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DECLARAȚIA GUVERNULUI 
REPUBLICII POPULARE ROMÂNE 

cu privire la extinderea 
intervenției militare americane 
împotriva poporului vietnamez

întrecerea in cinstea Opinia publică din țara noastră 
a luat cunoștință cu profundă în
grijorare și reprobare de noile mă
suri în vederea extinderii interven
ției militare a imperialismului a- 
merican împotriva poporului viet
namez. Hotărîrea guvernului Sta
telor Unite ale Americii de a spori 
cu încă 50 000 de oameni efectivul 
forțelor sale armate din Vietnam 
reprezintă un act de agravare a 
războiului din Vietnam, sporește 
pericolele la adresa păcii în Asia 
de sud-est. constituie o sursă de 
noi primejdii pentru toate popoare
le, pentru pacea și securitatea ge
nerală. Săvîrșind aceste acțiuni 
agresive, guvernul S.U.A. se încar
că cu o nouă și grea răspundere.

Trimiterea de noi trupe inter- 
venționiste ca și înmulțirea bom
bardamentelor asupra orașelor și 
satelor din Vietnamul de nord ara
tă că, în ciuda declarațiilor de in
tenții pașnice, Statele Unite, încâl
cind normele elementare ale drep
tului internațional, intensifică răz
boiul fățiș împotriva unui stat in
dependent și suveran — Republica 
Democrată Vietnam — împotriva 
poporului vietnamez, care își apă
ră libertatea și dreptul său sacru 
și inalienabil de a dispune de pro
pria soartă.

Guvernul Republicii Populare 
Române, dînd glas gîndurilor și 
sentimentelor întregului popor, 
condamnă cu cea mai mare fermi
tate aceste acțiuni agresive. Por
nind de la principiul că fiecare po
por are dreptul de a-și hotărî în

mod liber destinul, fără nici un 
amestec din afară, poporul nostru 
își exprimă încă o dată, cu toată 
tăria, solidaritatea și sprijinul său 
deplin față de lupta dreaptă a po
porului vietnamez, susține în mod 
ferm declarația din 2 august 1965 
a guvernului Republicii Democrate 
Vietnam.

Programul expus de guvernul 
Republicii Democrate Vietnam și 
de Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud — unicul re
prezentant legitim al poporului din 
această parte a Vietnamului — a- 
rată calea rezolvării problemei 
vietnameze. Așa cum a subliniat în 
repetate rînduri, guvernul Repu
blicii Populare Române consideră 
imperios necesar să se pună în a- 
plicare prevederile acordurilor de 
la Geneva din 1954, să înceteze 
bombardamentele aeriene și orice 
încălcare a suveranității și secu
rității Republicii Democrate Viet
nam, să se pună capăt războiului 
de agresiune din Vietnamul de sud, 
să fie retrase toate trupele străine 
din Vietnam. Poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și rezolve singur pro
blemele sale interne în conformita
te cu interesele și voința sa proprie.

Guvernul și poporul român, re- 
afirmîndu-și întreaga solidaritate, 
simpatie și sprijin față de cauza 
dreaptă a poporului vietnamez, își 
exprimă nestrămutata lor încrede
re în victoria luptei eroice a aces
tuia pentru independența, suvera
nitatea, unitatea și integritatea te
ritorială a patriei sale.

Pe marginea Proiectului de Constituție

Trei dintre ofelarii evidențiat! în întrecerea socialistă de la uzinele 
„Otelul roșu" : Dumitru Terpea, Ion Stroo șl Toader Petru

SUB ARCADELE
ARGINTII

Rafinăria Ploiești, secția cracare 
termică. Graficul întrecerii afișat 
în apropierea tabloului de coman
dă consemnează rezultatele. în 
primele opt zile ale lunii august 
au fost realizate peste plan 270 de 
tone de benzină, iar pierderile de 
fabricație în instalații s-au redus 
cu 0,7 la sută.

— Cu puțin timp în urmă — ne 
spune maistrul Nicolae Dumi
trescu — instalația la care lu
crăm a fost în revizie generală. Am 
profitat de acest prilej și am re
mediat neetanșeitățile, am pus la 
punct pompele, turbinele, conden
satoarele, răcitoarele, coloanele. 
Datorită perfecționărilor aduse, am 
„silit“ instalațiile să prelucreze
1 700 tone păcură în 24 de ore, în 
loc de 1 200 tone cît prevedea pro
iectul.

Trecem pe sub arcadele argintii 
ale rafinăriei. în primele 7 luni ale 
anului, planul a fost îndeplinit și 
depășit la toți indicatorii, inclusiv 
valorificarea superioară a tonei de 
țiței. Printre instalațiile complexe, 
oamenii sînt aproape de negăsit. 
Ici-colo, la punctele de lucru, în
tâlnești operatori, pompagii, fo- 
chiști care coordonează procesul 
tehnologic cu ajutorul aparaturii 
moderne.

— în lumina documentelor Con
gresului partidului — ne-a spus 
Nicolae Tilincă, secretarul orga
nizației de bază de la secția disti- 
lație atmosferică — nouă ne revine 
sarcina să sporim și să diversifi
căm producția, să realizăm noi ma
terii prime pentru petrochimie, să 
valorificăm cît mai bine fiecare 
tonă de țiței. Fiece colectiv se stră
duiește să scoată din țițeiul supus 
prelucrării cît mai multe produse 
albe. Orice picătură este prețioa
să. Angajamentul anual al secției, 
de a economisi prin reducerea pier
derilor 300 de tone de țiței, a fost 
depășit.

Este de menționat că în toate 
secțiile rafinăriei angajamentele se 
îndeplinesc pas cu pas. Cuvîntul do 
onoare al rafinorilor este respectat 
întocmai. Pe 7 luni, planul la pro
ducția marfă a fost depășit cu
2 655 000 lei, față £e 5 000 000 lei cît 
prevede angajamentul anual ; eco
nomiile suplimentare la prețul de 
cost însumează pe primul semes
tru 5 677 000 lei, din 8 000 000 anga
jament anual, iar beneficiile peste 
plan se ridică la 6 956 000 lei, din 
11 000 000 lei.

O importantă realizare a colec
tivului Rafinăriei Ploiești este fa
bricarea în acest an a unor canti
tăți sporite de materii prime pen
tru industria petrochimică : propa- 
nul pentru piroliză și normal-bu- 
tanul pentru cauciuc sintetic. Di
versificarea produselor se con
cretizează și în grija deosebi
tă de a „specula“ proprietă
țile fracțiilor rezultate din in
stalații, care, amestecate conform 
rețetelor, dau produse cu caracte
ristici superioare. Nu de mult, din- 
tr-un țiței special, asfaltos, s-au 
fabricat produse noi : uleiuri spe
ciale pentru transformatoare și 
uleiuri pentru turbine. De la înce
putul acestui an și pînă acum au 
fost introduse în fabricație 25 de 
sortimente noi de uleiuri.

întrecerea continuă. Oamenii ra
finăriei sînt hotărîți să obțină în 
întîmpinarea 
noi realizări, 
tea întrecerii 
stalației de 
nr. 1. Și colectivul instalației de 

•'stilație atmosferică nr. 3 are re
zultate bune în întrecere. în prima 
decadă a lunii august, aici au 
fost realizate în plus mai bine de 
1100 tone produse albe și peste 
900 tone păcură.

Vorbindu-ne despre realizările 
colectivului, directorul general al 
rafinăriei, tov. Manea Ionescu, 
s-a referit și la problema aprovi
zionării întreprinderii cu țiței se
lecționat pentru fabricarea uleiu
rilor speciale. El ne-a solicitat ca, 
prin intermediul ziarului, să comu
nicăm colectivelor din schelele care 
le livrează materie primă, să acor
de mai multă atenție selecționării 
și separării țițeiului.

Constantin JALBA

INSTANTANEE

Numai
canicula ?

