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Nu se isprăvise cel dinții 
război mondial. Era intr-o di
mineață de toamnă tîrzie, și 
un elev mic, printre alți elevi 
mici, se îndrepta, desculț, spre 
școală. Erau și copii — puțini 
— care aveau ghete, și alții 
care erau încălțați cu un fel 
de bocanci cu talpă de lemn. 
Ceea ce îl înfrigura, insă, pe 
micul elev desculț nu era no
roiul toamnei, in care i se în-

Eugen JEBELEANU

fundau piciorușele, ci gindul 
că va trebui să spună învă
țătorului că nu are cărțile de 
învățătură.

Astfel mărșăluia spre școa
lă, în noroiul toamnei, un mic 
elev care — intr-o lume zgu-
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Cum se cîștigă bunul renume

Complexul industrial
Dobrești produce

In regiunea Banat
Cineva l-a spus poetic : cetatea 

fulgerelor din Cîmpla Transilva
nă. Dar imaginea este incompletă. 
Fiindcă, alături de silueta zveltă 
a zidurilor încununate de coșuri 
înalte, care acoperă într-un mo
dern vestmînt arhitectonic marile 
turbine, generatoare de energie 
electrică, se desfășoară forfota 
unui șantier, activă, trepidantă. 
Centrala termoelectrică Luduș 
crește în continuare și astfel rea
lizările dobîndite pînă în prezent 
se întrepătrund și se continuă cu 
ceea ce urmează a se înfăptui în 
viitorii ani, deschizînd, prin isto
ricele documente ale Congresului 
al IX-lea al P.C.R., o largă și în- 
suflețitoare perspectivă.

Sîntem printre 
șantierul 3.

— Asupra cărui 
centrați atenția ?

— Să-i spunem 
cerea cu timpul! 
inginerul Emilian Cazacu, șeful 
șantierului. Menținerea unui ritm 
ridicat al construcțiilor, fără a face 
nici un rabat la calitate, este o 
sarcină majoră pe care ne-a tra
sat-o Congresul. Șantierul nostru 
s-a făcut remarcat mai ales prin 
faptul că, în prima jumătate a 
anului, a predat lucrări înainte de 
termenele înscrise în grafic, deși 
aceste termene erau 
de strînse. La turnul 
ca să nu mă refer 
exemplu — am atins 
metru și jumătate ascensiune zil
nică. Ținem și de acum înainte să 
păstrăm acest bun renume și, dacă 
se poate, să-l sporim-

— In ce sens ?
— Organizîndu-ne lucrul judi

cios, rațional, adoptînd cu îndrăz
neală, încă din faza alcătuirii pro
iectului, soluții noi, de un ridicat 
nivel tehnic, care scurtează durata 
construcției: folosirea glisărilor, a 
schelelor metalice, evitarea finisa
jelor umede. Nu uităm nici o clipă 
că noi, cei din ramura energetică, 
la fel ca și siderurgiștii, livrăm 
„pîinea" de fiece zi a industriei și 
deci munca noastră accelerează 
pulsul întregii economii naționale.

Vasile NICOROVICI

s-a terminat
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 

Mecanizatorii și cooperatorii din 
regiunea Banat au raportat termi
narea secerișului. Acum întreaga 
activitate a oamenilor muncii din

Dar
constructori, la

obiectiv vă con-

pe scurt: între-
— ne răspunde

cit se poate 
de răcire — 
decît la un 
viteza de un

(Continuare în pag. a III-a)

acoperi defectele
De la uzina „Progresul" din 

Brăila pornesc zilnic spre nu
meroase întreprinderi și șan
tiere de construcții uîilaje 
complexe : excavatoare, ru
louri compresoare, concasoa- 
re mobile și altele. Printre cele 
mai noi produse realizate aici 
se află foarfecile de tăiat 
țagle, presele ceramice, siă- 
rimătoarele de șpan. Recent, a 
lost construit ruloul compresor 
unificat, un utilaj cu perfor
manțe tehnice superioare.

Că uzina a obținut în ultimii 
ani realizări de seamă în îm
bunătățirea calității produse
lor este un tapt de necontes
tat. Totuși, printre sutele de u- 
tilaje livrate, există unele care 
nu se comportă satisfăcător în 
exploatare, provocînd greutăți 
beneficiarilor. Pornind de la 
această constatare, ne-am a- 
dresat unor cadre de condu
cere, ingineri și tehnicieni cu 
întrebarea : Care sînt cauzele 
slabei calități la o parle din
tre produsele executate în u- 
zlna dumneavoastră ?

în cele mai bune 
are repercusiuni

Cînd „ocolești” 
propriile lipsuri

In răspunsul cam ocolit la între
barea noastră, inginerul Cornel 
Țarălungă, șeful serviciului con- 
structor-șef, ne-a declarat:

— Majoritatea deficiențelor se- 
sl ..te de beneficiari cu privire la 
calitatea unor produse se datoresc 
exploatării lor necorespunzătoare. 
Am fost și am verificat personal 
pe teren. N-aș putea spune că nu 
apar defecțiuni și din vina noastră, 
dar ele sînt neînsemnate, cu totul 
neglijabile. Noi luăm în continuu 
măsuri de îmbunătățire a caracte
risticilor tehnice și economice ale 
utilajelor...

Nimic de zis, un răspuns ne-a 
dat și tovarășul Nicolae Iorga, di
rectorul uzinei :

— Produsele noastre sînt com
plexe și multe se montează la be
neficiari. Acolo, în timpul asam
blării lor cu agregate fabricate de 
alte întreprinderi, apar nepotriviri. 
In perioada premergătoare monta
jului, unii beneficiari nu depozi-

tează utilajele 
condiții, ceea ce 
asupra funcționării lor după darea 
în exploatare. Desigur, avem și noi 
scăpări, dar la volumul producției 
uzinei — multe sortimente, într-o 
gamă foarte variată — este imposi
bil să nu apară fisuri.

Dacă am judeca după răspunsul 
primit, calitatea produselor unei 
întreprinderi s-ar aprecia după vo
lumul producției și nu după com
portarea utilajelor în exploatare. 
Dar a privi lucrurile din acest 
punct de vedere înseamnă a accep
ta spiritul de automulțumire cu 
care se împacă unele cadre de 
conducere de aici.

De la începutul anului și pînă 
acum, uzina „Progresul" a primit 
peste 60 de scrisori de la benefi
ciari care semnalează defecțiuni în 
timpul funcționării agregatelor da
torită unor neglijențe proprii. Un 
exemplu. Excavatorul cu seria 
03908, proaspăt vopsit, a fost tri
mis recent întreprinderii de con- 
strucții-transporturi din București. 
După multe zile de încercări, mo
torul nu a putut fi pornit. Au fost 
chemați la fața locului tehnicieni 
ai uzinei furnizoare. întreprinde
rea bucureșteană a așteptat însă 
o săptămînă pînă au sosit cei de 
la „Progresul" și alte trei săptă
mîni pînă s-au făcut remedierile.

De ce nu s-a evitat o asemenea 
situație înainte ca produsul să pă
răsească uzina ?

Cu toate insistențele noastre 
n-am primit un răspuns satisfă
cător. Este cert că practica trimi
terii de tehnicieni în afara uzinei 
pentru remedieri nu îmbunătățeș
te calitatea produselor, nu poate 
înlătura cauzele deficiențelor in
terne din procesul de fabricație. 
Experiența a numeroase uzine con
structoare de mașini arată că e- 
sențialul pentru ridicarea perfor
manțelor tehnice și calitative ale 
utilajelor este luarea de măsuri pe 
întreg fluxul de fabricație pentru 
organizarea temeinică a producției, 
perfecționarea tehnologiei și ex
tinderea metodelor avansate de 
lucru, ridicarea calificării muncito
rilor. Planul de măsuri al uzinei 
este mult prea general; are un ca
dru care se „întinde" pe tot anul,

fără date precise pentru rezolva
rea unor probleme concrete, ime
diate, ale procesului de producție.

secerișul

treierișul?
ORADEA (coresp. „Scinteii"). — 
Și în regiunea Crișana, recoltatul 

cerealelor păioase se apropie de 
sfîrșit, Pînă în seara zilei de 29 
iulie în regiune se recoltase 92 la 
sută din suprafețele cultivate cu 
grîu După exemplul țăranilor coo
peratori și al mecanizatorilor din ra
ioanele fruntașe Ineu, Criș, Salonla 
care au terminat primii recoltatul 
griului, și în raioanele Marghita, 
Oradea, Beiuș se seceră acum ul
timele suprafețe. Măsurile luate de 
organele de partid și consiliile agri
cole pentru mai buna utilizare a 
combinelor și a tuturor forțelor 
existente a făcut ca și in raioanele 
de deal — Gurahont, Șimleu și 
Aleșd —să fie posibilă terminarea se
cerișului în următoarele citeva zile.

Dar dacă în regiune secerișul a 
fost în general mai bine organizat 
decit în anii 
încă rămas 
vede și din 
există intre 
cooperativele agricole de producție 
(118 000 ha) și cea treierată care 
reprezintă abia 34 000 ha.

trecuti, treierișul este 
in urmă. Aceasta se 
decalajul mare, care 

suprafața recoltată in

(Continuare în pag. a III-aI

PARIS

agricultură este îndreptată spre 
executarea neîntîrziată a arături- 
Io*  de vară. Rezultatele bune ob
ținute la seceriș trebuie continuate 
grăbind și treierișul. Această lu
crare se desfășoară însă în ritm 
nesatisfăcător. In unele raioane, 
cum ar ii Bozovici, griul s-a treie
rat doar în proporție de 29 la sută, 
în raionul Făget 49 la sută. Lugoj 
57 la sută etc. Și în ceea ce priveș
te executarea arăturilor ritmul este 
necorespunzător. Pînă acum aceas
tă lucrare a fost efectuată doar pe 
17 la sută din suprafața stabilită.

Instalațiile Complexului indus
trial pentru exploatarea și prepa
rarea bauxitei Dobrești, regiunea 
Crișana, au început să producă 
din plin. Datorită întrecerii socia
liste larg desfășurate, care a im
primat un ritm intens lucrărilor, 
construcția și darea în exploatare 
a acestui important obiectiv cu o 
capacitate anuală de prelucrare de 
250 000 tone a fost realizată in- 
tr-un timp record de numai un an 
și jumătate. Pină acum, tînărul co
lectiv de aici a livrat uzinei de 
alumină peste 50 000 tone bauxită 
spălată. Toate lucrările de cerce
tare și proiectare a acestei im
portante unități a industriei noas
tre miniere au fost executate de 
specialiști români, iar utilajele sînt, 
de asemenea, produse de citeva 
mari uzine constructoare de ma
șini din tara noastră. întreg pro
cesul de producție, începind de la 
extracție, transport și spălare și 
pină la expediere, este mecanizat.

(Agerpres)

Pentru viitoarea recoltă de grlu. Imprăștlerea îngrășămintelor chimice 
din avion la G.A.S. Blejești, regiunea București

duită de bubuitul tunurilor — 
pornea, cu mintea grea de 
ginduri triste și cu mîinile 
goale, la asaltul Luminii."

Bietul elev de-atunci — cit 
de bine-l cunosc...

Ca el erau, de-a lungul și 
de-a latul țării, mii și mii și 
mii.

Pentru imensa majoritate 
a părinților, povara taxelor 
școlare, aceea a cumpărării 
manualelor școlare, deveneau 
coșmaruri.

Am pe masă o hîrtie dacti
lografiată — datată „Năsăud, 
în finea lunei Mai 1913“ — 
prin care un asemenea părin
te, care subscrie „un român 
năcăjit" face „o rogare către 
inimele romăneșci de bine, la 
a căror mărinimozitate ape
lând, mă rog cu deplină în
credere a nu-mi refuza obo
lul binevoitor...". „Provedința 
divină, dacă credem in ea (in
forma omul necăjit), m’a în
zestrat cu 14 copii: 5 marți și 
9 vii. Dintre cei 9 vii, până 
azi numai doi au teșit de sub 
ocrotirea mea —- ceilalți 7 
însă și acum îmi apasă ume
rii gîrboviți de nevoile trecu
tului amar. Al treilea /copil 
frecventează clasa a VIII-a 
gimnazială din loco, care in 
Septembrie a.t., urmînd par
ticular clasa a Vll-a, m’a cos
tat de tot mult între împre
jurările materiale date — apoi 
înscrierea lui pe a VIII-a ca 
ordinar mi-a cauzat alte exi- 
bite nesuportabile și prea sfor
țate...".

„Românul năcăjit", care ce
rea ajutorul inimilor generoa
se întrucît era strivit de 
cheltuielile necesare educării 
școlare a copiilor, nu era altul 
decît tatăl celui care urma 
să devină mai apoi marele 
nostru Liviu Rebreanu.

*
„Cărțile de citire (scria Mi

hail Eminescu) trebuie să fie 
un obiect de îngrijire națio
nală".

Și, iată, venit-a vremea.
In această țară, unde atitea 

milioane de români necăjiți 
cerșeau citeva boabe de lumi
nă pentru odraslele lor și 
unde atîtea generații de elevi 
sărmani învățau copiindu-și 
cu creionul, din cele citeva 
manuale ale celor mai fericiți, 
lecțiile — învățămîhtul este în 
întregime gratuit și se asigură 
acordarea gratuită a manua
lelor, de azi înainte, pentru 
toți elevii din școala obligato
rie de cultură generală și din 
licee.

Este un uriaș fapt de cul
tură, încă unul din darurile 
aduse poporului de către cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului.

Lumina este, în România 
socialistă, așa cum a visat-o 
Eminescu: pusă sub îngrijire 
națională.

Crească-i nimbul mereu mai 
înalt și lumineze pînă depar
te, în lumea întreagă !

