijită ne conduce în afara bazarului. Pe o parte — un canal cu apă. Cîteva femei înfășurate din cap pînă în picioare în „ciador" spală rufe în șanț. împrejurul lor roiesc puzderie de copii zdrențăroși, cu fețele supte, Mai încolo, aplecat deasupra canalului, cu palme-

In fața caseile căuș, un bătrîn soarbe cu indiferență din apa le- șioasă „Dacă a trecut peste opt pietre, spune el, apa a redevenit curată".
Coloane 
de muncitori 
pe ulițele din sudStrăduța este străjuită de ziduri înalte din pămînt. Dincolo de zid, privirile deslușesc case minuscule, înghesuite una în alta, cu încăperi insalubre, fără pat, masă, scaun Pe jos, cîteva țoale, loc de odihnă și de mîncare în aceste condiții trăiesc multe sute 

de mii de locuitori din Teheran. Sînt muncitorii puținelor fabrici de textile, de zahăr, apă gazoasă, ciment, de la cărămidării; sînt șoferi, lustragii, hamali, cerșetori, ca și țărani care părăsesc mediul rural în speranța unei vieți mai bune la oraș.Nu de puține ori, de pe ulițele strimte ale părții sudice a capitalei au pornit spre centru nesfîrșite coloane de muncitori, scan- dînd „vrem pîine", „mărirea salariului" sau revendi- cînd drepturi și libertăți politice. Acest cartier joacă rolul de barometru al vieții economice și politice din capitala Iranului. Contrastele Teheranului ilustrează adîncile contradicții sociale ale Iranului. Țara basmelor „celor o mie și una de nopți” cuprinde, a-, lături de întinderi aride, regiuni bogate în verdeață, cum sînt cîmpiile Guilan, Mazanderan și Gorgan, care formează grînarul Iranului și unde este concentrată majoritatea populației. Sub pămînturi adesea arse de soarele dogoritor se găsesc nemăsurate bogății: fier, cupru, aur, argint și, mai ales, petrol. Extracție —' peste o sută de milioane de tone țiței anual. Dar ca în atîtea alte regiuni ale lumii, petrolul și alte avuții n-au fost ani la rînd decît sursă de beneficii pentru marile monopoluri internaționale, care le-au exploa- . tat, și sursă de huzur pentru un pumn de profitori , autohtoni. Urmele trecutului se văd și acum la Teheran și în restul țării, deși, ca urmare a luptei poporului, petrolul a fost naționalizat....Seara, cînd cartierele centrale ale orașului freamătă încă de viață, cînd orchestrele marilor restaurante îsi revarsă acordurile pe străzile bine iluminate, aci, în periferia sudică, se așterne tăcerea, liniștea u- nor oameni trudiți, care nici în vis nu-și uită grijile
Nicolae POFOVICI
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VIETNAM
și indignarea

Noua fază a „escaladării" 
sporește îngrijorarea 
opiniei publice mondiale

CREȘTEREA PREȚURILOR - OBIECTUL UNOR
APRINSE DEZBATERI IN CAMERA COMUNELOR

Geneva

Lucrările Comitetului
ECONOMIA R. D GERMANE

Declarațiile făcute miercuri de președintele S.V.A., Johnson, care 
a anunțat trimiterea de noi trupe în Vietnamul de sud, au trezit o 
reacție de îngrijorare și au sporit indignarea opiniei publice mondiale, 
care vede in hotărîrile anunțate o nouă expresie a politicii de intensi
ficare a intervenției americane — politică aventuristă, plină de pri
mejdii pentru pacea, lumii. Reflectând dezaprobarea popoarelor, nume
roase ziare occidentale relevă că noua fază a „escaladării" a fost de
terminată de eșecurile militare și politice suferite în ultimul timp de 
intervenționiști și marionetele lor și-și exprimă părerea că noile mă
suri nu vor putea să stăvilească avîntul luptei drepte a eroicului popor 
vietnamez, care se bucură de solidaritatea și sprijinul țărilor socia
liste, al tuturor forțelor iubitoare de pace.