I 
I 
I
I

a Republicii Socialiste România

ODINIOARĂ

Paul Alexandru GEORGESCU

Pentru a pune noua constituție a 
României socialiste în întreaga și stră
lucitoarea ei lumină, pentru a ne pă
trunde mai bine de plenitudinea și 
rodnicia democratismului său, să ne 
amintim o clipă — prin contrast — 
de constituțiile burgheze din trecut, 
de ciuntitele și fățarnicile „pacte fun
damentale" — pacte cu mizeria ți 
exploatarea — precum și de faimoa
sele practici „curat constituționale” 
de odinioară, menite doar să ascun
dă și să înșele, să falsifice și să în
cătușeze.

lată constituția de la 1866, copiată 
cam febril după cea belgiană, model 
— cum se spunea atunci — de li
beralism burghez. Ea trebuia să adu
că poporului nostru, prea mult ținut 
în asuprire și nevoi, libertatea, ega
litatea și fraternitatea burgheză... Li
bertatea proclamată de constituție s-a 
vădit însă așa de formală și neputin
cioasă îneît în 1899, cînd au fost 
desființate cluburile socialiste de la 
sate și conducătorii lor au fost supuși 
celor mai sălbatice persecuții, printre 
documentele „subversive" confiscate 
se aflau și broșuri cuprinzînd textul... 
constituției. Contradicție caragialescă? 
Nu tocmai, de vreme ce ministrul do
meniilor explica foarte limpede aceas
tă măsură de la tribuna Camerei : 
„Constituția (adică libertatea pre
văzută de constituție) nu e decît 
pentru noi, cei cu averi, cu diurne, 
pozițiuni și ministere ; constitu- 
țiune pentru sate nu există“ 
Egalitatea era și ea foarte ciudat dis
tribuită pe „scara" socială : 10 000 de 
moșieri, industriași și comercianți bo- 
gați alegeau 75 de deputați, la cole
giul I, iar la colegiul al lll-lea, 
1 000 000 de alegători aveau dreptul 
numai la 38 de deputați. Cu drept cu- 
vînt scria Calendarul Muncii pe 1908 : 
„Dacă facem socoteala, vom găsi 
că un deputat din colegiul al trei
lea revine la 26 316 de alegători, 
pe cînd un deputat din colegiul I 
și II, la 356 de alegători ; cu alte 
cuvinte votul unui proprietar, a- 
rendaș. fabricant, funcționar, ofi
țer... cîntărește de 74 de ori mai 
mult decît votul unui muncitor și 
țăran“.

în privința fraternității, exista arti-

colul 10 care prevedea că „nu exis
tă în sfat nici o deosebire de 
Erau deci egali și frați cei 66 
tifundiari cu proprietăți de 
5 000 de hectare, cu țăranii 
care, potrivit socotelilor statisticilor 
contemporane, „cheltuiau pentru hra
nă în mijlociu 0,10 pînă la 0,12 bani 
pe zi, adică de douăzeci de ori mai 
puțin decît se cheltuiește pentru hra
na unui cal". (Dinfr-un manifest al vre
mii intitulat „Patruzeci de ani de 
răcie, de robie și de rușine").

clasă", 
de la- 
peste 
săraci

să-

( Continuare în pag. a Il-a)

Ia holul noului „Hotel Nord* din Capitală Foto : R. Costln

PRIMIREA
A DELEGAȚIEI DIN
lon Gheorghe Maurer 
delegația Comitetului

R. P. CHINEZĂ BUNA

zilei de 23 August 
Pînă acum. în frun- 
se află colectivul in- 
distilație atmosferică

In ciuda ploii de ieri, 
am avut și mai avem 
încă o vară fierbinte. 
După căldura din tim
pul zilei, -orașul respi
ră seara prin „plămânii" 
săi verzi —• parcurile — 
pe care bucureștenii s-au 
obișnuit să le prețuiască 
nu numai pentru răcoarea 
lor. Scenele în aer liber 
de la Herăstrău, „Nicolae 
Bălcescu“ și „23 August“ 
sînt gazde ospitaliere ale 
diferitelor spectacole tea
trale, desfășurate în deco
rul nopților înstelate. Re
plicile rostite în foșnetul 
discret al copacilor au o 
rezonanță nu mai mică în 
rîndurile spectatorilor de
cît aceea din sălile obiș
nuite. Fapt este însă că, 
în anii trecuți afișele sta
giunii estivale erau mai 
bogate decît în această 
vară. Alături de actorii 
Capitalei veneau să joace 
trupe teatrale din regi
uni, erau programate re
prezentații ale amatorilor. 
Succesul era. incontestabil. 
Dovadă — tradiționala în
trebare : „N-aveți un bilet 
în plus“ ?

De ce oare vara ’65 s-a 
arătat atît de zgîrcită ? 
Planuri s-au întocmit pro
mițător încă din primă
vară. Naționalul, Opereta, 
Comedia, „Lucia Sturdza 
Bulandra“ etc și-au pro
pus să prezinte cele mai 
bune spectacole, cu distri
buții de mîna-ntîi. Dar za
darnic cercetezi în aceste 
zile rubrica de spectacole a 
ziarelor pentru a te hotărî 
la care dintre teatrele de 
vară să te duci. Cînd și 
cînd e programat cite un 
spectacol la Herăstrău 
sau la „Nicolae Bălcescu", 
iar cocheta scenă din par
cul „23 August" e folosită 
doar pentru concerte de 
muzică ușoară și ele pu
ține la număr. Nici un 
teatru din regiune n-a fost 
prezent pe scenele în aer 
liber ale Capitalei. Nici 
studenții Institutului de 
artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale“. 
Vacanță totală. E adevă
rat, litoralul sau stați
unile de munte 
„capul de afiș“.

In întreprinderile din regiunea Bacău

PRODUSE PESTE PLAN IN VALOARE 
DE 100 MILIOANE LEI

Tovarășul 
a primit joi _ . 
orășenesc Pekin al P. C. Chinez și 
a Comunei Populare „Prietenia 
chino-română“, condusă de Wan 
Li, membru al Secretariatului Co
mitetului orășenesc Pekin al P. C. 
Chinez, care la invitația Comitetu-

lui regional București al P. C. R. 
face o vizită în țara noastră.

La primire a asistat tovarășul 
Gheorghe Necula, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului regional București al P.C.R.

(Agerpres).

CUVIINȚĂ
Aurel BARANGA

CUM SE DESFĂȘOARĂ RECOLTATUL
Șl DEPOZITAREA FURAJELOR

în întîmpinarea zilei de 23 
August, întreprinderile regiunii 
Bacău anunță însemnate suc
cese. Pînă în prezent, colec
tivele unităților din industria 
materialelor de construcții, a 
extracției și prelucrării țițeiu
lui, de prelucrare a metalelor, 
a hîrtiei și celulozei au livrat 
peste plan, printre altele, 11 200

ciment, 2 700 000 cărămizi, 
tone benzină, 9 200 tone 

celuloză,

tone
4 400 
motorină, 2 055 tone
526 tone hîrtie, 4 400 tone țevi,
în primele șapte luni ale anu
lui, valoarea produselor reali
zate peste plan de întreprinde
rile regiunii se ridică la circa 
100 milioane lei.

dețin 
Dar 

Bucureștiul ? Să fie dat 
cu totul uitării 1

Anul trecut, la Comite
tul de cultură și artă al 
Capitalei programarea nu
meroaselor spectacole ri
dica probleme de plani
ficare. Teatrele se i 
geau chiar că le vine 
rar rîndul la una din 
nele din parcuri.

Poate că forurile de re
sort își vor aminti că sin
tern încă în plin sezon es
tival. Teatrele de vară, 
cu scenele pustii, continuă 
să-și aștepte oaspeții. De 
absența lor n-o fi vinova
tă numai canicula...

plîn- 
prea 

i sce-

Ion MARGINEANU

Așa procedează

Asigurarea u- 
nor cantități cît 
mai mari de fu
raje de bună ca
litate constituie 
una din preocu

pările principale ale oamenilor muncii din agricultură. De aceasta 
depinde, în măsură hotărâtoare, creșterea efectivelor de animale și 
sporirea producției lor. în aceste zile, eforturile oamenilor muncii 
de pe ogoare se îndreaptă spre executarea unor lucrări de mare 
insemnătate cum sînt : cositul, transportul și depozitarea finului, 
stringerea cu grijă a tuturor plantelor de nutreț, depozitarea paie
lor, a plevei de cereale și a altor furaje care pot asigura o bună 
hrănire a animalelor. In legătură cu desfășurarea acestor lucrări, 
redacția noastră a organizat un raid-anchetă în regiunile Galați, 
Hunedoara și Crișana. Iată constatările făcute cu acest prilej.