TELEGRAMA

//Farmec,
frumusețe, dinamism
Teatrul „C. Tânase"

44

< <

Comitetului Executiv
al Partidului Comunist din Marea Britanie

LONDRA
P. C. din Marea 
Român vă adre- 
partid succese îh

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării 
Britanie, Comitetul Central al Partidului Comunist 
sează un cald salut frățesc și urează întregului dv. 
activitatea ce o desfășoară pentru interesele oamenilor muncii, pentru 
pace și progres social.public foarte exigent. 

La spectacolul de gali 
asistă numeroase per
sonalități .din viața ar
tistică a Parisului, 
printre care și cunos- 
cuți cîntăreți de mu- 
zic-hall. Au luat parte 
membri ai corpului 
diplomatic și un nu
meros public.

Al. GHEORGHIU
Prin telefon

gală al 
ului 
toată ploaia torenția
lă, în fața casei de bi
lete coada celor dor
nici să vadă teatrul 
de muzic-hall româ
nesc era apreciabilă. 
Cu puțin timp înainte 
de începerea specta
colului am cules unele 
impresii din rîndurile 
dansatorilor și actori
lor. Cu tot succesul, 
ei au trac, deoarece 
astă-seară s-au pre
zentat în fața unui

muzic-hall- 
românesc. Cu

Boulevard des Ca- 
pucines: o reclamă 
imensă de neon roșu : 
„Grand music-hall de 
Bucarest", atrage a- 
t.enția la intrarea re
numitului teatru „O- 
lympia" anunțînd tur
neul de trei săptămîni 
al Teatrului satiric 
muzical „C. Tănase" 
din București.

Primul spectacol de 
joi seara, cu ziariști 
și public, s-a bucurat 
de un mare succes. 
Vineri seara a avut 

spectacolul

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Din deșert

(Continuare în pag. a III-a)

I
(Continuare 
în pag. IV-a)

Const. JALBA 
Radu APOSTOL

• Trei săptămîni de tensiune politică • Țara in 
care se vorbesc 150 de limbi și dialecte • Cele 
două iețe ale savanei • In ospeție la tribul Fuzzi 
Wuzzi • La 70 de grade în împărăția nisipurilor

la „fata morgana11

în pag. a III-a

La Institutul do cercetări în construcții și economia construcțiilor (ÎNCERC) se etectuează Încercări pentru de
terminarea rezistenței fermelor destinate halelor industriale Foto : R. Costin

Cauzele slabei calități 
sînt în uzină

Consultăm la serviciul control 
tehnic de calitate o listă care cu
prinde semnalele critice de la be
neficiari. Sînt consemnate defecte 
care nu sînt „neglijabile" și nici 
nu provin din vina altora.

Miezul nopții. A doua zi dimineața urma să se întrunească Adu
narea constituantă pentru a-și alege președintele. Consiliul Suvera
nității și pe șeful guvernului. Situația politică în plină efervescentă: 
la Khartum — dispută între partidele politice privind formarea nou
lui cabinet; nenumărate zvonuri despre o iminentă lovitură de stat 
militară; în sud — lupte sîngeroase cu forțele insurgente. în fata 
clubului partidului național unionist de pe bulevardul Republicii un 
grup de ziariști așteaptă rezultatul convorbirilor comitetului de con
ducere al partidului cu grupul de depulați din Adunarea constituantă, 
privind modalitățile de participare la noul cabinet. îl asaltăm pe se
cretarul general al partidului, Mohamed Ahmed El Murdi, cu între
barea : Participați sau nu la guvern ? „In principiu, răspunde el, nu 
participăm, dar un comitet restrîns al partidului nostru va avea ime
diat o discuție cu reprezentanții UMMA pentru a vedea dacă acceptă 
condițiile noastre".

Puțin timp după aceea îl vom întîlni pe Mohamed Ahmed Ma
ghub, pe care partidul UMMA îl desemnase ca viitor premier.

— Care este structura noului guvern ?
— Cate guvern? Deocamdată nu există.
Scepticismul era. îndreptățit. In cancelariile partidelor zilnic se 

făceau și desfăceau guvernele. S-au constituit, cred, nu mai puțin de 
două duzini de formule guvernamentale fără să se concretizeze 
vreuna.

Aceasta era atmosfera de tensiune și incertitudine politică în care 
am poposit la Khartum. Ea dura de aproape trei săptămîni. In același 
timp au avut loc citeva greve muncitorești, printre care cea de la 
poștă și telegraf, care a izolat Sudanul de lumea exterioară; ele sub
liniau nemulțumirea populației fată de situația economică dificilă în 
care se afla țara.

Ce a provocat această stare de încordare ?

Note de drum 
ale trimisului nostru 
în Sudan, N. Plopeanu
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LA SEMNALELE PRESEI Șl ALE CITITORILOR

Comerțul n-a mai rămas rece 
la cerințele sezonului cald

Zilele călduroase din ultimele săptâmîni au 
pus serios la încercare rețeaua comercială 
care desiace produse speciiice sezonului 
cald — diferite răcoritoare. S-a putut verifica 
cu acest prilej eficacitatea măsurilor luate 
pe linia bunei aprovizionări și deserviri a 
populației cu astfel de produse.

încă de la începutul verii ziarul nostru a 
semnalat, in cadrul unui raid-anchetă între
prins prin diferite centre din țară și în Capi
tală, că în ce privește deservirea cu răcori
toare se mai fac simțite deficiențe serioase. 
Numeroși cetățeni care și-au spus părerea 
cu prilejul acestui raid arătau că unele uni
tăți de răcoritoare desfac un sortiment res- 
trîns de astfel de produse, că multe din 
acestea nu-și merită deloc numele întrucît 
sînt servite... calde, fără gheață, că însăși în 
desfacerea gheții există deficiențe etc.

In legătură cu problemele ridicate în arti
col, redacția a primit recent o scrisoare de 
răspuns semnată de tov. NAE ALEXE, secre
tar general al Ministerului Comerțului Inte
rior, în care se arată, printre altele :

Desfacerea în timpul 
sezonului cald a băuturi
lor răcoritoare, a înghe
țatei și gheții constituie 
pentru ministerul nostru 
și pentru organele comer
ciale în subordine una din 
p.oblemele care stau per
manent în atenție.

în privința aprovizionă
rii cu gheață, sîntem in
formați din scrisoarea de 
răspuns că încă cu ani în 
urmă s-au dat indicații 
cu privire la amenajarea 
ghețăriilor, la modul de 
însilozare și păstrare a 
gheții naturale printr-un 
îndrumar, reactualizat și 
îmbunătățit în anul 1962. 
Acolo unde industria re
publicană nu putea să a- 
sigure cantitățile necesare 
de gheață artificială, s-a 
insistat pe lingă organele 
locale pentru construirea, 
în cadrul industriei loca
le, a unor fabrici de ghea
ță sau pentru mărirea 
capacităților existente, 
care să ducă în final la 
asigurarea necesităților 
populației. în regiunile 
Oltenia și Galați, con
strucția acestor fabrici 
este în curs, așa că în a- 
ceste regiuni problema 
gheții va fi rezolvată în 
anul viitor.

Autorul scrisorii arată 
în continuare că pentru 
anul 1965 Ministerul Co
merțului Interior și Mi
nisterul Industriei Ali
mentare au analizat, îna
inte de începerea sezo
nului, posibilitățile de 
mărire a sortimentelor de 
răcoritoare ce urmează a 
fi oferite populației, mă
surile organizatorice pri
vind condițiile și capaci
tatea de îmbuteliere, o- 
rele de aprovizionare, am
plasarea rețelei de desfa
cere, mărirea punctelor 
de desfacere etc. In afara 
răcoritoarelor produse de 
industrie, s-a trecut la 
mărirea cantităților de 
citronadă, oranjadă și alte 
răcoritoare din producția 
proprie a unităților.

După ce arată că în a- 
cest an au fost contrac
tate pentru lunile de vîrf

(iunie, iulie, august) can
tități mai mari de răco
ritoare decît în 1964, 
scrisoarea relevă că s-a 
dat o mai mare atenție a- 
sigurării bazei tehnico- 
materiale necesare des
facerii gheții și îngheța
tei. Pentru vînzarea în
ghețatei preambalate au 
fost asigurate casolete 
izoterme, în prezent exis- 
tînd în rețeaua comer
cială peste 5 500 astfel de 
casolete. A crescut de a- 
semenea numărul conser
vatoarelor de înghețată 
necesare comerțului mo
bil și în cofetării. în Ca
pitală și în întreaga țară 
au luat ființă noi chioș
curi moderne — realizate 
din material plastic, sti
clă și metal — care ofe
ră condiții superioare 
igienico-sanitare de de
servire a populației.

Pentru îmbunătățirea a- 
provizionării cu gheață, 
în anul 1965 s-au contrac
tat cu industria cantități 
sporite de gheață artifi
cială și s-au însilozat 
cantități mai mari de 
gheață naturală. Cu toate 
acestea — se arată în 
scrisoare — pe țară, ar 
mai fi necesară în acest 
an o cantitate de circa 
18 900 tone de gheață, în 
special în regiunile Iași, 
Banat, Crișana. Cunos- 
cîndu-se situația din a- 
ceste regiuni și faptul că, 
la intervențiile făcute 
pentru acoperirea inte
grală a necesarului, ni s-a 
răspuns că fabricile re
publicane și industria lo
cală lucrează cu maxi
mum de capacitate, nepu- 
tîndu-se satisface cerin
țele integrale, ministerul 
a dat indicații în toate 
regiunile în legătură cu 
gospodărirea cît mai ju
dicioasă a fondului de 
gheață existent.

In continuare autorul 
scrisorii arată :

Cu toate aceste măsuri, 
în deservirea cu răcori
toare au apărut unele de
ficiențe, semnalate de pre
sa centrală și locală. A- 
ceste neajunsuri se dato-

resc în parte și faptului 
că unele direcții comer
ciale, organizații și între
prinderi comerciale cu u- 
nități de alimentație pu
blică au aplicat cu multă 
încetineală măsurile hotă- 
rîte de Ministerul Comer
țului Interior.

Articolul apărut în zia
rul „Scînteia", cu titlul 
„De ce rămîne comerțul 
rece Ia cerințele sezonului 
cald ?“ a constituit un 
sprijin pentru Ministerul 
Comerțului Interior în eli
minarea unor deficiențe 
ce mai persistă și în acest 
an în deservirea popu
lației, ne-a ajutat la ela
borarea unor măsuri me
nite să ducă la lichidarea 
lipsurilor semnalate. După 
apariția articolului s-a 
discutat cu Ministerul In
dustriei Alimentare pro
blema sortimentelor de 
răcoritoare și înghețată, a 
calității, a modului de 
producție și livrare etc. 
De comun acord cu condu
cerea Ministerului Indus
triei Alimentare s-au for
mat brigăzi mixte care au 
urmărit pe teren cum se 
desfășoară aprovizionarea 
populației cu răcoritoare 
și înghețată. Pe baza celor 
constatate, în cadrul Mi
nisterului Comerțului In
terior a avut loc o șe
dință la care au partici
pat, în afară de direcțiile 
interesate din ministerul 
nostru, și Ministerul In
dustriei Alimentare, prin 
direcțiile care tutelează 
fabricile ce aprovizionea
ză rețeaua de răcoritoare 
și înghețată a comerțului, 
Direcția comercială a Ca
pitalei, precum și organi
zațiile tutelare ale unită
ților de alimentație pu
blică ce desfac aceste 
produse. în ședință au 
fost analizate unele nea
junsuri ce există în Ca
pitală atît la întreprinde
rile furnizoare cît și la 
unitățile de desfacere, 
legate de: graficul de li
vrare a băuturilor ră
coritoare, de mărirea 
producției la sortimente
le de băuturi mai solici
tate, de asigurarea apro
vizionării unităților de 
desfacere și în zilele de 
sărbătoare. S-au discutat, 
de asemenea, probleme 
legate de încărcarea mai 
operativă a produselor la
fabrici, spre a se evita

staționări prelungite ale 
mijloacelor de transport, 
de repartizarea produse
lor celor două fabrici 
furnizoare de înghețată 
din Capitală, pe cartiere 
și conservatoare, de asi
gurarea aprovizionării cu 
prioritate a locurilor de 
mare aglomerație etc.

De comun acord cu in
dustria producătoare s-a 
stabilit modul de lichida
re a acestor deficiențe. 
Printre măsurile opera
tive luate în acest scop 
de minister se numără : 
obligația fiecărui chioșc 
de răcoritoare de a des
face în permanență un 
sortiment variat de sucuri 
naturale și citro ; intro
ducerea în unitățile spe
cifice, pe lîngă celelalte 
băuturi răcoritoare, a 
nectarului de fructe în 
sortimentele solicitate de 
consumatori ; organizarea 
desfacerii de înghețată 
preambalată, în unele din 
chioșcurile și centrele de 
răcoritoare ; reducerea în 
unitățile de răcoritoare, 
în timpul verii, a sorti
mentelor de produse za
haroase (dulciuri, bom
boane, ciocolată etc.) în 
favoarea sortimentelor de 
băuturi răcoritoare, în
deosebi în centrele unde 
aceste băuturi sînt mult 
solicitate; desfacerea la 
capacități mai mici (1/2 ; 
1/3 și 1/4) a sucurilor, a 
apelor minerale, precum 
și a altor băuturi răcori
toare. Toate aceste pro
duse se vor comercializa 
numai în stare răcită.

Venind în întîmpina- 
rea propunerilor făcute 
de cetățeni, s-au luat de 
asemenea măsuri pentru 
mărirea numărului punc
telor de desfacere a ghe- 
ții în cartierele noi de 
locuințe — Balta Albă, 
Drumul Taberei etc. S-a 
hotărît organizarea distri
buirii gheții în Capitală, 
în timpul nopții, în sensul 
ca de la orele 10 seara la 
5 dimineața să fie apro
vizionate centrele de 
gheață pentru populație, 
iar de la orele 5 diminea
ța să se aprovizioneze 
unitățile de alimentație 
publică.