„Mari dificultăți, uriașe 
implicații"

Principalele ziare care apar în 
S.V.A., deși încearcă să argumen
teze necesitatea noilor acțiuni a- 
gresive ale guvernului american, 
recunosc că ele vor avea consecin
țe serioase.

„NEW YORK TIMES" consideră că măsurile anunțate de președintele Johnson au fost luate „în ciuda marilor dificultăți din prezent (ale S.U.A. — n.r.) și a uriașelor implicații de viitor".
„NEW YORK HERALD TRI

BUNE" își exprimă părerea că „noua angajare americană este serioasă".
AGENȚIA ASSOCIATED PRESS se referă la ritmul crescind al diz- locării efectivelor nord-americane în această țară, care de la începutul anului și pînă în prezent au sporit de cinci ori. „Dacă la începutul anului 1965 — relatează agenția — numărul forțelor americane în Vietnamul de sud era de numai 23 000, acum el va ajunge la 125 000". Dar, specialiștii Pentagonului, continuă relatarea agenției, sînt în prezent de părere că pentru a face față Vietcongului (forțele patriotice sud-vietnameze — n.r.) ar fi necesari încă 650 000 de militari". Associated Press scrie că ho- tărîrea unei participări directe la lupte a trupelor nord-americane a fost luată „deoarece armata sud- 

vietnameză a început să piardă te
renul și nu a îndreptățit speranțele 
Statelor Unite".

„Declarații 
care decepționează"

„TIMES" (Londra) într-un editorial intitulat „Război fără sfîrșit" scrie : Declarațiile președintelui Johnson „decepționează pe toți a- ceia care așteaptă instaurarea unei păci grabnice în Vietnam. Pe măsură ce crește numărul americanilor în Vietnamul de sud, devine tot mai evident faptul că, în ciuda dezmințirilor președintelui, acordarea de sfaturi și sprijin pentru guvernul Vietnamului de sud a deschis calea pentru un război dus și condus, în primul rînd, de forțele americane".
„THE GUARDIAN": „Statele Unite sînt implicate acum cu forțele lor într-un război terestru în Asia, pe o perioadă nedefinită...". „Războiul vietnamez a fost americanizat". „Angajarea sporită a S.U.A. este proporțională cu descreșterea angajării guvernului sud-vietnamez".

nitiv stabilit faptul că nu există probleme în ce privește identitatea agresorului. Cînd va înțelege de ce nu toți membrii Națiunilor Unite sînt la fel de convinși de a- cest lucru, atunci noi vom putea spera in inițiative mai folositoare din partea lui".
„Vietnamul nu poate fi 

îngenucheat"
„LA NATION". Prin ultimele acțiuni ale S.U.A. războiul din Vietnam „a atins o nouă treaptă". Angajați mai mult ca oricînd într-un război de uzură care riscă să degenereze într-un război al nervilor, americanii vor de acum înainte să-și asume și eforturile și conducerea unui conflict al cărui sfîrșit continuă să rămînă nesigur".
„L'HUMANITE" : „guvernanții din Washington consideră că forța lor îi pune la adăpost de un nou Dien Bien Phu, dar ei se înșeală dacă cred că vor putea îngenunchea Vietnamul".

★NEW YORK 29 (Agerpres). — Noul reprezentant permanent al S.U.A. la O.N.U., Arthur Goldberg, a vizitat miercuri seara pe secretarul general al O.N.U., U Thant, căruia i-a remis scrisorile de acreditare. Concomitent, Goldberg a în- mînat lui U Thant un mesaj din partea președintelui Johnson, în care se reafirmă poziția guvernului american în problema Vietnamului, în mesaj, președintele Johnson cere secretarului general al O.N.U. să-și continue e- forturile în direcția convingerii tuturor părților de necesitatea reglementării negociate a conflictului din Vietnam. Chemarea la o „reglementare pașnică" a conflictului din Vietnam, remarcă corespondenții de presă, urmează la numai cîteva ore după declarațiile președintelui Johnson prin care a anunțat că se vor intensifica ac-