Anul acesta, în cooperativele a- 
gricole de producție din regiunea 
Galați au fost întreprinse nu
meroase acțiuni, care au avut ca 
urmare obținerea unor cantități de 
furaje cu mult mai mari față de 
anii trecuți și de calitate mai bună. 
Au fost extinse suprafețele culti
vate cu plante de nutreț valoroase 
atît anuale cît și pererțg. Acestea 
însumează peste 56 000 ha. Aproape 
21 000 ha sînt ocupate de lucernă 
și trifoi. Paralel cu măsurile luate 
de unitățile agricole pentru mă
rirea producției de furaje la hec
tar, s-a manifestat o preocupare 
susținută pentru strîngerea la 
timp a recoltei. Pînă acum s-au asi
gurat pentru hrana animaleloi’ pe 
timpul iernii peste 50 000 tone de 
furaje fibroase. O experiență bună

au dobîndit numeroase cooperative 
agricole de producție în ce pri
vește prepararea unor nutrețuri 
de bună calitate. în multe uni
tăți, cositul lucernei s-a făcut 
în numai 2—3 zile, atunci cînd ma
joritatea plantelor au îmbobocit. 
La cooperativele agricole Rușețu, 
Plopu și multe altele s-a organizat 
uscarea finului de lucerna în șire, 
cu ajutorul unor instalații simple 
de curenți de aer dirijat. în acest 
fel s-a obținut fîn de cea mai buna 
calitate. Pierderile de substanțe 
nutritive au fost neînsemnate. 
După acest procedeu, care a în
ceput să capete acum extindere în 
regiunea Galați, s-au uscat anul 
acesta mii de tone de fîn de lucer
nă. în numeroase cooperative agri
cole ca acelea din comunele Liești 
și Independența, raionul Galați, 
Tudor Vladimirescu, raionul Brăila, 
și altele s-a organizat balotarea în 
cea mai mare parte a finului obți
nut. Și această metodă a contribuit 
la reducerea pierderilor de sub
stanțe nutritive. în multe unități, o 
grijă deosebită se manifestă pentru 
depozitarea finului. în comunele 
Milcovu și Vulturu, din raionul 
Focșani, Mircea Vodă, raionul Fău- 
rei, și in multe altele, furajele

aduse din cîmp sînt cîntărite și 
depozitate în. apropierea fermelor 
de animale, în șure și clăi așezate 
pe terenuri ridicate, unde nu stag
nează apa. Toate furajele sînt luate 
în primire de către brigadierii 
zootehnici sau responsabilii ferme
lor de animale. Șurele și clăile sînt 
acoperite cu paie pentru a preveni 
deprecierea finului. In cooperati
vele agricole din raionul Panciu 
s-au amenajat, cu cheltuièli mi
nime, 20 de fînare pentru depozi
tarea finului. Acestea sînt situate 
în apropierea fermelor de animale 
și a drumurilor de acces.

La consiliul agricol regional se 
apreciază că se pot obține încă 
20—25 000 tone de fîn de bună cali
tate de pe suprafețele cultivate cu 
lucernă irigată și mai cu seamă de 
pe finețe naturale. Din păcate însă 
cositul acestora din urmă se tără
gănează. La Soveja, raionul Panciu, 
cositul celor 1 037 ha cu finețe a 
început la 1 iulie.

Edituri obscure editau odinioară 
un cod al manierelor elegante, cu
prinzînd reguli de comportare în 
societate. Ideea îmi apare numai 
parțial ridicolă. Un cod riguros al 
cuviinjei, implicînd obligații de con
viețuire demnă, mi-ar comunica nu 
numai voluptăți intelectuale, ci și 
satisfacții cetă|enești prompte. Su
gestia codului mi-a venit deunăzi 
într-un troleibuz, la o oră de prînz 
și de caniculă. Evident, vehiculul 
plin. Pe culoar, în picioare și în
tr-un permanent echilibru nesigur, 
mul)i oameni maturi, ca să nu spun 
bătrâni. în schimb, într-un scaun, in
stalat comod, un vlăjgan de 18 ani 
— vîrsta asta se trădează singură — 
și care venea, indubitabil, de la 
ștrand. Știa că e privit pieziș și a- 
tunci simula o neatenție poetică. 
Privea distrat pe fereastra troleibu
zului, ca să nu fie obligat de o cu
viință elementară și ultragiată să ce
deze locul unui om în vîrstă și obo
sit. Să nu-l iei de urechi, să nu-l 
obligi să citească noul cod al cu
viinței pînă îl învață pe dinafară ?

Iau din cînd în cînd masa de 
prînz la un restaurant grațios, stră
lucind de curățenie și de ordine de 
pe Bulevardul Bălcescu. Mese puți
ne, înfășate într-un alb cuceritor, 
consumatori care au început să se 
cunoască între ei, ca într-o familie, 
ocrotiți de grija paternă a unui res
ponsabil care-și merită numele.

(Continuare în pag. a III-a)
(Continuare în pag. a III-a)

TELEGRAMA
Excelenței sale domnului

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române

București
Doresc să vă adresez profundele mele mulțumiri pentru căldurosul 

și prietenescul dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu 
celei de-a XIII-a aniversări a Revoluției din Republica Arabă 
Adresez Excelenței Voastre, membrilor guvernului și țării 
neavoastră prietene cele mai bune urări și continue succese.

ALI SABRI
Prim-mînistru 

al Republicii Arabe

ocazia 
Unită.
dum-

Unite
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Din nou despre
deservirea publicului

în cooperativele meșteșugărești
In „Scînteia" nr. 6629 și 6630 au apărut articolele intitu

late „Deservire modernă, civilizată !“ și „Onoarea meseria
șului“, in care se semnala nivelul scăzut al deservirii în 
unele unități ale cooperației meșteșugărești. In scrisoarea 
de răspuns primită de la UCECOM se arată că au fost luate 
o serie de măsuri în ce privește aprovizionarea centrelor de 
reparații cu piese de schimb, ridicarea calificării unor lu
crători, mai buna organizare a muncii în ateliere etc.

Desigur, publicul remarcă progresele pe care le înregis
trează deservirea în multe cooperative. Redacția continuă 
însă să primească semnale critice de la cititori la adresa 
unor unități ale cooperației meșteșugărești. Este vorba, în 
special, de aprovizionarea cooperativelor cu piese de schimb, 
de tărăgănarea și proasta calitate a reparațiilor la televi
zoare, aparate de radio, aspiratoare și alte aparate electro
tehnice de uz casnic, de slaba pregătire sau de comportarea 
incorectă a unor 
aceste scrisori.

lucrători. Publicăm mai jos citeva din

Mai mult strică

Cine ropară

televizoare
la sate?

Vreau să ridic o problemă 
care o consider de larg interes, 
trucît privește pe posesorii de a- 
parate de radio și televizoare de 
la sate. De curînd am cumpărat la 
Caracal un televizor care s-a de
fectat după numai 10 zile. Am ce
rut responsabilului unității de re
parații radio și televizoare din Ca
racal să-mi trimită un tehnician la 
domiciliu. Mi-a răspuns că nu se 
poate, deoarece nu dispun de mij
loace de transport. M-am oferit să 
le pun eu la dispoziție un mijloc 
de transport. Inutil, mi s-a răs
puns, tehnicienii nu se deplasează 
în afara orașului. Nu-mi rămînea 
decît să duc televizorul cu căruța, 
cale de 10 km, pînă la cooperativă. 
Nu m-am încumetat să fac acest 
lucru de teamă că, din pricina 
zdruncinăturilor, aparatul se poate 
strica mai rău. Așa că-1 țin în casă 
ca mobilă... Unde să-1 repar ? Nu 
înțeleg de ce, în ciuda faptului că 
la sate numărul aparatelor de ra
dio și al televizoarelor s-a înmul
țit și crește continuu, Uniunea re
gională a cooperativelor meșteșu
gărești nu se preocupă de găsirea 
unei soluții pentru ca și posesorii 
de la sate ai unor astfel de aparate 
să poată beneficia de reparațiile 
necesare, fie în cadrul termenului 
de garanție, fie după expirarea lui.

pe 
în-

tie" — mi s-a spus. Așa am și fă
cut, dar degeaba am așteptat. 
In loc de rotoare, de la Ti
mișoara a sosit un delegat al 
„Electromotor“-ului care a con
statat că, alături de „Recordul“ 
meu, la cooperativă mai zăceau ne
reparate încă 35 de aparate ale al
tor „ghinioniști“ ca mine. Delega
tul uzinei a promis că piesele ne
cesare vor fi trimise curînd. Dar 
pînă s-a îndeplinit promisiunea lui 
au trecut alte săptămîni. Curios 
procedeu. După ce strecoară în co
merț produse de calitate slabă, 
uzina „Electromotor“ nu-și îndepli
nește nici obligația de a aprovizio
na permanent cooperativele cu pie
sele necesare reparațiilor.

In luna august 1964, televizorul 
meu, marca „Cosmos“, s-a defectat; 
pe ecran nu mai apărea imaginea. 
Un tehnician de la centrul de re
parații din orașul nostru mi-a ex
plicat că transformatorul ar fi de 
vină. Am plătit 100 lei și l-a schim
bat. Dar n-au trecut decît cîteva 
ore și televizorul a rămas... mut. 
Altă reparație, alți bani. După nu
mai 20 de minute de funcționare, 
televizorul a tăcut din nou. Același 
tehnician a venit, a văzut și i-a 
schimbat o lampă. Dar televizorul 
s-a încăpățînat să nu se lase repa
rat de un nepriceput. Am dus a- 
paratul la atelier. Lucrurile s-au 
complicat și mai mult. Am fost 
purtat pe drumuri o lună încheia
tă și, cînd am dus aparatul acasă, 
tot stricat era. Am cheltuit mulți

decît drege r

■V

Așa se naște pasiunea de constructor Foto : M. Cioc

CINEMATOGRAFE,

Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tănase* 
(grădina Boema) : Carnaval la T&- 
nase (orele 20,15). Circul de stat : In
ternațional circ vorele 20).