Pentru aducerea Ia în
deplinire a indicațiilor de 
mai sus, a fost elaborat 
un ordin al ministrului.

în legătură cu deservirea cu răcoritoare, 
redacția a mai primit și alte scrisori de răs
puns din partea organizațiilor comerciale — 
vizate în articolul amintit — în care sînt a- 
mintite măsuri concrete pentru remedierea 
lipsurilor semnalate. Esențial este ca toate 
aceste măsuri să-și găsească aplicare cît 
mai operativă, să-și arate rezultatele încă în 
actualul sezon. Ele trebuie să se împletească 
cu măsuri de perspectivă, cu un control rigu
ros pe teren, care să asigure ridicarea la un 
nivel mai înalt — corespunzător cerințelor 
actuale — a întregii activități desfășurate în 
acest domeniu al deservirii populației. Nuferi Foto : Gh. Vințilă

ÎNREGISTRAREA vechimii 1n carnetul de 
MUNCĂ. Valentin Jubleanu — București. Carnetul 
de muncă este act oficial și constituie documentul 
unic prin care se dovedește activitatea și vechimea 
în muncă a salariaților.

Deci întreprinderile au obligația de a întocmi 
carnet de muncă și a înregistra în acest carnet ac
tivitatea angajaților, indiferent dacă contractul de 
muncă s-a încheiat pe durată nedeterminafă, pe 
durată determinată sau pentru o anumită lucrare.

CONCEDIUL DE MATERNITATE Șl CONCEDIUL 
DE ODIHNĂ. M. Macahaniuc — București. învăță
toarele și profesoarele care în cursul vacanței de vară 
(iulie — august) nu pot beneficia de concediul le
gal de odihnă datorită concediului de maternitate 
pot primi, ulterior, concediu de odihnă, oricînd în 
cursul anului școlar. în perioada concediului de ma
ternitate, ele beneficiază de ajutorul de materni
tate, iar la plecarea în concediul de odihnă fi se 
plătește indemnizația legală de concediu.

AMÎNAREA DE LA ÎNCORPORARE PENTRU ELEVI 
Șl STUDENȚI. Ion Stănlcă — comuna Vlădaia, regiu
nea Oltenia. Cetățenii care au absolvit școli medii 
de cultură generală sau școli echivalente acestora 
sînt chemați pentru îndeplinirea serviciului militar, 
în termen, în cursul anului în care împlinesc vîrsta 
de 18 ani, însă nu înainte de perioada în care se 
ține în anul respectiv concursul de admitere în in
stituțiile de învățămînt superior.

Amînarea de la încorporare se acordă elevilor 
școlilor medii de cultură generală sau ai școlilor 
echivalente acestora de la cursurile de zi, pînă le 
absolvirea școlii. De asemenea, beneficiază de amî- 
nare și studenții de la cursurile de zi, serale sau 
fără frecvență ale instituțiilor de învățămînt supe
rior, precum și de la alte Instituții de învățămînt 
stabilite prin actele normative în vigoare, pînă la 
absolvirea cursurilor.

POȘTA 
REDACȚIEI

CE DREPTURI VI SE ACORDĂ DUPĂ ABSOLVI
REA ȘCOLII. Marlus Dumltrașcu — Constanța. în a- 
nul 1962, v-afi înscris la cursul de 3 ani al Școlii 
militare superioare de marină cu durata de 4 ani, 
în vederea pregătirii ca personal pe navele comer
ciale. întrucît programul de învățămînt al seriei de 
3 ani nu se ridică la nivelul învățămîntului superior, 
ne întrebați care sînt drepturile ce vi se acordă 
la absolvire și în ce condiții veți putea obține o 
diplomă de studii superioare.

Certificatul de absolvire și brevetul de ofițer III 
maritim vă acordă aceleași drepturi la încadrare 
în funcții în marina comercială ca și absolvenții se
riei de 4 ani. Pentru încadrarea în funcții în alte 
sectoare veți beneficia de drepturile ce se acordă 
absolvenților actualelor școli tehnice civile.

Absolvenții seriei de 3 ani care doresc să ob
țină diplomă de studii superioare pot susține unele 
examene de diferență pentru absolvirea Școlii su
perioare de marină cu durata de 4 ani, după termi
narea școlii.

SE CONSIDERĂ VECHIME ÎN MUNCĂ PERIOADA 
ÎN CARE PENSIONARII DE ORICE FEL AU ÎNTRE
RUPT ACTIVITATEA SALARIATĂ? Gheorghe Ne- 
delcu — Turda. în perioada incapacității temporare 
de muncă ați primit pensie de invaliditate, timp în 
care ați întrerupt orice activitate salariată, iar după 
6 ani v-ați redobîndit capacitatea de muncă și v-ați 
reîncadrat.

Ne întrebați dacă perioada în care ați avut ca
litatea de pensionar de invaliditate și nu ați fost 
încadrat se consideră vechime în muncă.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, nu se con
sideră vechime în muncă perioada în care pen
sionarii de orice fel au întrerupt activitatea sala
riată.

I
I
I

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

In epoca noastră de furtunoasă 
dezvoltare și diversificare a știin
ței, de rapide și adînci transfor
mări sociale, ale căror ecouri se 
fac simțite în filozofie, artă, litera
tură etc., nevoia de enciclopedii, 
dicționare de specialitate și alte 
lucrări de referință devine tot mai 
imperioasă. Acestei nevoi este 
menit să-i răspundă și Dicționarul 
enciclopedic român, elaborat de 
un colectiv al Academiei R.P.R. și 
al Editurii politice — al cărui al 
treilea volum a apărut de curînd.

Interesul stîrnit de cea dintîi lu
crare enciclopedică din țara noas
tră, elaborată pe baza concepției 
științifice, marxist-leniniste, despre 
lume, este atestat de cererea cres- 
cîndă din partea publicului, de co
respondența primită de redacție de 
la cititori din toate colțurile țării, 
care cuprinde aprecieri și sugestii 
în vederea completării și îmbună
tățirii lucrării.

Noul volum conține, ca și cele 
două precedente, circa 12 000 de 
termeni. Sprijinindu-se pe expe
riența acumulată la elaborarea pri
melor două volume, colectivul re
dacțional a ținut seamă, în selec
tarea acestor termeni și în rezol
varea spinoasei probleme a pro
porțiilor, de asigurarea unei juste 
ponderi a laturii informative și a 
celei interpretative

Cititorii vor găsi în acest volum 
informații utile privind geografia 
fizică și economică și istoria unor 
țări, informații geografice, isto
rice și artistice despre mari 
orașe ale lumii, articole des
pre evenimente și perioade ale 
istoriei universale.

Volumul al IlI-lea consacră și el 
numeroase articole personalităților 
care și-au înscris numele în istoria 
culturii mondiale, reținînd îndeo
sebi ceea ce s-a impus ca progre
sist și valoros, figurile gînditorilor 
materialiștl, ale umaniștilor, rațio
naliștilor, democraților-revoluțio- 
nari, ale marilor creatori de cul
tură. Printre aceste articole se re
marcă în primul rînd cele dedicate 
giganților gîndirli universale, ge
nialilor dascăli ai proletariatului, 
Karl Marx și Vladimir Ilici Lenin. 
Dicționarul consacră articole sub- 
«tanțiale unor însemnate figuri din 
Istoria gîndirii filozofice ca Im.

Kant, Leibniz, Locke, Montaigne, 
Montesquieu, Platon, unor mari 
figuri ale artei și literaturii univer
sale, ca Praxitele, Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Ovidiu, Pe- 
trarca, Moliăie, Pușkin, Petâfi, Mi- 
ckiewicz, Maupassant, Thomas 
Mann, M. Proust, Maiakovski, unor 
nume ilustre din istoria științelor 
naturii : Kepler, Newton, Lomono
sov, Lavoisier, Planck, Mendeleev, 
Lamarck, Pasteur, Th. H. Morgan, 
I. P. Pavlov ș.a.

Sînt de remarcat amplele artico
le consacrate ramurilor și subra- 
murilor științelor naturii, în care se 
acordă o atenție deosebită atît 
problemelor teoretice, cît și laturii 
practice a acestor științe, celor mai 
noi cuceriri ale lor. Astfel, referin- 
du-ne numai la fizică, am putea

ticii, este relevată corelația tot mai 
strînsă dintre științele naturii și 
științele sociale.

In volumul al IlI-lea al dicționa
rului se găsesc ample articole de
dicate categoriilor și noțiunilor fi
lozofiei, economiei politice și altor 
științe sociale, și în mod nemijlo
cit concepției marxist-leniniste des
pre lume, cum sînt articolele mar
xism-leninism, materialism dialec
tic, materialism istoric. Articole 
substanțiale prezintă concis con
ținutul și importanța unor o- 
pere fundamentale ale clasicilor 
marxism-leninismului ca „Manifes
tul Partidului Comunist", „Originea 
familiei, a proprietății private și a 
statului", „Materialism și empirio- 
criticism' ș.a. Sînt tratate în lumi
na realităților complexe ale capi-

articole consacrate principalelor 
ziare și publicații din țară și de 
peste hotare, precum și însuși ar
ticolul despre presă, care cuprin
de prețioase date informative cu 
caracter enciclopedic.

Urmărind lărgirea sferei de in
formare și ținînd seama de com
plexitatea vieții cultural-artistice 
contemporane, colectivul redacțio
nal s-a străduit să acorde atenția 
cuvenită și să trateze cu nuanță
rile și disocierile adecvate curente 
și personalități ca neoimpresionis- 
mul, postimpresionismul, naturalis
mul, F. Kafka, Kandinsky, Klee, 
Mondrian, Picasso, Le Corbusier 
ș.a. Dicționarul abordează de pe 
pozițiile unei critici științifice, com
bative, avînd în vedere particula
ritățile și specificul fiecăreia, per-

partidului și statului nostru în a- 
plicarea creatoare a principiilor 
marxism-leninismului, potrivit con
dițiilor concrete din țara noastră.

Volumul relevă în numeroase ar
ticole tradițiile de luptă ale po
porului român. Sînt prezentate 
personalități istorice de seamă (Mi
hai Viteazul, Mircea cel Bătrîn, Ma
tei Basarab ș.a.), figurile unor 
conducători ai luptei pentru e- 
liberarea națională și socială a 
poporului, eroi ai clasei munci
toare, organizații muncitorești și 
democratice, momente revolu
ționare de mare însemnătate în
scrise în istoria patriei noastre, 
cum sînt luptele muncitorești din 
decembrie 1918, greva din Lupeni 
1929, luptele ceferiștilor și petroliș
tilor din februarie 1933 ș.a. In ar-
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menționa între altele articolul des
pre mecanica cuantică, în care sînt 
valorificate, din punctul de vedere 
al materialismului dialectic, expli
cațiile cu privire la dubla natură 
a luminii, la legile experimentale 
ale spectrului atomului de hidro
gen, cît și, în general, cu privire 
la ansamblul de fenomene ce se 
petrec la scară atomică și subato- 
mică. Articolul relevă importanța 
mecanicii cuantice în elaborarea 
unor teorii noi, precum și a unor 
ramuri și subramuri de mare im
portanță ale fizicii moderne. Pre
zența în volum a unor termeni ca 
particulă elementară, programare 
plasmă, laser, maser, proton, neu
tron, neutrino, model atomic ș.a., 
reflectînd progresele fizicii moder
ne, îi ajută pe cititori să-și formeze 
o reprezentare cît mai adecvată a 
tabloului fizic al lumii.

Problemele metodologice actua
le ale științei se oglindesc în arti
cole ca metalogică, metateorie, 
model etc. In numeroase articole 
privind termeni din domeniul logi
cii matematice, statisticii, ciberne-

Acad. Eugen BÂDÂRÂU

talismului contemporan probleme 
ca legea generală a acumulării 
capitaliste, pauperizare, profit, 
monopol, „Piața comună" etc.

Dezvoltarea mișcării comuniste 
și muncitorești, cea mai influentă 
forță a contemporaneității, este 
reflectată în articole substanțiale 
despre organizațiile muncitorești, 
despre militanți de seamă ai a- 
cestei mișcări.

Cititorii pot găsi în dicționar ar
ticole documentate despre organi
zații internaționale, ca Liga Națiu
nilor, O.N.U., U.N.ES.C.O. ș.a., în 
care este relevată și contribuția a- 
dusă de țara noastră la activitatea 
acestora, precum și articole despre 
personalități politice contempora
ne. Interesului publicului cititor 
pentru presă, ca puternic instru
ment de influențare șl educare a 
maselor, 11 răspund numeroasele

sonalități și curente ale ideologiei 
burgheze cum sînt Kierkegaard, 
Fr. Nietzsche, pozitivismul și neo- 
pozitivismul, personalismul, prag
matismul, microsociologia, keyne- 
sismul, malthusianismul, psihanali
za etc.

Colectivul de redacție al Dicțio
narului enciclopedic român a a- 
cordat o atenție specială oglindi
rii transformărilor adînci care au 
avut loc în țara noastră în anii 
construirii socialismului, succese
lor istorice obținute de poporul ro
mân sub conducerea partidului 
Articolele despre planul de stat, 
planificarea economiei naționale, 
progresul tehnic, productivitatea 
muncii, piață, prețuri, marile uni
tăți industriale, ramurile industriei 
șl agriculturii, dezvoltarea econo
mică și culturală a unor regiuni 
ale patriei evidențiază experiența

ticolul consacrat partidului nostru 
sînt oglindite principalele momen
te din istoria sa glorioasă, se evi
dențiază rolul conducător al par
tidului în lupta pentru eliberarea 
socială și națională a poporului 
român, pentru răsturnarea orîn- 
duirii burgheze, pentru construirea 
socialismului.