POPORUL VIETNAMEZ
VA ÎNVINGE
Interviul acordat de președintele 
Ho Și Min unor ziare cubane

HANOI 29 (Agerpres). — După 
cum anunță agenjia V.N.A., președin
tele R. D. Vietnam, Ho Și Min, a acor
dat un interviu ziarelor cubane „Hoy” 
și „Revolucion” în care a declarat 
că imperialiștii americani suferă in
fringed în „războiul special din Viet
namul de sud și în operafiunea de 
escaladare” a războiului de distru
gere împotriva Vietnamului de nord, 
în primul rînd ca rezultat al sfrînsei 
unități și luptei hotărîfe a peste 30 
de milioane de vietnamezi pentru a- 
părarea independenței, unității și in
tegrității teritoriale a patriei lor. 
„Sprijinul și ajutorul călduros al ță
rilor socialiste frățești și al popoare
lor iubitoare de pace din lumea în
treagă, inclusiv al oamenilor progre
siști din S.U.A., au sporit forța mate
rială și morală a poporului vietna
mez și hotărîrea sa de a-i învinge pe 
agresorii americani".

Referindu-se la perspectivele eli
berării Vietnamului de sud și ale 
reunificării patriei, Ho Și Min a de
clarat : „Vietnamul de sud va fi, de
sigur, eliberat. El va fi independent, 
democratic, pașnic și neutru, în con
formitate cu programul F.N.E. din 
Vietnamul de sud. Cele două zone 
vor înfăptui reunificarea națională 
pas cu pas, fără amestec străin".

Vorbind despre declarațiile făcute 
de președintele Johnson în legătură 
cu așa-numitele «discuții de pace» în 
timp ce se continuă operațiunea de 
escaladare a războiului din Vietnam, 
președintele R. D. Vietnam a spus că 
aceste declarații „nu pot păcăli pe 
nimeni, deoarece cuvintele lui nu se 
potrivesc cu faptele”.

LONDRA 29 (Agerpres). — în cadrul ședinței din seara zilei de 28 iulie a Camerei Comunelor au avut loc dezbateri aprinse pe marginea problemelor ridicate de creșterea costului vieții in țară în timpul guvernării Partidului laburist. Purtătorul de cuvînt al Partidului conservator in problemele asigurării sociale, K. Joseph, a a- firmat în intervenția sa că „nici Partidul conservator nu a reușit să obțină succese în domeniul stabilizării prețurilor, astfel că in cei 13 ani cit s-a aflat la guvernămînt prețurile au crescut cu circa 3 la sută pe an". în același timp, el a arătat însă că în timpul guvernării laburiștilor costul vieții a crescut în medie cu 4,4 la sută, amintind că acest partid și-a încălcat promisiunile făcute în timpul campaniei electorale de a crea 6 situație stabilă și sigură pentru a stăvili creșterea costului vieții. Subliniind că prețurile au crescut la aproape toate mărfurile de consum și la toate categoriile de servicii publice, vorbitorul a apreciat că costul vieții în țară va crește în viitor cu 7 procente pe an și că „la orizont nu există nici un semn de înseninare". Răspunzînd în numele guvernului, ministrul comer-

țului, Douglas Jay, s-a străduit să justifice politica guvernului în domeniul economiei, mai ales majorarea impozitelor la o serie de mărfuri. După încheierea dezbaterilor conservatorii au prezentat o moțiune de neîncredere în guvern, care condamnă politica economică a laburiștilor. împotriva moțiunii au votat 298 de deputați, iar pentru — 295, astfel încît moțiunea a fost respinsă. La rîndul său, guvernul laburist a prezentat o rezoluție care aprobă politica acestuia privind măsurile de austeritate menite să stabilizeze lira sterlină. Ea a fost acceptată cu o majoritate de două voturi (298—296).
★Noul lider al partidului conservator, Edward Heath, a arătat miercuri în cadrul unei conferințe de presă că noile măsuri bugetare prezentate de guvern au dovedit „incompetența guvernului în economie". Răspunzînd la întrebarea care este după părerea sa cea mai gravă greșeală a guvernului Wilson în domeniul economic, el a a- rătat că aceasta constă în exploatarea de către laburiști a deficitului balanței de plăți și publicarea unei „Cărți albe" în această problemă.