14,00—14,50 șl 16 10—18,00 — Campio
natul european de eaiae-canoe. 
(Transmisiune de la lacul Snagov). 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,20 — 
Pentru pionieri și școlari : Jurnal de 
excursie. 19,35 — Din lumea desene- 
lor animate... 20,00 — Săptămina. 
21,00 — Avanpremieră. 21,10 — Seara 
de balet cu Irlnel Liciu, Magdalena 
Popa, Gabriel Popescu și Sergiu 
ștelanskl 21,45 — Agenda Festivalu
lui de muzică ușoară-Mamaia 1965. 
tn încheiere : Jurnalul televiziunii II 
și Buletin meteorologic.

bani cu „repararea'“ acestui a-
parat, fără să mai vorbesc de
timpul pierdut Pe drumuri, de
enervări. Ce e de făcut cu aseme
nea „tehnicieni“ care, ori nu se 
pricep, și atunci mai mult strică 
decît repară, ori fac intenționat lu
cru de 
cît mai

Odinioară și astăzi

UN ȘOARECE PRINTRE BÂRBAȚIÎ 
Sala R. P. Române (orele 20 — seria 
1486), Capitol (completare Amintiri 
contemporane) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21, rulează șl la grădină (com
pletare Lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.) —- orele 20; 22,15. 
ROMULUS ȘI REMUS — cinemascop: 
Patria (completare Lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.) — 10; 
12,45; 15,45; 18,30; 21, București
(completare Melodiile străzii) — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, grădina
„Progresul" (completare Melodiile 
străzii) — Str. Ion Vldu nr. 5, orele 
20, Melodia (completare Melodiile 
străzii) — 9; 11,30; 14; 10,30; 19; 21,30. 
UNORA LE PLACE JAZUL : Repu
blica — 9; 11.15; 13,45; 16,30; 18,45;
21,15, Stadionul Dinamo (completare 
Lucrările celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.) — orele 20, Arenele Liber
tății (completare Muzeul Zambaccian)
— orele 20, Festival — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 19; 21,30, rulează și la grădină
— Pasajul Florie — orele 20,15, Fero
viar — 10,30; 13,15; 16; 18,45: 21,30,
Excelsior — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,39. 
Modern (completare Muzeul Zamhac- 
cian) — 9; 12; 15; 18; 21. CĂPITANUL 
DIN TENKES (ambele serii) : Lu
ceafărul — 9,30; 13; 16,30; 20. STRI-. 
GATUL : Flacăra (completare surîsul)
— 15,30; 18; 20,30. Floreasca (comple
tare Surisul) 
20.30 
păți

(Urmare din pag. I-a)

M. BECHERU
comuna Fârcașele, raionul Caracal

Gheorghe CONSTANTIN
Ploiești

mîntuială pentru a stoarce 
mulți bani de la clienți ?

C. MOCANU
Cernavoda

NOTA REDACȚIEI. în legătură
lor de reparații cu piese de schimb, organele de resort ale 
Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini ne-au infor
mat, ca răspuns la 6 sesizare anterioară a redacției noastre, 
că în București s-a înființat o reprezentanță a întreprinderii 
„Electromotor’-Timișoara, care rezolvă direct reclamațiile 
privind defectele ce apar la aspiratoare de praf în cadrul 
termenului de garanție. Cum se rezolvă însă această pro
blemă în celelalte orașe și ce se întîmplă cu celelalte pro
duse puse în vînzare ? Iată ce ne relatează în această pri
vință UCECOM : „Cîteodată ne achităm cu întîrziere de în
datoririle față de cliențj din pricină că lipsesc piesele de 
schimb pentru unele iipuri de aparate de radio și televi
zoare. Cît privește întreprinderea „Electromotor"-Timișoa- 
ra, ea onorează cu mare întîrziere comenzile, 
stre primesc piesele de care au nevoie abia 
trimis întreprinderii un șir întreg de adrese”.

Rezultă din cele de mai sus că problema
cooperativelor cu piese de schimb nu este încă rezolvată și 
ca atare se impun în continuare măsuri eficiente din partea 
forurilor de resort ale ministerului. Este cazul să semnalăm 
aici și faptul că în scrisori sosite la redacție se aduc cri
tici îndreptățite unor cooperative care tărăgănează sau se 
sustrag de la executarea reparațiilor în termenul de garan
ție, reparații care trebuie executate complet gratuit.

Cît privește faptul că nu puține scrisori trimise ziarului 
continuă să semnaleze lucrări de mîntuială în unitățile co
operației meșteșugărești, este limpede că se impune din par
tea uniunilor regionale un control mai sever asupra activi
tății unităților din raza lor, eforturi mai mari pentru educa
rea tuturor cooperatorilor în spiritul solicitudinii și al res
pectului față de cetățenii care le cer serviciile.

cu aprovizionarea ateliere-

Unităfile noa- 
după ce s-a

aprovizionârii

Una comanzi,

alta primești
La începutul lunii aprilie am co

mandat o pereche de pantofi și una 
de sandale la centrul de comandă 
de pe Calea Victoriei nr. 52 al co
operativei „Arta încălțămintei“. în 
mai au fost gata pantofii. Urma ca 
sandalele să le iau peste două 
săptămîni deoarece, după cum sus
ținea responsabilul, lipsea materia
lul necesar pentru executarea co
menzii. Nici nu bănuiam cîte dru
muri aveam să fac pentru o pere
che de sandale. De 7 ori m-am dus 
la cooperativă după ele, dar me
reu se invoca același motiv. La 7 
iulie am intrat în sfîrșit în pose
sia sandalelor. Dar, spre surprin
derea mea, erau cu trei numere mai 
mici, aveau toc înalt deși comanda 
prevedea toc jos, și în general a- 
rătau cu totul altfel decît modelul 
pe care-1 alesesem. Nu mă pot du
miri de ce sandalele au fost „gre
șit“ executate. Poate pentru că 
n-am dat bacșiș ? Ulterior am aflat 
că la acest centru se pot cumpăra 
adesea pantofi sau sandale care „nu 
vin bine“ celor ce le-au comandat, 
fapt ce mi se pare destul 
niu.

Cred că,
clienților ar trebui 
tuie banii, iar cei 
trași la răspundere.

de stra-

cazuri, 
se resti-

în asemenea 
să li 

vinovați să fie

Livia
Suceava

MONORANU

36 de ghinioniști
Am cumpărat un aspirator „Re

cord“. fabricat de „Electromotor"- 
Timișoara, l-am folosit doar de 
trei ori și s-a defectat. Conduce
rea întreprinderii producătoare, cu 
care am luat imediat legătura, și-a 
exprimat părerea de rău, mi-a de
clarat că am avut „ghinion“ și m-a 
îndrumat să duc aspiratorul Ia co
operativa din oraș, căreia îi va tri
mite piesele de schimb necesare. 
La 3 mai m-am prezentat cu aspi 
ratorul Ia cooperativă. „Așteptați 
pînă ne vor sosi de la Timișoara 
rotoarele comandate încă din mar-

Dar chiar așa, mutilate și măsluite, 
principiile „liberale” ale constifufiei 
de la 1866 erau atacate furios de în
suși cei care jurase să o respecte ți 
să o aplice : de regele Carol I de 
Hohenzollern care scria în 1870 : 
„Astfel, nefericita țară, care a fost 
întotdeauna îngenuncheată sub ju
gul cel mai aspru, a trecut deodată 
și fără mijlocire de la un regim 
despotic la cea mai liberală consti- 
tuțiune. După experiența făcută, 
cred că aceasta este o nenorocire 
cu atît mai mare, cu cît românii 
nu se pot lăuda cu virtuțile cetă
țenești ce se cer pentru for
ma de stat quasi-republicană". 
Revoltător sofism : din samavolnicia 
guvernanților se deducea incapacita
tea civică a guvernafilor ! Asuprirea 
rușinoasă se lua pe sine însăși drept 
argument pentru a continua suprima
rea libertății !