In paginile lucrării se lntîlnesc 
date interesante despre localități 
și monumente Istorice șl de artă, 
informații în legătură cu resursele 
și frumusețile patriei, cu obiective
le turistice. Preocuparea pentru re
liefarea realităților românești, sar
cină de bază a colectivului de au
tori, este prezentă nu numai în ar
ticolele consacrate în mod special 
țării noastre, dar și în articole cu 
caracter general, care conțin nu
meroase referiri la România.

In volumul III al Dicționarului 
enciclopedic este evidențiată con
tribuția adusă la dezvoltarea cul
turii de mari personalități ale știin
ței, literaturii și artei române ca

Gh. Marinescu, dr. N. Leon, C. I. 
Parhon, Dimitrie Pompeiu, Tr. La- 
lescu, L. Mrazec, Petru Poni, V. 
Pîrvan, Gh. Lazăr, Mihail Kogălni- 
ceanu, Titu Maiorescu, Al. Odo- 
bescu, E. Lovinescu, Camil Petres
cu, Șt. Luchian, Gh. Petrașcu, Th. 
Pallady, D. Paciurea ș.a. în valo
rificarea operelor și curentelor 
din istoria culturii naționale, co
lectivul redacțional s-a străduit 
să dezvăluie întreaga comple
xitate a fenomenului studiat, 
să evite atît preluarea necri
tică, în bloc, a moștenirii culturale, 
cît și negările preconcepute, sim
plificările sociologiste.

La elaborarea volumului III, co
lectivul redacțional al dicționaru
lui a căutat să țină seamă de su
gestiile cititorilor, precum și de ob
servațiile critice apărute în coloa
nele presei cu privire la primele 
două volume.

Autorii dicționarului s-au străduit 
să evite formulele stereotipe, să 
introducă un stil mai viu, adecvat 
cerințelor tratării diferențiate a pro
blemelor, un comentar mai suplu 
și colorat, care, alături de infor
mația cuvenită, să dea articolelor 
un caracter mai atractiv. De obser
vat că unele articole din dicționar, 
prin amploare și nivel de infor
mare, depășesc de fapt profilul u- 
nui material de dicționar enciclo
pedic, apropiindu-se de caracterul 
articolelor unor mari enciclopedii, 
fapt care are avantaje, dar și une
le consecințe negative, producînd 
pe alocuri disproporții.

Materialul ilustrativ bogat, hăr
țile, tabelele, reproducerile, portre
tele fotografice și desenele (circa 
1 200), cele 25 planșe colorate (prin
tre care relevăm pe cele consacra
te picturii românești și universa
le) și cele 23 planșe alb-negru, 
larga folosire a autotlpiei, pentru 
care s-au făcut meritorii eforturi, 
ținuta grafică superioară, mareînd 
un progres față de volumele ante
rioare, contribuie la sporirea acce
sibilității articolelor, la realizarea 
unei lucrări frumoase, cu un con
ținut dens și atractiv.

Apariția celui de-al treilea vo
lum al Dicționarului enciclopedio 
român marchează un nou succes 
în elaborarea acestei lucrări de 
importanță culturală națională.

I 
I 
I 
8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
§ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

TELEVIZIUNE
Orele 16,45 — Intîlnire de atle

tism : U.R.S.S. — S.U.A. Trans
misiune de la Kiev. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Pentru 
pionieri și școlari : „Cireșarii" de 
Constantin Chiriță. „Enigma din 
peștera neagră" (III). 20,00 — Tele- 
enclclopedle. 20,50 — „Drumuri 
spre viitor" (reportaj filmat (III). 
21,05 — Filmul documentar „Ol
tenii din Oltenia". 21,20 — Re
trospectivă umoristică. Emisiunea 
a IX-a cu H. Nicolaide. '"J)o — 
„Vacanță pe litoral". In în fiere: 
jurnalul televiziunii (II), 4etin 
meteorologic.

CINEMATOGRAFE
ROMULUS ȘI REMUS — cine

mascop (completare A cui e 
vina 7) : Sala Palatului R. P. 
Române — orele 20, Patria — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, Bucu
rești — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, Stadionul Dinamo — 
Șos. Ștefan cel Mare — orele 20,15, 
Expoziția realizărilor economiei 
naționale — 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, G dina
„Progresul" (completare Mîine în
cepe azi) — str. Ion Vidu nr. 5 — 
orele 20,15, Grlvlța (completare 
Minunea de la Ghiza) — 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21. DAȚI-MI
CONDICA DE IlECLAMAȚII : 
Luceafărul (completare Drumul)
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
Feroviar (completare Elevul de 
serviciu) — 9,30; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, Melodia (completare 
Construim) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21. DOMNIȘOARA BARBA 
ALBASTRA : Carpați (completare 
Noi șl 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 
șl la grădină — orele 20,15. LA
LEAUA NEAGRA — cinemascop : 
Festival — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15: 
18,45; 21,15; rulează șl la grădină
— Pasajul Eforie — orele 20,30.
BRĂȚARA 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, Bucegl 
(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 se
rii) : Lumina — 9,45; 13,15; 16,45;
20.15. ASTA-I TOT CE S-A IN- 
TIMPLAT : Union (completare Zi
lele Sighișoarei) — 15,30; 18; 20,30. 
PROGRAM PENTRU COPII t 
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 — MÎINE ÎNCEPE AZI — 
MAEȘTRII ARTEI CIRCULUI — 
GEME Șl CAMEE — POVESTE 
DE PRIMĂVARĂ — MUZEUL 
CORNEL MEDREA : 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 
ATINGE DE FERICIRE : Cultu
ral (completare Saveri Dune- 
covski) — 16; 18,15; 20,30, OLI
VER TWIST . înfrățirea între po
poare (completare Laminorul de 
țevi) — 10,30; 15,45; 18; 20,15 SĂ
RITURĂ IN ÎNTUNERIC : Buzeștl 
(completare La cel mai înalt ni
vel) — 15,15, 17,45; la grădină — 
orele 20,15. SPRE CULMI: Cosmos
— 16; 18; 20, Vitan — 16; 18; 20; la
grădină — orele 20,30. HANKA : 
Unirea — 16; 18,15: la grădină — 
orele 20,30. UN LUCRU FĂCUT 
LA TIMP : Tomis (completare 
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 : Flacăra (comple
tare Construim) — 16; 18.15; 20,30, 
Modern — 9.45: 12: 14,15; 16,30;
18,45; 21. CASA RICORDI : Mio
rița — 10; 12.30: 15; 17,45; 20,30
ANIMALELE : Munca (completar, 
Sport nr. 3/1965) - 16; 18,15; 20.3!’ 
RACHETELE NU TREBUIE SĂ 
DECOLEZE — cinemascop : Popu
lar (completare Cremlinul rosto- 
vian) — 1G; 18,15; 20,30. CRONICA 
UNUI BUFON : Arta (completare 
A cui e vina 7) — 16; 18; 20; la
grădină — orele 20,30. CRONICA 
UNEI CRIME — cinemascop : 
Crîngași — 16; 18,15; 20,30. PRO
CESUL MAIMUȚELOR : viitorul
— 15,30; 18; 20,30. FERNAND
COW-BOY • Colentlna (comple
tare Iosif Kelmonsky) — 15; 17; 
19; 21; la grădină — orele 20,30. 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD - 
cinemascop : Volga (completare O 
călătorie spre Inima 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. ÎNTIL- 
NIRE LA ISCHIA — cinemascop ; 
Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, OCOLUL PAMINTU- 
LUI IN 80 DE ZILE — cinemascop 
(ambele serii) : Lira— 15,30; 1»; la 
grădină rulează DIAVOLUL E- 
ȘERTULUI — orele 20,30. PRE- 
LUDIO 11 — cinemascop : Drumul 
Sării (completare Bun gust... gust 
bun) — 15; 17,30; 20. NEAMUL
ȘOIMAREȘTILOR — cinemascop 
(ambele serii. : Ferentari (comple
tare Șopîrle) - 10,30; 16,15; 19,30. 
ClND MARTIN AVEA 14 ANI : 
Cotroceni (completare Sport nr. 
3/1965) — 15 ; 17; 19; 21. PENSIU
NEA BOULANKA : Pacea (com
pletare Sport nr. 3/1965) — 16; 
18,15; 20,30. ȘOFERII IADULUI : 
Grădina „Progresul-Parc" (Piața 
Libertății — orele 20,30).

Cuzn ;e vteniea
Ieri în țară : Vremea a co, ti- 

nuat să se încălzească. Cerul k-a 
acoperit treptat în jumătatea de 
nord-vest a țării, unde după a- 
miază a început să plouă izolat. 
Temperatura la ora 14 înregistra 
la umbră valori cuprinse intre 22 
de grade la Slghet șl 32 grade la 
Turnu Măgurele și Băllești. In 
București : Vremea a continuat să 
se încălzească ușor. Cerul a fost 
variabil, mal mult senin dimi
neața. Temperatura maximă a 
atins 33 grade la umbră.

Timpul probabil pentru zilele 
de 1, 2 și 3 august a.c In țară : 
Vreme schimbătoare în jumătatea 
de nord a țării și în general fru
moasă în celelalte regiuni Vor 
cădea averse locale mai frecvente 
în Ardeal șl nordul Moldovei. 
Temperatura staționară. In Bucu
rești : Vremea în general frumoa
să, cu cerul variabil. Tendință de 
averse. Temperatura staționară,
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Plecarea unor delegații 
ale partidelor comuniste 

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

Delegația Partidului Comunist

Cronica
zilei

din Suedia' -

Delegația Partidului Comunist 
din Suedia, condusă de Gosta 
Johansson, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Suedia, a părăsit vineri dimineața 
Capitala.

Delegația Partidului Comunist 
din Norvegia

Delegația Partidului Comunist 
din Norvegia în frunte cu Per 
Svensson, secretar al C.C. al P.C. 
din Norvegia, a părăsit vineri 
dimineața Capitala.

Delegația Partidului Comunist 
din Canada

Delegatul Partidului Comunist 
din Canada, Bruce Magnuson, 
membru al Comitetului Executiv 
Național al P.C. din Canada, a 
părăsit vineri dimineața Capitala.

Delegația Partidului Comunist 
din Venezuela

Delegația Partidului Comunist 
din Venezuela, în frunte cu Eduar
do Gallegos Mancera, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Venezuela, a părăsit vineri dimi
neața Capitala.

Delegația Partidului
Delegația Partidului Comunist 

Mexican, în frunte cu Manuel Ter
razas Guerrero, membru al Prezi
diului și secretar al C.C. al parti
dului, a părăsit vineri la amiază 
Capitala.

Vizitele delegațiilor Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și Partidului Comunist din Columbia
In cursul zilelor de joi și vineri, 

delegația Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, în frunte cu Le 
Duc Tho, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al partidului, 
a vizitat stațiuni de pe litoral, pre
cum și cooperativa agricolă de pro
ducție Topraisar.

DIN DESERT LA „FATA MORGANA"5*  r f .

•) O dulceață asemănătoare cu cea 
de trandafiri.

★

pendents. în plus, colonialismul a 
lăsat și aci, ca in atîtea alte părți, 
moștenirea grea a unor mari deo
sebiri în nivelul de dezvoltare al 
diferitelor regiuni și sămînța dis
cordiei între naționalități după ve
chea rețetă imperialistă „Divide et 
impera" (Dezbină și stăpînește). 
Tocmai pe acest fundal a apărut 
problema atît de acută „a sudului".

Diferitele forțe politice din Sudan 
preconizează pentru rezolvarea pro
blemelor existente soluții diferite, 
potrivit cu interesele lor de clasă. 
Partidele Umma șl national-unionist 
sînt partide de dreapta, reacționare. 
Partidul comunist, partidul democra
tic, frontul organizațiilor profesio
nale se pronunță pentru soluții care 
țin seama, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, de Interesele maselor. 
Dar despre lupta politică din Su
dan vom mai vorbi într-un articol 
viitor.

Nicolae PLOPEANU

...O țară uriașă, pe teritoriul că
reia ar putea încăpea Anglia, Fran
ța, Belgia, Norvegia, Suedia, Da
nemarca, Italia, Spania și Portu
galia ; un popor numărînd 13 mi
lioane locuitori răspîndiți în sute 
de triburi și comunități (unele din 
ele trăind complet izolate), care 
vorbesc peste 150 de limbi și dia
lecte ; deșerturi întinse, savane de 
necuprins și păduri tropicale de 
nepătruns, regiuni de munte, de 
deal și mlaștini în care abundă 
crocodili și hipopotami. Acesta ar 
fi, pe scurt, Sudanul, cel mai în
tins stat din Africa, cu o istorie 
fascinantă

în primul mileniu dinaintea erei 
noastre, pe teritoriul din nordul 
Sudanului a existat un puternic 
stat, a cărui capitală a fost mai 
întîi la Nepata și apoi la Merowe. 
Cele două localități ascund multe 
taine, necercetate încă, ale statu
lui meroitic. Multe din clădirile 
concepute într-un stil asemănător 
celor din Egiptul regatului de mij
loc au fost distruse de invazia a- 
xumiților, popor venit din nordul 
Etiopiei pe la anul 350 al erei noa
stre. Cu timpul, s-au suprapus 
monumente grecești și romane — 
iar apoi ale culturii arabe.

Cuceririle și invaziile străine — 
mi-a spus arheologul Mukatar Mo
hamed Hassan — și-au extins do
minația doar pe o suprafață re- 
strinsă a Sudanului, în special cea 
aflată în vecinătatea Nilului, care 
era principala cale de pătrundere. 
In restul țării și mai ales în deșert, 
în savană, ca și în pădurile ecuato
riale din sud, cotropitorii nu în
drăzneau să se aventureze. Popu
lația de aici, nefiind decît într-o 
mică măsură obiectul unor influ
ențe străine, și-a păstrat pînă în 
zilele noastre nealterate limba.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Mihai Dalea, An
ton Breitenhofer, Aurel Duma, de 
activiști de partid.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Emil Bodnaraș, Ion Popes- 
cu-Puțuri, Vasile Vaida, Aurel 
Duma, de activiști de partid.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, a fost condus de tovarășii 
Virgil Trofin, Eugen Alexe, Miu 
Dobrescu, Ilie Rădulescu, de acti
viști de partid.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Emil Bodnaraș, Mihai 
Burcă, Ion Stoian, de activiști de 
partid.