pentru dezarmare
InGENEVA 29 (Agerpres). — cadrul primei ședințe de lucru după ședința de deschidere — a Comitetului celor 18 pentru dezarmare au luat cuvîntul reprezentantul Marii Britanii, lordul Chalfont, ministru de stat pentru problemele dezarmării, și Amin- tore Fanfani, ministrul de externe al Italiei. Primul vorbitor s-a pronunțat in favoarea unei conferințe generale a dezarmării, dar a adăugat că, în așteptarea ei, Comitetul celor 18 ar trebui să-și continue lucrările pentru a găsi puncte comune de contact. El a dat citire unui mesaj din partea primului ministru britanic, Wilson, în care se insistă îndeosebi asupra poziției Marii Britanii în problema ne- diseminării armelor nucleare.Ministrul de externe italian s-a referit la „existența în lume a unor periculoase afirmat că zarea unor Comitetuluia vorbit, de asemenea, despre situația îngrijorătoare din Asia de sud-est. Ca și reprezentantul britanic, ministrul italian și-a consacrat o bună parte din cuvîntare problemei nediseminării armelor nucleare. în unele cercuri ziaristice se consideră că puterile occidentale se străduiesc să situeze această problemă deasupra aspectelor fundamentale ale dezarmării.

BERLIN 29 (Agerpres). — A fost dat publicității comunicatul Direcției Centrale de Statistică din R. D. Germană cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare a economiei naționale în primele șase luni ale acestui an. După cum transmite A.D.N., in comunicat se arată că producția industrială a crescut în comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut cu 6,7 la sută, productivitatea muncii—• cu 6,4 la sută, volumul conw^țilui exterior—cu 4 la sută, volumul investițiilor — cu 8 la sută.
încheierea lucrărilor

..Johnson consideră scrie tot
„GUARDIAN" — un lucru defi- țiunile S.U.A. înVietnam.

în
S33 GENEVA 29. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite: Comitetul social al Consiliului Economic și Social O.N.U. a terminat examinarea raportului Comisiei populației. Reprezentanții Indiei, Irakului, Japoniei și Gha- nei au cerut ca O.N.U. să acorde asistență tehnică țărilor care vor solicita aceasta, pentru rezolvarea problemelor demografice. Ei s-au pronunțat pentru o politică de încetinire a ritmului de creștere a

focare de război" și a țara sa dorește reali- progrese în lucrările pentru dezarmare. El

„Eccaladare*
Desen de Eugen Taru

„Proton-1" a început 
programul de cercetăriMOSCOVA 29 (Agerpres). — Stația științifică cosmică sovietică „Proton-1“, lansată la 16 iulie, a început îndeplinirea programului de cercetări în domeniul particulelor cosmice cu energii foarte mari. Programul cuprinde studierea razelor cosmice solare și a pericolului acestora sub raportul radiațiilor ; studierea spectrului energetic și a compoziției chimice a particulelor razelor cosmice primare în intervalul de energii de pînă la 100 000 miliarde electron- volți ; studierea interacțiunii nucleare a particulelor cu energii foarte mari pînă la 1 000 miliarde electron-volți; determinarea intensității absolute și a spectrului energetic al electronilor de origină galactică ; determinarea intensității și a spectrului energetic al razelor gamma ale Galaxiei cu energii mai mari de 50 milioane electron-volți. Informațiile științifice recepționate de la bordul stației sînt prelucrate și analizate.