Urmînd anilor 1917—1923, de ac-, 
cenfuare a contradicțiilor capita
lismului și de ascuțire a lubtei de cla
să, constituția din 1923 a (ost silită să 
poleiască lanțurile, făcîndu-le totoda
tă mai grele, mai sfrînse. Procedeul 
era simplu : principiul afirmat într-un 
articol era limitat într-alful, deformai 
tntr-o lége specială sau negat în 
practică. Astfel, sub presiunea maselor, 
constituția prevăzuse votul universal, 
dar SO la sulă din populație — fe
meile — nu aveau drept de vot, iar 
datorită stării de asediu, cordoane- 
lor sanitare, bitei ți lehamitei aleqă- 
torului, din 17 milioane de locuitori 
au participat la alegeri în 1923 circa 
1,5 milioane, adică mai puțin de 10 
la sută ! Aceasta în ceea ce privețte 
„voința națională",
bogățiile tării, se țtie 
solul era declarat prin

Cît despre 
că sub- 
constitu-

Jie proprietatea statului, dar cu mica 
excepție a „drepturilor cîștigate”. 
Și aceste drepturi cîștigate aveau ast
fel de proporții, încît capitalul străin 
deținea 95 la sulă din industria pe
trolieră, 95 la sută din industria de 
gaze și electricitate, 74 la sută din 
metalurgie.

Constituția din 1923 se ocupa ți 
de muncitori : nu prevedea articolul 
21 că „toți factorii producției se 
bucură de o egală ocrotire” ? In fond, 
această pretinsă „armonie socială" 
nu făcea decît să arunce vălul ipo
criziei peste tragica dilemă inerentă 
orînduirii capitaliste, în care, după 
cum observa Lenin, „ori jefuești tu 
pe altul, ori te jefuește altul pe tine, 
ori muncești fu pentru altul, ori 
tul pentru tine, ori ești stăpîn 
robi, ori ești 
cea socială" 
ție, „egala 
gloanțele de 
la Atelierele

în sfîrșit, în 1938, s-a ajuns la 
spectacolul paradoxal al unei consti
tuții care înlătura sistemul constituțio
nal, suveranitatea națională și regimul 
reprezentativ, instaurînct în locul lor 
dictatura regală. Liberalismul burghez 
era aruncat peste bord fără nici un 
fel de scrupul : atotputernicia rege
lui înlocuia separația puterilor, parla
mentul devenea un organ corporativ, 
palid auxiliar al activității legiuitoare 
a regelui. Discriminarea rasială și na
țională, represiunea politică și spolia- 
(ia economică au fost efectele firești, 
inevitabile ale dictaturii instaurate in 
1938.

Dictatura fascistă legionaro-militară 
nu a 
va rea 
a mai 
ția și 
tice prin viplență și teroare.

al
de 

rob”. în practică, „pa- 
prevăzută de constitu- 

ocrotire" a însemnat 
la Lupeni în 1929 și de 
Grivița în 1933.

s-a

fost decît prelungirea și agra- 
sistemului. Pentru aceasta nu 
fost nevoie de texte. Consfilu- 
vidul constitutional erau iden-

VEDEM IN ÎNTUNERIC !
• ACOLO UNDE NU REUȘESC

RADAR UL Șl INFRAROȘIILE
• CE ESTE DETECȚIA ELECTRO

MAGNETICA PASIVA?

cel 
La 
pe 

ur-

întuneric deplin. Nu a- 
cea semiobscuritate înșb- 
lătoare de la miezul nop
ții cînd, după cîteva mi
nute, ochii se adaptează 
și încep să zărească si
luete. vagi contururi, linii 
întretăiate. întunericul 
este complet. Bunăoară, 
în fabrica de peliculă de 
film, unde este necesar 
ca o bună parte din pro
cese să se petreacă în 
mai deplin întuneric, 
tabloul de comandă, 
un ecran, operatorul
mărește cu atenție desfă
șurarea tuturor fazeloi 
de fabricație, prezentate 
luminos, deși în încăperea 
respectivă obscuritatea e 
totală.

Să fie vorba de radar, 
de radiolocație ? De de
tectarea radiațiilor calo
rice ? Infraroșii ? 
una, nici alta !

în cazul acesta — 
spune — nu poate fi 
ba decît despre o 
vestire științifico-fantas- 
tică 1 $i totuși noua me
todă există în realitate și 
se numește „Detecția elec
tromagnetică pasivă“ 
(D.E.M.).

Radarul, despre care am

Nici

veți
vor-
po-

reamintit mai înainte, 
prezintă tot o detecție e- 
lectromagnetică, dar ea 
este activă : cu alte cu
vinte, radarul emite unde 
în direcția unor corpuri, 
pentru a recepționa apoi 
reflecția acestor unde. De 
multă vreme, teoreticienii 
au susținut că, în anumi
te condiții, s-ar putea re
nunța la emiterea de un
de. Nici ochiul nostru, re- 
cepționînd semnalele lu
mii exterioare, nu emite 
unde. El captează însă, 
pentru a vedea, undele 
electromagnetice care au 
însușirea luminii vizibile. 
De fapt, toate corpurile 
emit unde electromagne
tice, cu condiția Ca tem
peratura lor să nu fie e- 
gală cu zero absolut. A- 
ceasta însemnează că. în 
absența oricărei iluminări, 
obiectele pot fi detectate ! 
Singura condiție este să 
posedăm receptoare sen
sibile la lungimile de un
dă respective.

Un exemplu binecunos
cut este cel al ființelor 
vii, care emit neîncetat 
unde infraroșii — Invizi
bile ochiului. In întunerl-

cui cel mai deplin, imagi
nea lor poate fi ușor ob
servată cu ajutorul unui 
aparat sensibil 
radiații.

Totuși, nu 
sînt utilizabile 
parate. Știm foarte bine 
că nu trăim în vid, ci în- 
tr-o atmosferă. Gazele 
care formează atmosfera 
absorb o bună parte din 
radiații. Aceasta devine 
evident în unele împre
jurări, 
coboare 
ca 
tă 
jumătate de metru de
părtare. Undele luminoa
se nu pot străbate, așa
dar, atmosfera plină de 
finele picături de apă 
care alcătuiesc ceața. 
Alte lungimi de undă nu 
țin, însă, seama de acest 
fenomen meteorologic și 
„văd" prin el ca prin cel 
mai transparent mediu ! 
Pe de altă parte, atmos
fera conține în perma
nență vapori de apă per
fect străvezii pentru lu
mină, dar care 
iute razele infraroșii. 
aceea, fotografia cu 
fraroșii nu e posibilă 
la distanțe mai mari.

în sfîrșit, atmosfera 
groasă este opacă la toa
te radiațiile electromag
netice, cu excepția a două 
categorii : cea a undelor 
radio și cea a luminii vi
zibile. Aceasta din urmă, 
după cum se știe, nu tre
ce prin nori sau ceață. 
Radarul în schimb are 
marele avantaj de a lu-

la aceste

totdeauna 
aceste a-

Este suficient să 
ceața pentru 

să nu se mai poa- 
vedea nici la o

absorb
De 
în
de

era pe unde de radio ca
re nu se tem nici de ce
țuri, nici de nori.

Iată deci că rămîn uti
lizabile în condițiile în
tunericului perfect doar 
o mică parte din radiații
le emise de toate 
le, și anume cele 
gimi de undă mai 
un milimetru. Cu 
lor devine posibilă detec
ția electromagnetică pa
sivă. Obiectele, chiar 
întunericul cel mai 
plin, sînt vizibile datorită 
undelor milimetrice pe 
care Ie emit.

Problema folosirii prac
tice a detecției electro
magnetice pasive a ridi
cat multe dificultăți în 
calea tehnicienilor. In
tr-adevăr. dacă corpurile 
au o temperatură de pes
te 20" Celsius, radiațiile 
pe care le emit se fac a- 
proape numai în infraro- 
șu și doar 1 la sută din 
energie este radiată în 
banda milimetrică. Aces
te slabe semnale trebuie 
separate de toate celelal
te perturbații care ar a- 
vea aceeași lungime de 
undă și mai ales de „zgo
motul“ de fond al însuși 
aparatului, a cărui inten
sitate poate fi de mii de 
ori mai mare decît a 
semnalului.

Tehnica modernă a re
zolvat problema, 
struind radiometre 
separă semnalul recepțio
nat de aceste „zgomote“ 
și-1 amplifică separat.

Actualmente, imaginile 
obținute cu „D.E.M. pasi-

obiecte- 
cu lun- 
mari de 
ajutorul

în 
de-

con-
care

vă“ sînt încă niai puțin 
clare și precise decît cele 
ale radarului, dar tehnica 
înaintează fără încetare. 
De asemenea, detecția e- 
lectromagnetică pasivă 
nu dă distanța pînă la o- 
biectul observat, dar ea 
poate fi calculată.

Care sînt aplicațiile 
detecției electromagneti
ce pasive ? Pusă la punct 
în U.R.S.S. șl S.U.A., ea 
cuprinde numeroase apli
cații în meteorologie 
(pentru urmărirea mase
lor de aer), în aviație 
(pentru aterizarea 
vizibilitate) și mai cu 
mă în astronautică. 
tr-adevăr, aparatele 
D.E.M. pasivă nu necesi
tă decît foarte puțină 
energie și ocupă mult 
mai puțin loc decît cele 
ale radarului.