Comunist Mexican
La plecare, pe aeroportul Bă- 

neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Dumitru Si- 
mulescu, Ghizela Vass, Andrei 
Cervencovici, de activiști de partid. 

(Agerpres)

Membrii delegației Partidului 
Comunist din Columbia, condusă 
de Hernando Hurtado, membru în 
Comitetul Executiv Central al par
tidului, au fost vineri oaspeții con
structorilor de tractoare din Bra
șov.

(Agerpres)

obiceiurile, religia și preocupările, 
așa cum erau cu multe secole în 
urmă.

Soarele : 
Zeitate și rival

Ne-am potolit setea cu apa lua
tă din „ziir", un vas din lut de 
forma unui ou uriaș ; nu știu dacă 
era rece, dar am avut impresia că 
m-a răcorit. La acea oră din zi 
temperatura urcase pînă la 70 de 
grade, iar între aerul de cuptor în
cins și apa cu care ne-au îmbiat 
gazdele era o diferență de vreo 
40 de grade. Eram oaspete al tri
bului Gongola, situat în împărăția 
nisipurilor veșnice ale Sudanului, 
pe unde doar arareori rătăcesc 
„oameni veniți din altă lume". Tri
bul pare descins dintr-un cadru de 
basm. Bărbații, de statură mijlocie, 
cu fața ovală de culoare arămie, 
încadrată de bărbi rare, poartă pe 
cap turbane multicolore.

Casele lor, în cea mai mare par
te bordeie de lut sau din trestie, 
sînt sărăcăcioase, scunde, cople
șite parcă de căldura înnăbuși- 
toare Pentru tot tribul există o 
singură fîntînă adîncă cît 30 înăl
țimi de om (aceasta este măsura 
folosită) unde de dimineața pînă 
seara, în cîteva schimburi, se 
scoate apa.

Deșertul nu este darnic — doar 
rouă dimineții permite creșterea 
unor smocuri de iarbă pitică ; sîn- 
tem într-o regiune unde precipita
țiile atmosferice sînt foarte rare. 
Imensa majoritate a membrilor tri
bului nu știu nici să scrie, nici să 
citească ; nu există nici o școală 
(la vreo 20 km distanță era o școa
lă elementară pentru întregul dis
trict), nici un fel de asistență sani
tară. Ai impresia că pe acele me
leaguri timpul s-a oprit de mult în 
loc.

Un grup de tineri, înarmați cu 
bețe de bambus și purtînd la brîu 
pumnale aduse de vîrf, însoțesc pe 
oaspeți pînă la șeful tribului. Purta 
un fel de caftan turcesc, ca în tre
cut boierii pe la noi și stătea la

La Casa Centrală a Armatei a 
avut loc, vineri la amiază, o adu
nare festivă consacrată aniversă
rii a 20 de ani de la apariția pri
mului număr al ziarului „Apărarea 
patriei". Au participat generali și 
ofițeri ai forțelor armate ale R. P. 
Române, redactori ai presei cen
trale și militare. La deschidere s-a 
dat citire ordinului ministrului 
forțelor armate ale R. P. Române, 
dat cu prilejul aniversării ziarului. 
Despre activitatea ziarului în cei 
20 de ani a vorbit colonelul Con
stantin Antip, redactor-șef al 
„Apărării patriei", care a subliniat 
contribuția ziarului la educarea 
militarilor armatei noastre popu
lare în spiritul dragostei nețărmu
rite față de patrie, față de Parti
dul Comunist Român, al slujirii 
devotate a cauzei socialismului. Au 
fost transmise saluturi din partea 
ziarelor centrale și a Uniunii zia
riștilor. în încheiere a luat cuvîn- 
tul general-maior Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor arma
te, secretar al Consiliului politic 
superior al forțelor armate.

★
Cea de-a 38-a aniversare de la 

înființarea Armatei Populare Chi
neze de Eliberare a fost marcată 
în Capitală printr-un cocteil ofe
rit de atașatul militar, aero și na
val al R. P. Chineze la București, 
Van Sian-șîn. Printre invitați se 
aflau Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
general-colonel Ion Ioniță, gene- 
ral-locotenent Ion Gheorghe, ge
neral de armată Floca Arhip, ad- 
juncți ai ministrului forțelor 
armate ale R. P. Române, generali 
și ofițeri superiori. A participat, 
de asemenea, Pîn Șao-hui, șef ad
junct al Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare, care se află la odihnă în 
țara noastră. Erau prezenți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în 
R. P. Română, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej, Casa Centrală 
a Armatei a găzduit o adunare or
ganizată de Ministerul Forțelor 
Armate ale R. P. Române. în pre
zența a numeroși generali și ofi
țeri din garnizoana București și a

Campionatul mondial universitar de șah

A ÎNCEPUT turneul final
SINAIA (prin telefon). — După în

cheierea partidelor întrerupte, dispu
tate vineri dimineața, celor opt fina
liste cunoscute încă de alaltăieri — 
România, R. D. Germană, Danemarca, 
U.R.S.S., Olanda, Izrael, Cehoslovacia 
și Anglia — li s-a adăugat și forma
ția Ungariei. Calificarea ei a depins 
de rezultatul partidelor întrerupte din 
meciul Austria — Tunisia, încheiat cu 
un nesperat rezultat de egalitate : 
2—2.

Ieri după-amiază a început turneul 
final, în care primele trei clasate în

umbră, înconjurat de cîțiva bătrîni. 
Vizita este scurtă : i-am cerut per
misiunea să vizităm tribul, cerere 
care a fost pe loc satisfăcută.

Șeful tribului conservă toate pu
terile. Un amănunt : membrii tribu
lui Gongola sînt adepți ai zeului 
Soare, dușmanul lor nemilos, care 
timp de opt luni pe an își aruncă 
sulițele învăpăiate. Cînd barajul de 
la Assuan, în Egipt, va fi gata, 
apele viitorului lac de acumulare 
vor sosi pînă în vecinătatea tribu
lui ; oamenii așteaptă apele ca 
pe un alt zeu, rival mai puternic 
al Soarelui.

Să fie o oază ? NU...
Mașina noastră, un autocamion 

„Carpați", care făcea probe de în
cercare în condițiile temperaturii 
tropicale, se comportă minunat. în 
cabină erau trei persoane : maistrul 
Alexandru Olah de la Steagul Roșu, 
tovarășul Marin Spătăroiu, maistru 
la Uzinele „Tractorul” din Brașov 
(care se afla în Sudan pentru a asi
gura asistența tehnică tractoarelor 
românești), și autorul rîndurilor de 
față. Din spate, Mohamed, trimisul 
firmei Abdul Ghani. din orașul 
Kosti, care cumpărase camionul, 
ne arăta drumul și urmărea com
portarea mașinii. Prezența unor 
mașini cu marca „Fabricat în 
R.P.R.* * și a specialiștilor respec
tivi este un semn al dezvoltării 
legăturilor dintre cele două țări 
ale noastre. Și totodată o expresie 
a năzuinței generale a poporului 
sudanez de a-și dezvolta și di
versifica economia.

Ca și statuia lui Ianus cel cu 
două fețe, savana ți se arată dife
rit : într-un fel în anotimpul ploios, 
altfel în cel secetos. In anotimpul 
ploios, savana devine o vastă cîm- 
pie, acoperită de ierburi înalte, 
printre care sălășluiesc lei și tigri, 
leoparzi și girafe. Spre seară, cînd 
adie vîntul, foșnetul ierbii se trans
formă treptat, treptat într-un șuie
rat care te înfioară. Ai impresia că 
zeci de perechi de ochi îți pîn- 

membrilor Ambasadei R. P. Chi
neze, au vorbit general-locotenent 
Marin Nicolescu și atașatul mili
tar, aero și naval al R. P. Chineze, 
Van Sian-șîn. De asemenea, atașa
tul militar, aero și naval al R. P. 
Chineze s-a întîlnit la Brașov cu 
militari din această garnizoană.

•k

Vineri după-amiază, Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Română a 
organizat, la Casa Scriitorilor din 
Capitală, o seară literar-muzicală 
consacrată sărbătorii naționale a 
R. P. Polone. Cuvîntul de deschi
dere a fost rostit de scriitorul 
Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, membru în Biroul 
Uniunii Scriitorilor din R. P. Ro
mână. Despre literatura contem
porană a R. P. Polone și despre 
luptele eroice ale poporului polo
nez împotriva fascismului, reflec
tate în operele scriitorilor din a- 
ceaștă țară, a vorbit scriitorul Ion 
Brad, redactor șef adjunct la „Ga
zeta literară". A urmat un pro
gram literar-muzical susținut de 
cunoscuți artiști din Capitală.

Au fost de față Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul R. P. Polone 
la București, precum și membri ai 
ambasadei.

Seara literară, la care au parti
cipat scriitori, critici literari și un 
numeros public, s-a bucurat de 
succes.

★
Vineri la amiază, la ambasada 

R. S. Cehoslovace, a avut loc o în- 
tîlnire prietenească cu prilejul că
reia Jaroslav Sykora, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace în R. P. Română, 
a transmis diploma și titlul de 
membru de onoare al Societății me
dicale „J. E. Purkyne" academicia
nului C. I. Parhon.

Au luat parte acad. Șt. Milcu, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Române, D. Dumitrescu, secretar 
prim al Academiei, membrii fami
liei academicianului C. I. Parhon, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe.

Pentru acordarea acestei înalte 
distincții, în numele acad. C. I. 
Parhon a exprimat mulțumiri acad. 
Șt. Milcu.

(Agerpres)

seriile preliminare luptă pentru locu
rile 1—9 (grupa A), iar celelalte for
mații pentru locurile 10—-17 (grupa 
B). lată rezultatele primei runde : 
grupa A : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
0—2 (2), R. D. Germană — Anglia 
1—1 (2), Danemarca — Ungaria
1*/s —*4  (1), Olanda — Izrael 0—1 
(3). România a avut zi liberă ; grupa 
B : Bulgaria — Austria 1—1 (2), Fin
landa — Cuba 3V2—'/s, Tunisia — 
Scofia 2—1 (1), Belgia — Suedia
0—4.

desc mișcările gata în orice clipă 
să șară asupra ta.

Este interesant să cunoști sa
vana mai ales în anotimpul 
secetos (decembrie-iunie) cînd 
doar iarba de Sudan și arborii 
Gheil și Salem, ale căror rădăcini 
se înfig adînc în pămînt, rezistă 
lipsei de umezeală. Animalele săl
batice se retrag atunci spre zona 
veșnic verde din sud. Iar satele 
par pustii ; în această perioadă a 
anului oamenii, toropiți de căldură, 
se refugiază la umbra copacilor și 
a caselor. Domnește o stare de lîn- 
cezeală și amorțire, care durea
ză aproape cinci luni pe an. O 
dată cu apropierea ploilor satele 
reînvie ; se fac pregătiri pentru 
noua recoltă.

In savană principalul dușman al 
drumețului este lipsa de apă. Avu
sesem grijă să luăm cu noi „frigi
derul sudanez" (un sac de pînză 
de in, bine țesut, care păstrează 
apa rece), pentru a ne putea potoli 
setea. Soarele pîrjolește totul ; 
buzele ni s-au uscat și au în
ceput să crape; ochii ni se în
roșesc, capul vîjîie. Totuși, rezistăm 
cu stoicism tentației de a bea apă. 
Răbdăm, răbdăm mereu. In sfîrșit, 
ne-am atins telul. In fața noastră, 
la cîteva sute de metri, se întinde 
o pădure verde. Să fie o oază 7 Nu, 
pădurea dispare și în locul ei ve-

★

Tensiunea politică din capitala 
Sudanului de care am amintit la 
început a fost provocată de nemub 
tumirile unor largi pături ale popu
lației față de rezultatele confrun
tării electorale din aprilie-mai a.c, 
la care au participat abia 15 la sută 
din cei oare aveau drept de vot. 
Alegerile, desfășurate sub presiu
nea partidelor de dreapta Umma și 
national-unionist, au fost contestate 
atît de forțe politice din nord, care 
consideră că nu au fost întrunite 
condițiile de legalitate necesare, cît 
și de forțe politice ale sudului, care 
refuză să recunoască un parlament 
la alegerea căruia au participat doar 
provinciile nordice.

în dosul acestor confruntări par- 
tizanale se află insă adinei contra
dicții de ordin social și național. în 
Sudan s-au acumulat multiple între
bări asupra căilor de dezvoltare a 
țării după ce ea și-a dobîndit Înde-

Cum se cîștigă 
bunul renume

(Urmare din pag. I-a)

Tot din rîndul celor care lucrea
ză la extinderea termocentralei 
Luduș este și Gheorghe Mihăilescu. 
îl întîlnim lîngă înaltul eșafodaj 
metalic al blocului de 200 MW. 
Punerea în funcțiune cît mai re
pede a acestui agregat constituie 
obiectivul numărul 1 al întrecerii 
constructorilor și montorilor de pe 
șantier. Gheorghe Mihăilescu este 
un montor de înaltă subtilitate, 
specializat în automatizări. El ne 
vorbește despre importanța muncii 
bazate pe studiu, de continua stră
duință de a ține pasul cu tot ce 
este nou în tehnică.