populației. Reprezentanții Argentinei, Ecuadorului, U.R.S.S. și Cehoslovaciei și-au cordul cu aceastăReprezentantul Dumitru Ceaușu, gură soluție rezonabilă a problemelor demografice este armonizarea numărului populației cu dezvoltarea economică a țărilor în curs de dezvoltare. Dezvoltarea întregii economii, a spus vorbitorul, constituie singura cale menită să asigure continua ameliorare. a nivelului de consum al populației. El a subliniat utilitatea convocării Congresului mondial al populației de Ia Belgrad.Comitetul a aprobat un proiect de rezoluție recomandat de Comisia populației.
★Comitetul de coordonare al Consiliului Economic și Social O.N.U. a adoptat în unanimitate un proiect de rezoluție referitor la aplicarea științei și tehnicii în folosul dezvoltării economice și sociale. România este coautoare a acestei rezoluții, alături de alte 17 state membre ale C.E.S., printre care: Argentina, Canada, S.U.A., Franța, Ghana, India, Iran, Pakistan, Anglia, Cehoslovacia și U.R.S.S.în cadrul dezbaterilor delegatul român, R. Neagu, a subliniat ca un fapt semnificativ că participanții la redactarea proiectului reprezintă țări din diferite regiuni ale lumii, care se află în etape diferite ale dezvoltării economice și aparțin unor sisteme economice și sociale diferite.

plenarei C.C. al P.M.U.P. IVARȘOVIA 29 (Agerpres). — La 28 iulie s-au încheiat lucrările celei de-a 4-a plenare a Comitetului Central al P.M.U.P., consacrată schimbărilor în sistemul de planificare și conducere a economiei naționale în anii 1966—1970. în legătură cu problemele discutate, plenara a adoptat în unaniftV ate o hotărîre.Cuvîntul de închidere a lucrărilor plenarei a fost rostit de W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

manifestat deza- teză.R. P. Române, a arătat că sin-

Timbru comemorativMOSCOVA 29 (Agerpres). — în U.R.S.S. a fost emisă o marcă poștală în memoria lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Marca reprezintă un portret în alb-negru al lui Gheorghiu-Dej, sub care sînt înscriși anii 1901—1965.

„Codul supunerii"

ATE NA PARIS

AZI, DEZBATERILE PARLAMENTARE 
PENTRU VOTUL DE ÎNCREDEREJoi s-a întrunit la Atena grupul parlamentar al Partidului Uniunea de centru pentru a-și defini poziția în vederea dezbaterilor parlamentare de la 30 iulie privind programul guvernului Novas și votul de încredere cerut de acesta. La ședința grupului parlamentar al Uniunii de centru au fost pre- zenți numai 126 de de- putati, 25 de deputați ai acestui partid, re- prezentînd Grecia de nord, nu au putut părăsi Salonicul, datorită „unor defecțiuni tehnice" ivite în ultimul moment la cele două avioane care trebuiau să-i aducă la Atena. în ciuda acestui fapt, cei 25 de deputați au trimis fostului premier Papandreu o telegramă prin care îl asigură de fidelitatea lor.La sfîrșitul dezbaterilor, participanții la ședință au semnat o moțiune prin care se angajează să voteze împotriva guvernului Novas. Textul moțiunii

a fost înaintat Biroului parlamentului, iar o copie a fost remisă regelui Constantin.în același timp, în capitala Greciei s-a anunțat că cei 22 de deputați ai partidului E.D.A. și cei 8 depu- tați aparținînd Partidului progresist vor vota, de asemenea, împotriva investiturii actualului guvern.între timp, la Atena, regele, care s-a reîntors în capitală de la reședința sa de vară din Insula Corfu, continuă convorbirile cu oameni politici greci în legătură cu rezolvarea crizei guvernamentale. Observatorii apreciază că un loc de seamă în cadrul acestor întrevederi l-a ocupat problema formării unui nou guvern condus de Stefanopoulos, fost vicepreședinte în guvernul Papandreu. Cu acest prilej, lui Stefanopoulos i s-a propus formarea unui guvern în care /să fie incluși și unii dintre miniștrii guvernului