înainte de a părăsi ve
derea în întuneric, tre
buie să mai întîrziem pu
țin și asupra unui alt 
„ochi electronic“ care 
privește în întuneric. De 
data aceasta este vorba 
chiar despre lumină, dar 
amplificată în proporții 
de necrezut Aparatul, 
construit în Anglia, are 
numeroase aplicații pen
tru fotografia nocturnă 
sau pentru orice utilizări 
industriale unde este ne
cesar să 
iluminări 
be.

Vederea 
depășit astăzi 
fantasticului 
păși în realitate.

fără
sea- 
în- 
de

se înregistreze 
extrem de sla-

în întuneric a 
domeniul 

pentru a

dr. Leonid PETRESCU

Dar vremurile sinistrei farse consti
tuționale burgheze au trecut pentru 
totdeauna. Pentru cei care trăiesc 
bucuria radiantă a României socialis
te, ele par un fel de epocă de pia
tră. Nimic nu măsoară mai bine dis
tanța și drumul străbătut de atunci 
decît contemplarea chipului de azi ai 
țării noastre, așa cum se oglindește 
el în dispozițiile proiectului de Con
stituție. Cît de simplu, cît dé sincer și 
cît de categoric sînt nu numai pro
clamate, dar ți garantate principiile 
fundamentale ale democrației noastre 
socialiste I

Piatra unghiulară a întregului edi
ficiu constituțional este suveranitatea 
populară. Cu nobila și viguroasa so
brietate a unei inscripții în piatră se 
spune : „Întreaga putere tn Republi
ca Socialistă România aparține po
porului, liber ți stăpîn pe soarta sa". 
Este solemn proclamat și corolarul a- 
cesfui principiu : independența și su
veranitatea statului — bun de neprețuit 
despre care toate constituțiile bur
gheze din trecut nu sudaseră o vorbă.

Un al! principiu.consacrat în proiec
tul de Constituție este unitatea po
porului, asigurată atît prin structura 
socială a societății noastre, în care 
nu mai există clase exploatatoare, iar 
clasa muncitoare, clasă conducătoare, 
țărănimea, intelectualitatea, celelalte 
categorii de oameni ai muncii sînt 
însuflețite de același (el — construirea 
socialismului, cît și prin torța politică 
conducătoare a întregii societăți care 
este Partidul Comunist Român. Noi 
știm că unitatea monolitică a po
porului și conducerea sa de către 
partid constituie explicația tuturor 
victoriilor noastre de pînă acum și 
certitudinea celor viitoare. Corolarul 
acestei realități este unitatea puterii 
de stat pe care poporul o exercită 
prin Marea Adunare Națională, orga
nul suprem sub conducerea căruia 
se desfășoară întreaga activitate de 
sfat, și prin sfaturile populare.

Democratismul profund al orînduiril 
noastre socialiste rezultă din aceea 
că oamenii muncii nu sînt numai ti
tularii suveranității, nu au numai drep
turi politice ți juridice ci, ca rezul
tat al statornicirii proprietății socialis
te asupra mijloacelor de producție, 
sînt stăpinii tuturor bogățiilor țării, 
pe care le dezvoltă continuu, potri
vit mărețelor planuri economice ela
borate de partid. Este ceea ce tace 
ca participarea maselor la viața sta
tului să fie activă și de neîntîlnite 
proporții. Amintim doar faptul că în 
timpul campaniei pentru alegerile din 
martie a.c. au participat la înfîlnirile 
cu candidații circa 9,5 milioane de 
cetățeni, care au făcut peste 170 000 
de propuneri, iar la alegeri au partici
pat peste 12 850 000, aproape totali
tatea celor înscriși în listele electo
rale. Participarea maselor la condu
cerea treburilor de stat este continuă 
— după alegeri, alegătorii ascultă 
dările de seamă ale deputaților, 
le controlează activitatea, pot să le 
revoace mandatul, sprijină organele 
locale ale puterii de stat printr-o 
intensă activitate obștească.

Constituția statuează ca un alt prin
cipiu fundamental legalitatea socia
listă, care presupune, pe de o parte, 
respectul riguros al legilor și dispo
zițiilor date de puterea de stat, iar 
pe de alta —- ocrotirea drepturilor ce
tățenești în toată întinderea și adîn- 
cimea pe care le-au dobîndit ele în 
orînduirea noastră socialistă. Proiec
tul exprimă limpede și din acest 
punct de vedere procesul de maturi
zare specific fazei de desăvîrșire a 
construcției socialiste. Se garantează 
nu numai teoretic, dar și practic, în 
realizarea lor efectivă, drepturile so
ciale și politice, libertatea de expre
sie și de conștiință, libertatea de a- 
sociație și manifestare publică, invio
labilitatea persoanei ți domiciliului, 
dreptul de proprietate personală și 
de moștenire, dreptul de petiționare 
și de a anula un act ilegal al orga
nelor de stat, se asigură controlul 
constituționalității legilor.

Sînt dispoziții care, de fapt, au de
venit obișnuințe ale vieții noastre so
ciale. Se 
cuvintelor 
zollernului 
experiența
nii posedă virtuțile cetățenești care se 
cer pentru forma de sfat a republicii 
socialiste țl se pot mlndrl cu ele.

adeverește exact inversul 
disprețuitoare ale Höhen
de acum un veac t După 
făcută, credem că româ-

10,30: 13; 15,30; 18: 
DOMNUL — cinemascop : Car- 
(completare Construim) — 9;

11,30; 14; 16.30; 19; 21,30, Victoria (com
pletare Construim) — 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21. grădina „Doina” (com
pletare Lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.) — orele 29, Expo
ziția — Piața Scinteii (completare 
Construim) — 2G.15. PENSIUNEA
BOULANKA : Central — 9,30; 11.45; 
14; 16,15; 13,30; 20,45, Tomis — 9 30;
11,45; 14; 16,15 18,30, rulează s. la
grădină — orele 20,30. A IX-A EDIȚIE 
A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ
— 130 DE ZILE 1N ATLANTIC: Lu
mina — 9,30, 11.45; 14; 16,15; 18,30;
20,45. AMERICA, AMERICA (ambele 
serii) : Union — 16,15; 19,45; PRO
GRAM PENTRU COPII : Doina — ru
lează numai la ora 10. ZIDUL ÎNALT: 
Doina (completare Rapsodia ungară)
— 11,30; 13,45; 13; 18,15; 20,30. LUCRĂ
RILE CELUI DE-AL IX-LEA CON
GRES AL P.C.R. — FATA DE PE 
SOMEȘ — DINCOLO DE CODRI ȘI 
PĂDURI — cinemascop — ISTORIA 
CIFRELOR — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICA 
Nr. 9/1964 — PIONIERIA NR. 4/1965 : 
Timpuri Noj — 10—21 în continuare. 
INTÎLNIRE LA ISCHIA — cinema
scop : Giulești (completare Spre cer)
— 14; 16.15; 18,30; 20,45. Miorița (com
pletare Spre cer) — 9,45; 12; 14,15;
16.30; 18,45; 21 DE DOI BANI VIO
LETE : cultural —. 16; 18,15; 20.30.
UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : în
frățirea între popoare (completare 
La cel mai înalt nivel) — 10,30.; 15,30; 
18; 20,30, Lira (completare La cel mai 
înalt nivel) — 15; 17,15; 19,30; rulează 
și la grădină — orele 20,30. HOCHEIȘ- 
TII — cinemascop : Dacia (completare 
Muzeul Cornel Medrea) — 9.30—14 în 
continuare, 16.15; 18.45; 21. DAȚI-MI 
CONDICA DE RECLAMAȚII : Bu- 
zești (completare Oltenii din Oltenia)
— 15,30; 18. Drumul Sării (comple
tare Oltenii din Oltenia) — 15,30; 
17,15; 19,30 CASA RICORDI — gră
dina Buzești — orele 20,15. REGINA 
ClNTECELOR : Rahova — 16; 18,15. 
rulează șl la grădină — orele 20,30. 
PRELUDIO 11 — cinemascop : Crîn- 
gași (completare — Muzeul Cornel 
Medrea) — 16; 18,15; 20,30. DECORAȚII 
PENTRU „COPIII MINUNE" : Gri
vița (completare Casa Cetate) — 10: 
12; 16; 18.15: 20.30 CÎNT1ND DESPRE 
ARIZONA : Bucegi (completare Gust 
bun... bun gust) — 10; 12,30; 16; 18,30; 
21, Arta (completare Amintiri con
temporane) — 16 18,15. 20,30; rulează
și la grădină — orele 20,30. UN ENO
RIAȘ CIUDA! — grădina Bucegi — 
orele 20 RABY MATYAS : Unirea — 
16; 18,15 rulează și la grădină — orele 
20.15. CUM SE REUȘEȘTE IN DRA
GOSTE : Vitan (completare Fotbaliști, 
nu uitați copilăria) — 16; 18; NEAMUL 
ȘOIMAREȘTILOR — cinemascop : 
(ambele serii) : Munca (completare 
Șopîrle) — 10; 16; 19. Grădina „Vitan"
— Calea Dudești — orele 20.15. JUN
GLA TRAGICA : Colentina — 16; 
18,15; 20,30; rulează și la grădină — 
orele 20,15. ȘOFERII IADULUI : 
Popular — 16; 18,15; 20,30 WINNE
TOU — cinemascop : Moșilor — 15,30: 
18; 20,30; rulează și la grădină (com
pletare Minunea de la Ghiza) — orele 
20. FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop • Cosmos (completare 
Drumul» — 16, 18.15; 20,30. NUNTA 
CU PERIPEȚII : viitorul (comple
tare Laminorul de țevi) — 16; 18,15; 
20,30. FEMEIA NECUNOSCUTA : 
Volga (completare Sport nr. 3/1965) — 
9; 11,45; 14.30: 17,30; 20,30. SPRE
CULMI : Progresul — 15,30; 18; 20. 
LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : 
Flamura (completare O călătorie spre 
inima Reșițel) — 10; 12,30; 16; 18,30; 21. 
SĂRITURĂ IN ÎNTUNERIC s Feren
tari (completare Sport nr. 3/1965) — 
16; 18; 20,30. OLIVER TWIST : Cotro- 
ceni — 15,30; 18; 20,30. RACHETELE 
NU TREBUIE SA DECOLEZE — ci
nemascop : Pacea (completare O călă
torie spre inima Reșiței) — 16; 18; 
20,30. CERASELLA : Grădina „Pro- 
gresul-Parc* (completare Lucrăr' a, 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.«;r
— Piața Libertății — orele 20,30.