—- Automatizarea este un dome
niu al tehnicii care se dezvoltă 
extrem de rapid. In cîțiva ani au 
apărut realizări noi cum sînt apa
ratele miniaturale, releele fără 
contact și multe altele tot atît de 
importante. Asta înseamnă că ori
care automatist, chiar cei cu înal
tă calificare, trebuie să învețe stă
ruitor, să se țină la curent cu cele 
mai noi metode și procedee. Și 
dacă secția noastră s-a evidențiat 
este datorită faptului că oamenii 
de aici, și în primul rînd comu
niștii, cum sînt Alexandru Lupică, 
Gheorghe Călinescu, Gheorghe Si- 
mionescu, au înțeles acest mare 
adevăr pe care documentele Con
gresului îl evidențiază încă o dată 
cu deosebită claritate.

Și, în șfîrșit, după ce am stră
bătut treptele intermediare ale 
șantierului, iată-ne chiar în mijlo
cul acestui mare producător de 
fulgere, în camera dispecerului 
central. Sună, insistent, telefonul. 
Dispecerul ridică receptorul și 
spune :

— Cionca 1 Inginerul Cionca !
Intervenția lui ține loc de pre

zentare. 11 întrebăm, după ce am 
examinat încăperea :

— Aici este un fel de creier al 
termocentralei ?

— Se poate spune și așa — răs
punde interlocutorul. De aici se 
asigură funcționarea judicioasă, 
economică a agregatelor.

dem un lac, o mare de apă, 
care-și unduiește valurile în bătaia 
soarelui. Totul e ficțiune; avem 
de-a face cu „fata morgana". Cîți 
călători nu se lasă înșelați 1 Cînd 
setea îi mistuie cumplit, ei alear
gă în întîmpinarea apei, care se 
deplasează mereu mai departe, 
mai departe. Savana îți dezvăluie, 
pe lîngă zeci și sute de cadavre 
de animale căzute pradă fiarelor, 
pe cele ale oamenilor morți de 
sete.

Ne continuăm drumul ; în depăr
tare zărim așezări omenești : case 
joase, de paie și trestie, unele ro
tunde, altele dreptunghiulare, as
cunse printre arbori. Sîntem în mij
locul tribului Fuzzi Wuzzi. Membrii 
lui poartă săbii și suliți, de care 
nu se despart nici cînd dorm. Oa
meni cu mult orgoliu, membrii tri
bului Fuzzi Wuzzi nu-ți vorbesc de 
necazurile lor. Prin partea locului 
există chiar un proverb: „Cînd 
scuipi sînge, spune străinului că ai 
mîncat mararra" *.  Traiul lor nu 
este deloc ușor; ți-o dovedesc 
locuințele lor mizere și, mai ales, 
copiii atinși de rahitism și de alte 
boli, care-i seceră cu zecile.

— Dacă ați putea concretiza mal 
precis aceste afirmații.

— Cu plăcere. Iată cît se poate 
de succint: după două luni de la 
punerea în funcțiune am depășit 
parametrii stabiliți în proiect. 
Acum am depășit și această depă
șire. In semestrul 1 am livrat 71 
milioane kWh mai multă energie 
față de sarcina prevăzută.

— Care este secretul ?
— Competența, pasiunea oame

nilor pentru profesiune. Oriunde 
în termocentrală găsești îmbună
tățiri, soluții care arată că oame
nii au gîndit, au colaborat în spirit 
creator cu proiectanții. In al doilea 
rînd, exigență. Sub toate aspectele, 
mari și mici. Ceea ce a făcut po
sibil ca instalațiile să pornească 
din plin, fără nici un fel de amâ
nare.

Vopseaua nu poate 
acoperi defectele

(Urmare din pag. I-a)

Un disc exhaustor forjat și două 
carcase de mașini trimise la Reșița 
au făcut cale întoarsă.

Obiecțiunea — menționată în a- 
dresa timisă la Brăila — e înte
meiată : defecte ascunse. Așadar, 
vopseaua, oricît ar fi de străluci
toare, nu poate acoperi defectele.

Iată ce ne-a spus în legătură cu 
problema calității ing. Traian Ciu- 
lacu, șeful serviciului C.T.C.:

— Din cîte am constatat, în pri
mul rînd este vorba de faptul că 
probele de recepție și de rodaj fi
nal nu sînt făcute în cele mai bune 
condiții. Ele ar putea pune în evi
dență defectele care apar la bene
ficiari. Nici din punct de vedere 
constructiv nu au fost înlăturate 
toate deficiențele. Reproiectarea 
diferențialelor pentru excavatorul 
de 0,3 metri cubi, adoptarea unor 
soluții mai bune de construire a 
concasorului cu trior și a cuplei 
de la ieșirea din ambreiaj, consti
tuie doar un început. Și tehnolo
gia folosită la fabricarea unor re
pere prezintă neajunsuri.

Referindu-se la cauzele slabei 
exigențe față de calitatea produ
selor, inginerul Nicolae Filipescu, 
șef adjunct al secției turnătorie, 
ne-a spus :

— Uneori sînt pus în situații 
foarte dificile. Mă cheamă „con
trolul" la sectorul prelucrător 
să-mi ceară părerea asupra unei 
piese la care au apărut defecte as
cunse din vina secției noastre. Mă 
uit la piesă, „cîntăresc" situația 
Putem retopi o piesă de 5—6 tone 
care costă cîteva zeci de mii de 
lei ? Cu unele remedieri ar putea 
corespunde calității cerute prin 
proiect. Dar remedierile nu se fac 
totdeauna cum trebuie, piesa iese 
cîrpiță, necorespunzătoare.

— De ce apar porozități și su
fluri care se constată abia la pre
lucrare 7

— Deoarece unele șarje sînt in
corect dezoxidate sau conțin o 
cantitate prea mare de hidrogen.

— De cine depinde evitarea a- 
cestor deficiențe ?

— Problema este mai complexă. 
La ora actuală, uzina nu dispune 
de aparate moderne care să asi
gure un control riguros al conți
nutului de hidrogen în oțel. E 
drept, însă, că atunci cînd topi
torii respectă prescripțiile tehno
logice surprizele sînt rare.

Atelierul de montaj al secției de 
construcții metalice. Șeful de 
echipă. Dumitru Roșea, lucrează în 
uzină de 28 de ani. Echipa sa mon
tează reductoarele mari pentru 
fabricile de ciment. Un asemenea 
utilaj uriaș se afla în rodaj în 
condiții identice cu cele din ex
ploatare. Oamenii erau bucuroși că 
au adus o îmbunătățire substan
țială calității acestui produs. Des
pre ce este vorba 7 Anul trecut, 
fabricile de ciment au sesizat 
uzina că reductorul are pierderi de 
ulei la arborii de intrare. Echipa 
lui Dumitru Roșea a executat de 
curînd frezp.rea a două canale de 
scurgere sub cămașa rulmentului, 
înlăturînd astfel pierderile.

— De ce n-ați făcut-o mai de
mult ? — l-am întrebat.

— Propunerea este veche, dar 
conducerea uzinei a tărăgănat a- 
plicarea ei. De altfel, și acum am 
aplicat-o fără nici un fel de do
cumentație. Întîmplător rezultate
le sînt foarte bune. Ne-ar fi fost 
însă de mare ajutor sprijinul spe
cialiștilor.

Ti rugăm pe șeful de echipă să 
răspundă la întrebarea noastră cu 
privire la cauzele slabei calități a 
unor produse realizate în uzină

— Partidul ne învață să privim 
lucrurile în față și vă vom răspun
de în acest mod. După părerea 

mea, este vorba îndeosebi de sla
ba organizare a producției. Gîn- 
diți-vă : cum să asigurăm cea mai 
bună calitate utilajelor pe care 
le executăm, dacă producția 
nu se desfășoară întotdeauna rit
mic ? în ultima decadă realizăm, 
de obicei, 50 la sută din plan. 
La noi se mai elaborează teh
nologii cu greșeli, superficial 
întocmite, și nu se prevăd de la 
început sculele necesare. în aces
te condiții, este oare de mirare că 
mai ies pe poarta uzinei produse 
care nu corespund exigențelor în
dreptățite ale beneficiarilor ?

★
O răspundere pentru aceas

tă situație revine și comite
tului de partid, organizațiilor 
de bază care n-au folosit cu 
maximă eficiență dreptul 
de control. Comitetul de 
partid a dezbătut de cîteva 
ori probleme privind calitatea 
produselor și a ajutat birou
rile organizațiilor de bază și 
comitetul sindicatului să se 
orienteze spre acest indicator 
In întrecerea socialistă, mai 
dăinuie lipsuri care împiedică 
colectivul să realizeze numai 
produse de cea mai bună ca
litate. In exercitarea contro
lului asupra activității condu
cerii tehnico-administrative 
n-au fost aprofundate proble
me cheie în organizarea mun
cii, cum sînt pregătirea te
meinică a producției, asigu
rarea condițiilor pentru înde
plinirea ritmică a planului, 
folosirea eficientă a utilaje
lor, generalizarea metodelor 
înaintate. Organizația de 
partid de aici este puternică 
și are toate posibilitățile să 
lichideze astfel de lipsuri, să 
asigure îndeplinirea sarcinilor 
sporite ce-i vor reveni colec
tivului uzinei în noul cincinal.

Recoltarea
(Urmare din pag. I-a)

Dar treierisirl ?
Din cele constatate în timpul 

raidului întreprins îh raioanele 
Oradea și Marghita reiese că 
consiliile de conducere ale coopera
tivelor au manifestat mai puțină ini
țiativă pentru organizarea transpor
turilor la arii, pentru functionarea 
din plin a batozelor existente. La 
cooperativa agricolă de producție 
din Roșiori, raionul Oradea, secera
tul griului s-a tesminat de cîteva 
zile în schimb, treieratul a început 
abia la 29 iulie Lucrînd în ritmul de 
pînă acum înseamnă să se termine 
abia peste 20 de zile. La Roșiori, 
ca și la Mihai Bravu, Diosig și alte 
cooperative s-a așteptat cu treierișul 
pînă la seceratul ultimului spic. Iată 
de ce în cooperativele din raionul 
Oradea din cele 17 000 ha secerate 
s-au treierat doar 4 000 ha.

în cooperativele de producție din 
raionul Marghita decalajul dintre 
seceriș și treieriș este și mai mare. 
Din cele 19 000 ha cu grîu secerate 
s-au treierat circa 3 500 ha.

întîrziereâ transportului la arii 
duce nu numai la amînarea treieri- 
șului, ci împiedică și executarea a- 
răturilor. După cum ne informează 
tov. Ion Romocea, șeful serviciului 
producție de la S.M.T. Marghita, în 
ziua de 28 iulie din cele 225 trac
toare, numai 180 au lucrat.

Experiența pozitivă dobindită în 
organizarea și buna desfășurare a 
secerișului în regiunea Crișana poa
te și trebuie să fie folosită de orga
nele de partid și consiliile agricole 
și la intensificarea treierișului și a- 
răturilor.

Eficiența unor măsuri
DEVA (red. ziarului „Drumul so

cialismului"). — în ultimele zile, în 
regiunea Hunedoara, ca urmare a 
măsurilor politice și organizatorice 
luate de organele de partid și con
siliile agricole ritmul recoltatului 
s-a intensificat. îndată după termi
narea secerișului In gospodăriile de 
stat combinele au venit în sprijinul 
cooperativelor agricole. Cooperati
vele agricole au fost îndrumate ca, 
în afară de combine, să folosească 
toate forțele de care dispun. Măsu
rile luate și-au arătat roadele. Dacă 
în ziua de 25 iulie se lucra cu un 
ritm de 1 223 ha, în zilele următoare 
s-a ajuns să se recolteze peste 3 700 
ha zilnic. Astfel s-a reușit ca pînă 
în ziua de 30 iulie să se recolteze 
peste 80 la sută din suprafața cul
tivată cu grîu. Raionul Ilia a ter 
minat secerișul, iar în raioanele O- 
răștie și Sebeș se recoltează ulti
mele suprafețe.
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FINAL
DE SESIUNE LA 
WESTMINSTER

Ultimele zile ale actualei se
siuni parlamentare înregistrează 
la palatul Westminster o deose
bită ascufire a dezbaterilor, ac
centuată, printre altele, și de do
rința de afirmare a noului lider 
conservator, Edward Heath. Pri
mul atac antilaburist desfășurat 
sub conducerea acestuia a în
semnat însă și o primă înfrîn- 
gere. Moțiunea de cenzură de
pusă de conservatori joi seara 
în Camera Comunelor pentru a 
condamna politica economică a 
guvernului laburist, ilustrată în 
aceste zile prin prezentarea noi
lor măsuri de austeritate de că
tre ministrul de finanțe, a fost 
respinsă cu o majoritate de 21 
de voturi, inclusiv ale deputaji- 
lor liberali, care au votat alături 
de guvern.

Conservatorii au încredințat 
rolul de „berbece" lui Anthony 
Barber, care a reproșat laburiști
lor că nu și-au respectat promi
siunile din manifestul electoral 
și că, în consecință, ar trebui 
să demisioneze. Venind după 
noile măsuri de austeritate anun
țate marțea trecută de ministrul 
finanțelor, James Callaghan, și 
după reanimarea conservatorilor 
sub un nou lider, multi se aștep
tau ca ofensiva începută de 
Barber să zdruncine în mod se
rios pozițiile laburiste. Calculele 
au fost însă complet răsturnate. 
In loc să se apere în fața acuza
țiilor aduse, Harold Wilson a 
contraatacat puternic, atingînd 
cel mai vulnerabil punct al con
servatorilor — eșecurile, și în
deosebi situația economică grea 
lăsată moștenire după 13 ani de 
guvernare a lor. Enumerînd u- 
nele măsuri pozitive ale guver
nului laburist, el a menționat în 
mod caustic că în primul an de 
guvernare conservatoare a apă
rut numai o singură lege — și 
aceea în favoarea fabricanților 
de bere. Succesul personal al 
premierului britanic a însemnat, 
de fapt, cîștigarea unui duel ora
toric parlamentar. Laburiștii au lo
tuși o poziție precară în urma 
sprijinirii necondiționate de către 
premier a agresiunii americane 
în Vietnam, ceea ce a stîrnit pro
teste largi în opinia publică.