Novas. Ziarul „To Vima" subliniază că Stefanopoulos a respins aceste oferte, iar convorbirea sa cu premierul Novas s-a rezumat la următoarele cuvinte : „Singurul serviciu pe care îl mai puteți face tării este să demisionați imediat, pentru ă nu mai prelungi criza politică".Joi seara, liderul partidului Uniunii de centru, Papandreu, a dat publicității la Atena un comunicat în care a făcut cunoscut că deputății Uniunii de centru nu vor participa la dezbaterile care vor începe la 30 iulie în Parlamentul grec privind programul guvernului Novas și cererea sa de a i se acorda învestitura. în comunicat se subliniază că deputății acestui partid se vor prezenta în sala parlamentului numai în momentul cînd va fi pusă la vot cererea de Învestitură a guvernului.
C. ALEXANDROAIE

ÎNAINTE de vacanta politică
La sfîrșitul acestei 

săptămîni, cortina se va 
lăsa pentru aproape 
două luni peste scena 
politică franceză. începe 
vacanța de vară. Gene
ralul de Gaulle, care fi
nea de obicei o confe
rință de presă în luna 
iulie, și-a schimbat de 
data aceasta calendarul. 
Tradifionala sa confe
rință de presă nu va 
avea loc mai devreme 
de septembrie — se a- 
preciază aici. Intențiile 
sale de a candida sau 
nu în alegerile prezi
dențiale de la 5 decem
brie nu vor fi cunoscute 
probabil mai devreme 
de a doua jumătate a 
lunii octombrie. Cel pu
țin, așa se apreciază în 
cercurile ziaristice. Trep
tat, partidele politice își 
pun la punct strategia 
în vederea alegerilor, 
pentru ca după vacanță 
să intre în iureșul cam
paniei prezidențiale.

După cum se știe, 
partidul socialist S.F.I.O. 
a optat pentru „mica 
federație”, o grupare a 
forțelor de stînga, eu 
excepția comuniștilor, 
care să lanseze o can
didatură în stare să cu
leagă — speră inițiato
rii acestei noi combina

ții politice — suficiente 
voturi pentru a cîștiga. 
Reprezentanții S.F.I.O., 
ai radicalilor și ai unor 
cluburi politice s-au în
trunit marți pentru a 
examina structura și 
carta „micii federații”.

Celelalte formații po
litice își vor definitiva 
tactica la toamnă. Ast
fel, partidul radical a a- 
nun)af că își va ține în 
luna octombrie la Lyon 
congresul, la care se va 
defini poziția față de 
alegeri ; Centrul națio
nal al independenților 
și țăranilor își va con
voca consiliul național 
în aceeași lună.

Numai partidul comu
nist și-a definit pînă în 
prezent poziția, ținînd 
seamă de atitudinea 
S.F.I.O. După cum se 
știe, Consiliul național 
al S.F.I.O. a refuzat din 
nou să discute cu P.C.F. 
Guy Mollet nu a răspuns 
nici la ultimele două 
scrisori ale lui Waldeck 
Rochet, în care se arăta 
că P.C.F. este gata să 
discute cu partidul so
cialist și cu alte partide 
de stînga stabilirea unor 
poziții comune și a unui 
program de bază co
mun pentru desemna
rea unui candidat unic

la 5 decembrie. P.C.F. 
a arătat că S.F.I.O. „a 
cedat formațiilor de 
dreapta". Biroul Politic 
al P.C.F. arăta zilele a- 
cestea într-un comuni
cat că înfr-o asemenea 
situație P.C.F. a hotărît 
să acționeze pentru rea
lizarea unei înțelegeri 
între toate forțele de 
stînga ce se pronunță 
în favoarea unui pro
gram minimal comun 
și va prezenta „la mo
mentul oportun un can
didat hotărît să favori
zeze unirea tuturor for
țelor de stînga și ale 
progresului".