CUM E VREMEA
Ieri In țară t Vremea s-a menținut 

Instabilă șl a continuat să se ră
cească. Cerul a fost mal mult noros 
șl au căzut ploi locale mal ales sub 
formă de averse, Însoțite de descăr
cări electrice. Vintul a suflat potrivit 
din sectorul nordic, eu intensificări 
tn Oltenia. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 11 grade la 
Boița și 25 grade la Roșiorii de Vede, 
Videle șl București. In București : 
Vremea s-a răcit. Cerul a fost mal 
mult noros. în cursul după-amlezl! ■’ 
plouat sub formă de averse, însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul a su
flat potrivit din sectorul nordic. Tem
peratura maximă a atins 25 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 șl 16 august. In țară t Vreme ră
coroasă la început apoi In încălzire 
Cerul va fi schimbător. Va ploua 
mai frecvent tn estul țării șl izolat 
în celelalte regiuni. Vîntul va sufla 
slab, pînă ia potrivit predcmlnînd din 
sectorul nordic. Temperatura tn creș
tere în a doua parte a Intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 și 
18 grade, iar maximele între 20 șl 
30 grade. In București șl pe litoral : 
Vreme răcoroasă la început, apoi tn 
încălzire. Cerul va ii schimbător. 
Vtntul va sufla slab, ptnă la potrivit. 
Temperatura tn creștere In a doua 
parte a intervalului,
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și tehnico

Plecarea delegației Partidului

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale

al IX-lea Congres

Mamaia. O nouă dimineață pe plajă
Foto : Gh. Vințilă

HUNEDOARA

romano-bulgare de colaborare economică

Joî dimineața a sosit în țara 
noastră Jivko Jivkov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, conducăto
rul delegației guvernamentale bul
gare la cea de-a V-a sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-bulgare de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

La sosirea sa, la Mamaia, au fost 
de față Alexandru Bîrlădeanu,

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Române, precum 
și membrii delegațiilor guverna
mentale ale celor două țări.

In aceeași zi au început lucrările 
sesiunii a V-a a Comisiei, care sînt 
prezidate de Alexandru Bîrlădea- 
nu, conducătorul delegației guver
namentale române.

(Agerpres)

Comunist Marocan care a participat 
la Congresul al IX-lea al P. C. R

Joi dimineață a părăsit Capitala 
delegația Partidului Comunist Ma
rocan, în frunte cu Layachi Abdal
lah, membru al Biroului Politic, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Marocan, care

a participat la 
al Partidului Comunist Român.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Virgil Trofin, Ene Țurcanu, 
Ion Pățan, Ilie Rădulescu, de acti
viști de partid.

Cum se desfășoară 
recoltatul

partid Hunedoara a dat în ultima 
vreme indicații prețioase în acest 
sens. Se cere mai multă perseve
rență pentru aplicarea lor fără nici 
o întîrziere.

A apărut
-ii n

Numărul pe luna august al re
vistei „Lupta de clasă“ cuprinde 
următoarele materiale : Editorial 
— România socialistă pe calea 
continuei înfloriri ; Dezvoltarea 
impetuoasă a chimiei de MIHAIL 
FLORESCU ; Cercetarea geologi
că de ALEXANDRU CODAR- 
CEA ; Probleme actuale ale se
lecției în zootehnie de VASILE 
HERDEA, ION GRANCIU ; Mar
xismul și teoria generală a valo
rilor de LUDWIG GRÜNBERG ; 
Literatura de popularizare a 
științei de I. M. ȘTEFAN.

Sub titlul „Știința juridică și 
necesitățile practicii“, revista pu
blică articolele : Unitatea dintre 
teorie și practică în cercetare de 
ION GORGÄNEANU, CORNEL 
JUNCAN ; Activitatea judiciară, 
izvor de inspirație în elaborarea 
normelor de drept de MIHAIL 
BREDUREANU ; Legislația mun
cii în pas cu actualitatea de 
GHEORGHE SAMSON ; Lărgirea 
ariei tematice de IOAN I. PEN
TEK, ȘTEFAN PlRVULESCU.

Revista mai publică și o rubri
că de „Critică și bibliografie“.

I N FORMAȚII
George Macovescu, 

ministrului afacerilor 
primit joi în audiență 
Jacoob Shammas, în 
apropiata prezentare t 
sale 
extraordinar și plenipotențiar al 
Kuweitului la București.

adjunct al 
■ externe, a 

pe Saeed 
legătură cu 

a scrisorilor 
de acreditare ca ambasador

și depozitarea 
furajelor

(Urmare din pag. I-a)

Deși au trecut peste 40 de zile 
s-au recoltat doar 750 ha. La Vi- 
zaritea, același raion, în 30 de zile 
s-au cosit numai 45 ha din cele 
117 ha existente. Întîrzie recolta
rea fînețelor și în comunele Pal
tini și Năruja din raionul Focșani.

In același ritm cu cositul se fac 
uscarea 
Practic, 
fînului
Intîrzierea 
depozitării face ca în loc de furaie 
valoroase să rezulte nutrețuri de 
calitate inferioară. Este necesar ca 
acum, cînd timpul e bun de lucru, 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole să ia măsuri mal 
hotărîte pentru strîngerea și depo
zitarea în cele mai bune condiții a 
furajelor.

și depozitarea fînului. 
cea mai mare parte a 

cosit se află pe brazde, 
cositului, strînsului și

I Unii sint in frunte, 
I
S
I 

îndrèptîn- I 
ielegație a I

1 CACVUHV eu Olarului ag 
orașului Constanța, care | 
protocolul de înfrățire I

I

Joi a părăsit Capitala, 1___ Jr._
du-se spre Franța, o delegație 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al < 
va semna protocolul __ ___
între orașele Constanta și Boulogne 
sur Mer.

(Agerpres)

azi Încep la snagov

Campionatele europene
de caiac-canoe CRITERIUL INTERNAȚIONAL AL JUNIORILOR“

’«BOOo

Ieri după-amiază a avut loc la 
Snagov festivitatea de deschidere 
a campionatelor europene de ca
iac-canoe. Competiția, care se va 
desfășura vineri, sîmbătă și dumi
nică, reunește aproape 400 de spor
tivi și sportive din 18 țări și ca 
invitată, Japonia. Primele probe 
ale campionatelor se dispută astăzi 
începînd de la ora 8.

Competiția, deși rezervată ași
lor europeni ai padelei și pagaiei, 
constituie, de fapt, evenimentul 
principal în canotajul mondial, de
oarece pe apele Snagovului își vor 
disputa supremația europeană ma
rea majoritate a medaliaților Olim
piadei de la Tokio, numeroși cam
pioni mondiali și europeni. Printre 
alții, la start vor fi Rolf Petersen 
(Suedia) — campion olimpic la 
caiac ; Jurgen Eschert (R. D. Ger
mană) — campion la canoe ; N. 
Huznikov, A. Grișin, V. Ionov, V.