Urmează acum a doua rundă, 
o ciocnire de proporții probabil 
mult mai mari, în ședința de 
luni după-amiază a Camerei Co
munelor. De data aceasta, Ed
ward Heath va conduce perso
nal atacul conservatorilor, pre- 
zentînd o moțiune de neîncre
dere în guvern. Ciocnirea se 
anunță de pe acum violentă. 
Ziarul „Financial Times”, care 
se ocupă de acest aspect, 
își exprimă următoarea pă
rere : „Este cert că această 
tactică a lui Heath va face ca 
dezbaterile de luni să fie cele 
mai tăioase din actuala sesiune 
a parlamentului" Primul ministru 
Wilson își pregătește cu multă 
aten(ie riposta de luni, în cursul 
acestui week-end, din care cauză 
a și renunțai la o proiectată 
vizită în Suedia. In cadrul am
belor partide a fost declarată o 
stare de „mobilizare generală" 
a deputaților în vederea votu
lui de luni seara. Deși nu este 
de prevăzut o înfrîngere a ma
jorității parlamentare laburiste, 
votul este, lotuși, considerai de
cisiv, întrucîl simpla absentă a 
cîtorva deputafi laburiști ar pu
tea atrage căderea guvernului.

Se pare că dramatizarea aces
tor ciocniri parlamentare este în 
mod intentional creată de cele 
două partide, fiecare din ele 
căutînd să fragă de pe urma 
ei profitul cel mai mare în acest 
final de sesiune a parlamentului. 
Intr-adevăr joi, 5 august, parla
mentul își încheie lucrările și in
tră în vacanfă pentru a-și re
deschide următoarea sa sesiune 
la începutul lunii noiembrie. In
tre timp, atît laburiștii cît și con
servatorii se pregătesc pentru 
congresele partidelor lor din 
toamna acestui an.

liviu RODESCU

Patrioții au provocat îndată după deschidere

VIETNAM pierderi grele trupelor 
guvernului de la Saigon

D

Agenția REUTER relatează : în luptele angajate vineri în Vietnamul de 
sud, partizanii au provocat trupelor guvernului de la Saigon pierderi grele. La 
75 de mile sud-est de capitală, forțe ale Frontului național de eliberare au 
atacat un centru de pregătire al armatei guvernamentale. Un purtător de cu
vînt american a calificat pierderile trupelor guvernului de la Saigon drept 
„foarte grele". în provincia Phu Yen, la 380 km de Saigon, forțe ale partizani
lor au declanșa» un puternic foc împotriva aerodromului de lîngă localitatea 
Tuy Hao, acțiune soldată cu pierderi importante în rîndurile inamicului. Re
giunea platourilor înalte a fost, de asemenea, teatrul unor intense lupte între 
petrioți și trupele guvernamentale. Pătrunzînd într-un oraș din apropiere de 
Kontum, forțele F.N.E. au luat prizonieri 27 militari și au capturat o impor
tantă cantitate de arme.

Vicepreședintele Prezidiului C.C. al 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnam, Ybin Aleo, a acordat cores
pondentului revistei egiptene „Mous- 
sawar" un interviu, în care a decla
rat : „Putem obține o victorie militară 
hotărîtoare. Am putea elibera imediat 
Saigonul și celelalte mari orașe. Mu 
procedăm însă astfel, deoarece timpul 
lucrează în favoarea noastră. Tactica 
noastră constă în epuizarea inamicu
lui, în a-i provoca pierderi de resurse 
și oameni". Referindu-se la sursa de 
procurare a armelor folosite de for
jele patriotice, vicepreședintele F.N.E. 
a relevat că toate armele au fost 
capturate de la trupele americane și 
guvernamentale.

El a făcut apoi o caracterizare a 
Frontului Național de Eliberare, pre- 
cizînd că acesta „Este o mișcare 
populară independentă, grupînd co
muniști cît și necomunișfi. Pot fi în- 
tîlniți reprezentanți ai tuturor parti
delor — socialiști, democrafi, radicali, 
burghezi, adepti ai tuturor religiilor 
— catolici, protestanți, budiști”. „O 
singură cauză, o singură ideologie 
ne-a grupat — să-i izgonim pe ame
ricani".

nam constituie o sfidare la adresa 
Angliei — se spune într-o decla
rație a Comitetului Politic al Co
mitetului — 
Comunist 
Declarația cheamă la 
rea neîntîrziată a unei 
de masă de protest împotriva po
liticii S.U.A. în Vietnam și în ca
drul căreia să se ceară guvernu
lui englez să se desolidarizeze de 
războiul american din Vietnam.

★
NEW YORK 30 (Agerpres). — 

La 29 iulie, secretarul general al 
O.N.U. U Thant a- remis repre
zentantului permanent al S.U.A. 
la O.N.U., Arthur Goldberg, un 
mesaj de răspuns la mesajul pri
mit din partea președintelui 
Johnson la 28 iulie. U Thant este 
de părere că „trebuie depuse efor
turi comune pentru a se pune ca
păt cît mai repede oricăror noi 
ostilități militare în Vietnam".

•te
BERLIN 30 (Agerpres). — într-o 

conferință de presă de joi, anun-

Executiv al 
din Marea

Partidului
Britanie. 

organiza- 
campanii

ță A.D.N., purtătorul de cuvînt 
Ministerului Afacerilor Externe 
R.D.G. a declarat că guvernul 
poporul R. D. Germane se află „în 
mod hotărît alături de poporul 
vietnamez". El a cerut încetarea 
imediată a agresiunii americane în 
Vietnam, respectarea acordurilor 
de la Geneva și rezolvarea proble
mei vietnameze pe baza propune
rilor formulate de guvernul R. D. 
Vietnam și de Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
El a adăugat că R. D. Germană va 
continua să acorde R. D. Vietnam 
„tot ajutorul solicitat" și a con
damnat energic declarația președin
telui Johnson în legătură cu in
tensificarea agresiunii din Viet
nam.

al 
al 
Și

Ședința 
parlamentului grec 
a fost suspendată
Vicepreședintele Camerei 
a cerut demisia 
premierului Novas

La centrul de recrutâri de la 
baza militară aeriană din apro
piere de New York a avut loc joi 
o acțiune spontană de protest îm
potriva politicii americane în Viet
nam. 12 tineri și-au ars ordinele 
de chemare în fața a peste 200 
de recruți care și-au exprimat 
aprobarea față de acest gest prin 
aplauze puternice.

Potrivit relatărilor agenției As
sociated Press, cînd demonstranții 
au ajuns în fața biroului de recru
tare, ei au fost întîmpinați cu sim
patie de recruții aflați aici. Unul 
dintre recruți — arată agenția — 
a strigat : „De ce ați venit așa 
tîrziu ? Sîntem deacum în armată"

HANOI 30 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a trimis un mesaj de 
protest președintelui Comisiei*  in
ternaționale de supraveghere și 
control din Vietnam. La 29 iulie, 
mai multe formațiuni de avioane 
militare cu reacție americane, a- 
vîndu-și baza pe portavioanele 
flotei a 7-a, în Vietnamul de sud 
și Tailanda, au pătruns în repetate 
rînduri în spațiul aerian al R. D 
Vietnam, bombardînd și mitra- 
liind mai multe regiuni populate 
precum și orașul Nam Binh, cen
tru industrial cu populația densă.

*
LONDRA 30 (Agerpres). — De

clarația președintelui Johnson pri
vind extinderea războiului în Viet-

★
Referindu-se la faptul că la 27 

iulie prințul Souvanna Fumma a 
declarat la New Delhi că în pre
zent „există trupe cu un efectiv 
de 60 de batalioane ale Republicii 
Democrate Vietnam în Laos", A- 
genția Vietnameză de Presă este 
autorizată să declare că aceasta 
reprezintă o invenție care nu are 
alt scop decît să ascundă noile pla
nuri ale imperialiștilor americani 
de a extinde războiul lor agresiv 
în Laos, precum și în Vietnam. 
Agenția Vietnameză de Presă res
pinge categoric aceste calomnii.

Problema cipriotă
„de 

din 1960 • Declarația guvernului turc
• Guvernul din Nicosia nu recunoaște tratatul 
garanție*'

(Agerpres). — în- 
făcută presei, mi- 
de externe, Spyros

NICOSIA 30 
tr-o declarație 
nistrul cipriot 
Kyprianu, a anunțat joi că va cere 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
să condamne amestecul guvernelor 
britanic și turc în afacerile ' 
ne ale Ciprului.

Kyprianu a reafirmat cu 
prilej că guvernul său nu 
noaște tratatul „de garanție" 
1960, în numele căruia, guvernele 
de la Londra și Ankara au pro
testat pe lingă guvernul cipriot 
împotriva modificării legii elec
torale printr-un amendament 
la constituția cipriotă din 1960. 
Ministrul cipriot a subliniat că tra
tatul de garanție a fost impus po
porului din Cipru și încă de la 
început n-a avut nici o valoare 
pentru că el viola principiile fun
damentale ale Cartei O.N.U.

★
ANKARA 30 (Agerpres). — Mi

nisterul turc al afacerilor externe 
a dat publicității o declarație în 
care arată că guvernul Turciei a 
invitat guvernele Angliei și Gre
ciei să procedeze la consultări tri
partite în vederea luării de mă
suri care să oblige guvernul Ci
prului să revină asupra hotărîrii 
sale de a modifica constituția ci
priotă. (Camera ReprezentanțilorBRAZZAVILLE îfiCă UR COITiplOt 

antiguvernamental zădărnicit 
Punctul de plecare: Leopoldville

BRAZZAVILLE 30 (Agerpres). 
Președintele Adunării Naționale a 
Republicii Congo (Brazzaville). 
Arthur Angor. luînd cuvîntul la 
dezbaterile din cadrul sesiunii ex
traordinare a Adunării naționale, 
a anunțat că organele securității 
de stat au descoperit și lichidat un 
nou coTnplot organizat de un grup 
de ofițeri și agenți străini. în cu- 
vintarea sa. Arthur Angor a sub
liniat că. în fața pericolului acti
vizării reacțiunii interne, guvernul 
și poporul republicii trebuie să-și 
sporească vigilența și să adopte 
măsuri severe împotriva tuturor 
elementelor contrarevoluționare.

„Farmec, 
frumusețe, dinamism"
(Urmare din pag. l-a)

Astă-seară vedetele „Olym- 
piei" au fost Stela Popescu, Gică 
Petrescu, Zizi Serbau, Mircea 
Crișan, care au delectat pe spec
tatori, în franceză, căci toți 
actorii interpretează în lim
ba țării gazdă Decorurile, jocu
rile de lumini, dansurile, costu
mele au produs o foarte bună 
impresie.

Dl Coquatrix, directorul tea
trului „Olympia", care a or
ganizat acest turneu în ca
drul olimpiadei de muzic- 
naii, ne spune cu satisfac
ție : Este un spectacol foar
te reușit, care a mers foarte 
bine chiar din prima seară. Sînt 
convins că timp de trei săptă- 
mîni cit va dura va fi un mare 
succes la Paris. Baletul place

foarte mult publicului parizian. 
S-au remarcat artiștii Stela 
Popescu, Mircea Crișan, care au 
cules vii aplauze, precum și 
ceilalți actori ai dv. Succesul 
obținut este de fapt ceea ce mă 
așteptam. Este o realitate. Mă 
felicit că am invitat la „Olym
pia" România, al cărei ansam
blu de muzic-hall se afirmă 
printre cele mai puternice care 
există azi în lume. El este o 
plăcută surpriză pentru publi
cul parizian. Este un spectacol 
elegant, cu mult farmec și fru
musețe, foarte dinamic. Un spec
tacol valabil pentru orice pu
blic de oriunde. Felicitări".

Ultimul cuvînt l-am auzit 
grăbindu-mă spre telefonul din 
hol, căci ne aflăm în prima 
pauză a spectacolului.

I
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inter-

acest 
recu- 

din

Participant!! la noul complot des
coperit 
tualului 
putere a 
tele Fulbert Youlou (înlăturat în anul 
1963), care a fost condamnat în con
tumacie de autoritățile de la Brazza
ville (în prezent Pulberi Youlou iși 
are reședința la Leopoldville, men- 
tinînrl strinse legături cu Chombe. de 
al cărui sprijin se bucură în activita
tea îndreptată împotriva guvernului 
de la Brazzaville).

urmăreau înlăturarea ac- 
guvern și readucerea la 

fostului președinte, aba-

Zi

.«•

<■

din Cipru a aprobat o lege pre
lungind mandatul său și al pre
ședintelui Makarios cu încă un an, 
precum și o lege care modifică sis
temul electoral).

★
NEW YORK 30 (Agerpres). — 

La 30 iulie, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a înaintat Con
siliului de Securitate un raport a- 
supra problemei cipriote. în ra
port se arată că ultimele hotărîri 
luate de Camera Reprezentanților 
din Cipru, în absența deputaților 
ciprioți turci, au dus la o agrava
re a situației, din insulă.