Astfel, problema can
didaturii rămîne deschi
să pentru opoziția de 
stînga din Franfa din 
cauza refuzului socialiș
tilor de a acționa în co
mun cu comuniștii. Ră- 
mîn încă trei luni de 
așteptare și de eventua
le noi combinații poli
tice.

Toate ușile și posibi
litățile rămîn, deocam
dată, deschise, observa 
„Paris Jour”. Constela
ția candidafilor pentru 
alegerile de la 5 de
cembrie se va defini 
de-abia la toamnă.

AI. GHEORGHIU

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul „The 
Christian Science Monitor", în 
Canada a provocat iritare „Codul 
comportării continentale" scris 
de Livingston Merchant (S.U.A.) și Arnold Heeney (Canada). In 
acest „cod" se spune că guvernul 
canadian ar trebui întotdeauna 
să țină seamă de „sarcina de 
conducere" pe care S.U.A. o au 
în lume.

„Dacă este posibil, spune codul, 
acolo unde nu există interese 
canadiene speciale, guvernul ca
nadian ar trebui să evite disen
siuni publice cu politica ameri
cană în problemele critice". Co
dul a provocat vii reacții în presa 
canadiană și l-a determinat pe 
primul ministru Lester Pearson 
să ia atitudine. într-o declara
ție, Pearson a spus că „noi trebuie 
întotdeauna să ne menținem drep
tul de a face o declarație publică... 
Guvernul canadian nu poate re
nunța la dreptul său de a-și ex
prima părerea și de a lua hotă- 
rîri în vastul domeniu al rela
țiilor externe".
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QUITO. Junta militară ecuacio- riană a numit miercuri un nou guvern alcătuit din opt civili și un militar, punînd astfel capăt crizei guvernamentale declanșate în urmă cu 12 zile ca urmare a demisiei colective a cabinetului de miniștri. Din vechiul guvern au fost menținuți numai doi miniștri, în postul de ministru fiind numit Ecuadorului Cordoba.
LONDRA.

al afacerilor externe actualul ambasador al în Argentina, Wilson

BELGRAD. La 28 iulie au în
ceput la Belgrad convorbirile o- 
ficiale dintre delegația guverna
mentală a R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de Petar Stambolici, președin
tele Vecei Executive Federale, și de
legația guvernamentală a Indiei, con
dusă de primul ministru Lal Bahadur 
Shastri. In cadrul convorbirilor, a- 
nunță agenția Taniug, s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la rela
țiile bilaterale dintre cele două țări 
și cu privire la situația internațională 
actuală. Convorbirile iugoslavo-indie- 
ne vor continua la BrioniJspe- do- sositO delegație de cialiști din R. D, Germană in a tratativede utilajmeniul industriei textile la Londra pentru a duce în vederea achiziționării textil englez.

ALGER. După negocieri 
durat 20 de luni, la 29 iulie a 
semnat la Alger acordul franco-alge- 
rian tn domeniul exploatării tn co
mun a hidrocarburilor saharlene.

care au 
fost

SOFIA. La 28 iulie a avut loc o întîlnire între delegația Partidului Comunist din Anglia, condusă de Peter Kerrigan, membru al Comitetului Executiv al P.C. din Anglia, și delegația Partidului Comunist Bulgar, condusă de M. Grigorov, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Bulgar.

LONDRA. Un număr de 16 deputat! 
din partea Scoției au prezentat în 
Camera Comunelor o rezoluție în 
care cer să fie sistate imediat lucră
rile pentru construirea unei baze mi
litare în Scoția destinată submarine
lor înzestrate cu rachete „Polaris".

STOCKHOLM. în raportul său economic pe luna iunie, Banca Scandinavă afirmă că actuala tendință a afacerilor in Suedia se caracterizează prin presiuni inflaționiste. în același timp, exporturile și-au încetinit ritmul în comparație cu anul trecut. Indicele prețurilor de consuni in luna aprilie s-a ridicat la 187 (1949 egal 100), repre- zentînd o creștere de 4,3 la sută față de aceeași lună a anului 1964.
LIMA. In mesajul adresat C 

chiderii lucrărilor acestuia, președintele 
Belaunde Terry, a declarat că societatea nord-americană „Internatio
nal Petroleum Company" (filială a societății Standard Oil Company) 
va fi expropriată dacă nu se va realiza un acord cu privire la ope- - 
rațiile ce le întreprinde în Peru. El a adăugat că guvernul va in
sista asupra retrocedării zăcămintelor petroliere de Ia Parinas șl La 
Brea, care sînt exploatate în prezent de societatea nord-americană.

Congresului pentvian cu prilejul des- 
... 21 1 2? Republicii Peru, Fernando

ROMA. Peste un milion de mun
citori italieni din industria de con
strucții au Încetat joi lucrul pentru 
24 de ore. Greva are drept scop să 
atragă atenția autorităților In legă
tură cu dificultățile din industria de 
construcții care s-au tradus In ultima 
vreme prin restrîngerea producției și 
apariția șomajului.

HANOI. La 29 iulie, Fam Van Dong, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, a primit pe Kwesi Armah, ministrul comerțului exterior al Republicii Ghana, trimis special al președintelui Kwame Nkrumah în R. D. Vietnam. Agenția V.N.A. relatează că a a- vut loc cu acest prilej o convorbire cordială.
ADDIS ABEBA. Tratativele dintre 

delegațiile Sudanului și Etiopiei, care 
au început la 26 iulie la Addis Abe
ba, au luat sfîrșit joi prin adoptarea 
unul acord care prevede lărgirea 
cooperării dintre cele două țări. Cele 
două delegații au hotărît să consti
tuie un comitet consultativ 
pentru 
recent

MONTEVIDEO. în sala cine- 
clubului din orașul Paysandu- 
Uruguay a avut loc recent Festi
valul filmului românesc. Cu acest 
prilej au fost prezentate 21 filme 
românești, dintre care: „România- 
Orizont 1964“, „Arta monumen
tală", „Aurul verde", „Sub aripa 
vîntului" etc. La festival au par
ticipat peste 2 000 de persoane.

MOSCOVA. Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a declarat „per
sona non grata" pe cel de-al doilea 
secretar al Ambasadei Marii Britanii 
din Moscova, C. Bishop, căruia 1 
s-a propus să părăsească Imediat te
ritoriul U.R.S.S. Agenția TASS arată 
că „în cadrul procesului intentat ce
tățeanului britanic J. Brook s-a /a*- 
bllit că C. Bishop, folosindu-se de 
situația sa oficială, a desfășurat o ac
tivitate subversivă antisovietică in
compatibilă cu statutul reprezentan
ților diplomatici".

comun 
a urmări aplicarea acordului 

încheiat.

TUNIS. în prezent la Tunis au loc convorbiri între reprezentanți ai Partidului socialist desturian (Tunisia) și ai partidului Uniunea poporului african Zimbabwe (Z.A.P.U.) din Rhodesia de sud privind problemele actualei situații din Rhodesia de sud. !ntr-o declarație se menționează că Tunisia sprijină lupta de eliberare a popoarelor din Republica Sud-A- fricană, Angola, Mozambic și Rhodesia de sud și condamnă acțiunile rasiste ale guvernului li Smith în scopul proclamării uniy laterale a independentei care să asigure minorității albe dominația în Rhodesia de sud.
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Marșuri ale păci! desfășurate recent in prefectura Nagano (Japonia)

MADRID. Căpitanul Carlos Etayo, 
care a devenit cunoscut tn 1963 prin 
călătoria pe care a organizat-o în 
Atlantic urmînd același drum străbă
tut de Christofor Columb, spre lumea 
nouă, va pomi tn următoarele trei 
sau patru zile într-o călătorie simi
lară, de astă dată urmînd drumul 
parcurs acum 400 de ani de Magelan 
spre America de Sud. Echipajul va
sului lui Etayo va fi compus din 10 
oameni.
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