ATENA 30 (Agerpres). — Parla
mentul grec s-a întrunit vineri la 
ora 19 (ora locală), în cadrul unei 
sesiuni extraordinare, pentru a 
dezbate declarația-program a gu
vernului Novas și cererea sa de a 
i se acorda votul de încredere. Șe
dința Parlamentului s-a deschis 
în prezența tuturor membrilor gu
vernului și a celor 99 de deputați 
ai Partidului de dreapta E.R.E. Se 
aflau, de asemenea, în sală cei 8 
deputați ai Partidului progresist, 
precum și 2 deputați ai Uniunii de 
centru care au anunțat că vor vota 
în favoarea actualului guvern. 
Ceilalți deputați ai Uniunii de 
centru, precum și deputății E.D.A., 
nu s-au prezentat în sala Parla
mentului pentru a asista la dezba
teri. Cîteva minute după deschi
derea ședinței Parlamentului, li
derul Partidului de dreapta Uniu
nea națională radicală (E.R.E.), Pa- 
nayotis Canelopoulos, a anunțat 
că, întrucît liderul Uniunii de 
Centru, Papandreu, și deputății a- 
cestui partid nu se află în sală, 
deputății E.R.E. consideră inutil 
să ia parte la dezbateri. După a- 
ceastă scurtă declarație, cei 99 de
putați ai E.R.E. au părăsit sala de 
ședințe a Parlamentului. în conse
cință, ședința a fost suspendată.

Apoi, în biroul vicepreședintelui 
Camerei deputaților a avut loc o 
întrevedere la care a’ luat parte 
fostul. premier Papandreu. El a 
rămas pe poziția de a nu participa 
la dezbaterile parlamentului decît 
atunci cînd va fi pusă la vot inves- 
titura guvernului. După întrevede
re, ședința parlamentului a fost, re
luată pentru cîteva minute. Vice
președintele Camerei a cerut pre
mierului Novas să demisioneze în
trucît cele 15 zile prevăzute de 
constituție pentru a se prezenta în 
fața parlamentului au trecut. Pri
mul ministru Novas a refuzat de- 
clarînd că prezența sa în fața par
lamentului corespunde prevederilor 
constituționale. După aceasta, șe
dința a fost întreruptă din nou fără 
a fi prevăzută o dată cînd ar putea 
fi reluate dezbaterile.

„Nici un singur soldat argentinean la Santo Domingo” — sub această 
lozincă la Buenos Aires a avut loc o mare manifestație împotriva tri
miterii de militari argentinieni, în cadrul trupelor O.S.A., la

Domingo
Santo

DECLARAȚIA Inaugurarea
liniei aeriene

SANAA 30 (Agerpres). — La 
Sanaa a avut loc prima ședință a 
noului guvern al Republicii Arabe 
Yemen. în declarația dată publi
cității după ședință se spune că 
R.A.Y. va continua să promoveze o 
politică de neutralitate. Activita
tea noului guvern, se subliniază in 
declarație, se va întemeia pe prin
cipiile Cartei O.N.U. și cele pro
clamate de Conferința de la Ban
dung. Politica externă a noului 
guvern, se arată în declarație, va 
contribui la întărirea solidarității 
afro-asiatice și la sprijinirea miș
cărilor de eliberare din întreaga 
lume.

★

Mareșalul Amer, prim-vicepre- 
ședinte al R.A.U., și Anwar Sadat, 
președintele Adunării Naționale, 
însoțiți de delegația militară a 
R.A.U., au sosit în R. A. Yemen, 
în cadrul convorbirilor cu Sallal, 
președintele R.A.Y., cu premierul 
al-Amri și cu alte oficialități au 
fost examinate problemele referi
toare la apărarea cuceririlor revo
luționare din Yemen. Reprezentan
ții triburilor yemenite au anunțat 
pe președintele Sallal că sprijină 
măsurile revoluționare adoptate de 
noul guvern yemenit.

DIN VIAJA ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ

Comerț Est-Vest
• La 29 iulie s-a înche

iat cel de-al 40-!ea Tîrg in
ternational de blănuri de la 
Leningrad, in ultima zi a 
Tîrgului au fost încheiate 
numeroase contracte cu fir
mele clin S.U.A., R.F.G., An
glia și Țările Scandinave. 
De o mare cerere s-au
bucurai blănurile cu firul
lung, care sînt la modă în 
Europa și' America, precum 
și karakulul. La Tîrgul inter
național ele la Leningrad au 
participat comercianfi 
24 de fări.

a 75 milioane dolari, re
zervele ridieîndu-se în pre
zent la numai 13 859 mili
oane dolari. La începutul 
anului rezervele se ridicau 
la 15 388 milioane dolari. 
Rezultă o scădere de 1 529 
milioane dolari în cursul 
primelor șase luni și jumă

tate ale acestui an.

imposibilitatea de a face 
față concurentei marilor 
monopoluri și fenomenele 
de depresiune semnalate în 
economia japoneză în ulti
ma vreme.

tei situații asupra politicii 
economice a guvernului.

Deficit: 5834 
milioane șilingi

din

București-Roma
ROMA 30.— Trimisul special A- 

gerpres, V. Stamate, transmite : 
Vineri a fost inaugurată linia ae
riană internațională directă, Bucu
rești-Roma. Pe aeroportul Fiumi- 
cino, la aterizarea aeronavei de 
pasageri „IL-18“ a întreprinderii 
TAROM, au fost prezenți repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Comerțului 
Exterior, Societății de transpor
turi aeriene „Alitalia", precum și 
membri ai Ambasadei R. P. Ro
mâne la Roma.

Cu acest prilej ambasadorul 
R. P. Române la Roma, M. Marin, 
a oferit un cocteil la care au luat 
parte reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe al Italiei, 
Ministerului Comerțului Exterior, 
reprezentanți ai agențiilor din 
Roma ale societăților de navigație 
aeriană, oameni de afaceri, ziariști.

Au participat, de asemenea, re
prezentanți ai conducerii întreprin
derii TAROM, precum și membri 
ai ambasadei R.P.R.

COMERȚUL
CU SCLAVI

Crahul unor 
întreprinderi 
mici și mijlocii

Exporturile 
britanice 
de automobile

de

Scăderea 
rezervelor 
de aur 
ale S.U.A,
• Rezervele de aur

S.U.A. au scăzut din
ale 

nou 
săpfămîna trecută. S-a anun
țai în mod oficial că aceas
tă scădere este de ordinul

o Presa japoneză infor
mează că în cursul lunii iu
lie alte 500 de companii ja
poneze mici și mijlocii au 
daf faliment. Datoriile com
paniilor falimentare se ci
frează la 38 miliarde de 
yeni. Majoritatea întreprin
derilor și firmelor care au 
dai faliment și-au desfășu
rat activitatea în industriile 
metalurgică, textilă și chi
mică. Printre cauzele care 
au confribuit la crahul în
treprinderilor 
presa

respective 
japoneză amintește

> £

La Greensboro (statul Alabama) s-au produs noi ciocniri între de
monstranți pentru drepturile civile și poliție, tn cursul manifestațiilor 
populației de culoare din această localitate, care au început în 
urmă cu trei zile și s-au desfășurat în fiecare zi, poliția a arestat 
peste 300 de persoane. In fotografie • polițiști încărcînd în camioane 

demonstranți pentru a-i transporta la închisoarea din Selma

CALCUTTA. în capitala statului 
Bengalul de vest a fost 
rată vineri grevă generală de pro
test Împotriva majorării tarifelor 
de transport la tramvaie. Greva a 
fost precedată de mari mitinguri 
și demonstrații organizate de par
tidele politice de opoziție, Agenția

decla-
Press Trust of India relatează că la 
29 iulie numeroase demonstrații 
organizate la Calcutta, la care au 
participat muncitori, funcționari și 
studenți, au fost împrăștiate de 
politie cu ajutorul gazelor lacrimo
gene. Au fost arestate 74 de per-

• Ministerul Comerțului 
al Marii Britanii a anunțat 
că exporturile britanice de 
automobile au scăzut în 
primele șase luni ale aces
tui an cu 10 la sută față de 
anul trecut. Astfel, dacă în 
primele șase luni ale anu
lui trecut exporturile brita
nice de automobile s-au ci
frat la 366 195 de bucăji, în 
aceeași 
an ele 
331 568 
clarafie
președintele Asociației pro
ducătorilor de automobile, 
Patrick Hennessy, a 
cat întreaga vină a

perioadă a acestui 
s-au situat numai la 
bucăți. Infr-o de- 
făcufă la Londra,

soane printre care 17 
partidelor de opoziție.

IERUSALIM. S-a anunțat 
alegerile parlamentare din 
avea Ioc la 2 noiembrie.

lideri ai

oficial că 
Izrael vor

PHENIAN Kim lr Sen, pre
ședintele C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea și președintele Ca
binetului de Miniștri, a primit de-

legația Adunării Naționale a R.D. 
Vietnam, condusă de Hoang Van 
Hoan, vicepreședinte al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam. A avut loc o convorbire 
prietenească.

DECLARAȚIA PRIMULUI 
MINISTRU BELGIAN

BRUXELLES. In prima sa declarație 
tăcută în parlament, In câlitate de 
prlm-minlstru, Pierre Harmel a anun
țat că va milita pentru efectuarea 
unor reforme constituționale care să 
pună capăt conflictelor lingvistice 
din Belgia. Guvernul va constitui o 
comisie parlamentară permanentă în 
care să fie reprezentate toate parti
dele politice din parlament și care să 
coopereze cu guvernul tn vederea 
modificărilor constituționale necesare. 
Scopul lor va fi să reconcilieze di
vergențele existente.

arun-
aces-

• Deficitul înregistrat 
balanța comercială a Aus
triei în prima jumătate a a- 
cestui an a atins 5 834 mi
lioane șilingi, reprezenfînd 
o creștere de 5,4 la sută 
în raport cu aceeași peri
oadă a anului trecut, in 
primul semestru al anului, 
Austria a importat mărfuri 
în valoare de 25 469 mi
lioane șilingi, în timp ce 
exporturile au fost evaluate 
la numai 19 635 milioane 
șilingi. După cum remarcă 
agenjia France Presse, Aus
tria a înregistrat un defi
cit de 5 873 milioane șilingi 
în schimburile sale cu Piafa 
comună, reducîndu-l la su
ma mai sus cifată prinfr-un 
ușor excedent înregistrat în 
schimburile cu partenerii 
săi din Asociația europea
nă a liberului schimb.

MONTEVIDEO. Cu ocazia ex
poziției de fotografii „Priveliști 
din România", inaugurată recent 
la Montevideo, ziarul Uruguayan 
„El Debate" publică un comenta
riu elogios la adresa țării noastre.

XIENG HUANG. Postul de radio 
„Vocea Laosului" a anunțat că for
țele patriotice laoțlene au dobortt 100

de avioane americane de Ia începu
tul acestui an.

BUDAPESTA. Agenția M.T.I. a- 
nunță că la 30 iulie Jănos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Gyula Kallai, președintele guver
nului revoluționar muncitoresc-ță- 
rănesc ungar, Odon Kishazi, vice
președinte al Consiliului Preziden
țial au avut o întîlnire cu Seku 
Ture, secretar general a! Partidului 
democrat din Guineea, președinte 
al Republicii Guineea

ABSENȚA FRANȚEI DE LA

Recent, în Comitetul social al 
Consiliului Economic și Social al 
Națiunilor Unite a luat sfîrșit o 
dezbatere limitată la problema 
luptei împotriva sclaviei care mai 
dăinuie în unele regiuni ale glo
bului. Un corespondent al ziaru
lui „LE MONDE" a transmis din 
Geneva amănunte asupra desfă
șurării dezbaterii. In cuvîntul 
său, raportorul special al O.N.U., 
Mohamed Awad, a înfățișat cum 
se operează traficul de sclavi din 
Africa spre Arabia saudită. El a 
arătat că aceștia sînt cumpărați 
și vînduți „pe piață", la Mecca, 
în locul așa-numit Dakkat el 
Abeed (platoul sclavilor), unde a- 
desea sînt torturați.

Sub pretextul unui „pelerinaj" 
la Mecca, neguțătorii de sclavi 
angajează servitori originari din 
Africa occidentală, cărora li se 
dau „asigurări" că vor fi bine 
tratați și se vor întoarce sănă
toși acasă. Apoi sînt duși, deobi- 
cei străbătînd Sahara, prin Ni
ger, Ciad sau Sudan; o dată a- 
junși într-un punct îndepărtat de 
pe coastă, sînt îmbarcați pe mari 
vase cu care sînt trecuți peste 
Marea Roșie, cu destinația Hed- 
jaz, unde sînt vînduți ca sclavi.

CAPE KENNEDY. Vineri a fost 
lansată o rachetă purtătoare de tip 
„Saturn", avtnd la bord un satelit In 
greutate de 1 350 kg. La ctteva mi
nute după lansare racheta a plasat p« 
orbită satelitul denumit „Pegasus-3" 
la o altitudine medie de 531 km. EI 
este destinat detectării meteoriților șl 
se va menține pe orbită pină în anul 
1968.

MOSCOVA. Răspunzînd invita
ției Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
o delegație parlamentară canadia
nă a făcut o vizită oficială în U- 
niunea Sovietică între 19 și 30 iu
lie a.c. Agenția TASS anunță că 
a fost dat publicității un comunicat 
comun în care se subliniază că a- 
ceastă vizită „a fost încununată 
de mult .succes și a fost utilă, in 
primul rind în ceea ce 
dezvoltarea unor relații 
între cele două țări".

privește 
mai bune

din ceiSTOCKHOLM. Patru
cinci copii gemeni născuți joi In 
Suedia au sucombat la citeva ore 
după naștere. Specialiștii afirmă 
că nici cel de-al cincilea nu are. 
prea multe șanse de a supraviețui.

„MANEVRELE FALLEX" ALE 
N.A.T.O.

PARIS. Aici s-a anunțat că generalul Charles Ailleret, șeful statului ma
jor al armatelor Franței, a adresat comandantului suprem al N.A.T.O. din 
Europa, generalul Lemnitzer, o scrisoare prin care ti face cunoscut că nici 
un ofițer francez, afectat statelor majore integrate ale blocului Atlanticului 
de Nord sau unităților franceze din Atlantic, nu va participa la viitoarele 
manevre militare ale N.A.T.O. din acest an, care se vor desfășura sub denu
mirea „Fallex-1965".
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