■iar alții

I

Mișca și Chiraleu, recolta este foar
te bună. Dar ce folos, dacă fînul 
cosit stă de multă vreme pe cîmp 
în bătaia ploilor !

Organele de partid, consiliile 
agricole au datoria să îndrume 
unitățile agricole în așa fel încît 
cositul, transportul și depozitarea 
furajelor să fie urgentate.

Finul cosit
să fie transportat 
și depozitat 
cu grijă

Buna cuviință
(Urmare din pag. I-a)

VINERI : de la ora 8 — serii 
preliminarii pentru juniori și 
seniori ; de la oia 14 — finale 
în „Criteriul juniorilor” și eli
minatorii în probele seniorilor.

SlMBATA : de la ora 9 — se
rii în probele juniorilor și se
mifinale pentru seniori ; de la 
ora 14 — finale pentru seniori 
(caiac și canoie 10 000 m, ca
iac 500 m băieți și fete, caiac 
4 viteză).

landa) — clasați pe locul doi la 
J.O. în proba de caiac dublu ; Lud
mila Hvedosiuk (U.R.S.S.), Ros
witha Esser (R. D. Germană) — 
campioane olimpice la caiac etc.

Sportivii noștri s-au pregătit in
tens sub supravegherea antrenori
lor Iluțan și Navasart. Mulți din
tre caiaciștii și canoiștii români 
se bucură de o frumoasă reputa
ție pe arena internațională. La 
trecutele ediții ale celor mai im
portante confruntări (campionatele 
mondiale, olimpice și europene), ei 
s-au numărat printre protagoniști. 
Aurel Vernescu (la caiac simplu), 
Simian Ismailciuc (canoe), V. Ni- 
coară — H. Ivanov (caiac dublu), 
A. Sidorov — Alex. Iacovici (ca
noe dublu) sînt campioni mon
diali. Pe plan mondial țara noastră 
deține supremația absolută ; în 
1963, la Jajce (Iugoslavia), cu oca
zia campionatelor mondiale și eu
ropene, România — cîștigătoare a 
6 medalii de aur — s-a clasat pe 
locul I în clasamentul general pe 
națiuni. O performanță care, desi
gur, obligă ! .

De remarcat că pe apele Snago
vului își vor disputa întîietatea, în 
cadrul primei ediții a Criteriului 
european pentru juniori, speran
țele caiacului și canoiei dintr-o se
rie de țări ale Europei.

Șt Suciu (Brașov) cîștigător în prima etapă

Ieri după-amiază, pe șoseaua 
București-Ploiești (varianta Buftea) 
s-a desfășurat prima etapă a „Cri
teriului internațional al juniorilor”. 
După cum am mai anunțat, la com
petiție iau parte peste 80 de cicliști 
români, precum și tineri alergători 
din Franța și Bulgaria. Cursa de 
ieri — al cărei traseu a măsurat 
70 km — a fost mult influențată 
de starea timpului ; o ploaie mă
runtă și deasă a transformat șo
seaua într-o veritabilă pistă alune
coasă. Totuși, chiar și în astfel de 
condiții atmosferice neprielnice, ju
niorii și-au apărat cu dîrzenie șan
sele.

La punctul de întoarcere spre 
București (km. 35), un grup restrîns, 
de patru alergători, are un ușor 
avans. Nu mult însă după aceea, 
în fruntea cursei se află un pluton 
masiv alcătuit din circa 30 de aler
gători. Pînă în apropiere de linia 
de sosire situația rămîne neschim
bată. deși cu vreun kilometru 
înainte de finiș, C. Grigore (Voința 
Buc.), evadat, părea că va cîștiga 
etapa. în urma unei defecțiuni teh
nice însă, acesta a fost prins de 
pluton.

Sprintul final îl găsește mai bine

I
I
I
I
I

(contracronometru | 
; se dispută astăzi H

I

plasat pe Ștefan Suciu (Dezrobi
rea Brașov), care atacă decis si 
nu mai poate fi ajuns. El cîștigă 
etapa cu un avans de șase secun
de față de plutonul fruntaș. Locul 
doi în clasamentul etapei a revenit 
francezului Gerrard Martin ; l-au 
urmat Răceanu (C.P.B.), Juravie 
(Olimpia), Ghiță și Rusen (ambii 
C.S.O. Brăila) etc.

Etapa a II-a ( 
individual 20 km) 
de la ora 17 pe șoseaua București- 
Oltenița, startul urmînd a se da din 
dreptul bornei kilometrice 13.

Cooperativele agricole din re
giunea Hunedoara dispun de a- 
proape 41 000 hectare de finețe na
turale. Datorită unor largi acțiuni 
pentru curățirea, întreținerea și în- 
grășarea 
an este 
lucrează 
gerea ei.
ne s-au 
din suprafețe. în raioanele Sebeș 
și Alba,'de pildă, cele 11 000 hec
tare de finețe naturale sînt aproape 
în întregime cosite. Consiliile de 
conducere ale cooperativelor agri
cole s-au ocupat îndeaproape de a- 
ceastă sursă de furaje, au organi
zat echipe de cosași, iar atelajele 
sînt folosite judicios și intens. In
tr-o seamă de cooperative, ca cele 
din Apoldu de Sus, Apoldu de Jos, 
Cîlnic, Daia, Ighiu, Șard etc., cosi
tul și transportul fînului s-au ter
minat. Șirele de fîn sînt frumos 
orînduite în preajma fermelor 
zootehnice. Bine se lucrează la re
coltatul fînețelor și în raioanele 
Orăștie, Ilia, precum și în unită
țile din raza orașului Deva. 
Aici, recoltarea a ajuns la 
aproape 90 la sută din suprafață, 
iar transportul și depozitarea se 
intensifică. Cositul se desfășoară 
însă anevoie în raioanele Hațeg și 
Hunedoara, care au o mare ponde
re în producția totală de fînuri a 
regiunii. In cooperativele agricole 
Unirea, Sarmisegetuza, Livadea, 
Sălașul de Sus și altele din raionul 
Hațeg, mai sînt de cosit peste 5 000 
de hectare finețe. Intr-un ritm 
nesatisfăcător se fac transportul și 
așezarea fînului în șire. în raionul 
Iîațeg nu s-au transportat pînă 
acum decît fînurile de pe circa 
1 000 de hectare. Toate acestea se 
datorează nefolosirii raționale a 
forțelor existente în unități.

In acest raion ca și în altele tre
buie urgentat cositul și îndeosebi 
transportul și depozitatul fînului. 
Biroul Comitetului regional de

fînețelor, recolta acestui 
bună. în multe locuri se 
în ritm susținut la strîn- 
Pînă acum, în regiu- 

recoltat peste 75 la sută

Și în regiunea Crișana récolta dé 
fînuri naturale și de trifoliene esté 
bună. Potrivit situației existente 
la consiliul agricol regional, strîn- 
sul ei se apropie de sfîrșit. Cele 
51 500 tone trifoliene recoltate au 
fost depozitate în întregime, iar din 
cele 32 429 ha fînețe naturale au 
fost recoltate circa 30 000. Care e 
situația pe teren ?

La Consiliul agricol raional 
Aleșd, ing. Petru Ciani, vicepre
ședintele, și Gheorghe Cacuci, ingi
ner cu baza furajeră, ne-au relatat 
că în acest an recoltarea și depo
zitarea nutrețurilor s-au făcut în 
condiții mult mai bune față de anii 
trecuți. Aceste afirmații corespund 
întrutotul celor întîlnite pe teren. 
La Lugașu de Jos, trifolienele de 
pe 165 ha și fînurile naturale de pe 
219 ha au fost recoltate la timp, 
transportate și depozitate în cele 
mai bune condiții în apropierea 
fermelor de animale. Aici, o comi
sie împuternicită de consiliul de 
conducere al cooperativei a asistat 
permanent la cîntărirea și predarea 
furajelor către șefii de ferme pe 
bază de proces verbal. Gospodă
rește s-a lucrat și în cooperativele 
agricole din Uileacu de Criș, Ti- 
leagd, Aleșd, Borod, Vadu Crișului 
etc. Datorită măsurilor luate de 
organele de partid și consiliile a- 
gricole, de a se folosi toate mijloa
cele disponibile la transportul nu
trețurilor, în raionul Aleșd trifo
lienele și fînurile naturale au fost 
recoltate, cîntărite și depozitate în 
condiții optime, la fiecare unitate.

în raionul Marghita există 6 873 
ha fînețe naturale și 4 622 ha tri
foliene. Și aici a fost strînsă și 
pozitată în întregime recolta 
trifoliene. Pe terminate este și 
situl fînețelor naturale. Numai că 
abia jumătate din cantitățile de 
furaje recoltate au fost transpor
tate și depozitate. Inginerul Ed
mund Fosto, vicepreședinte al con
siliului agricol, și Anton Tänzer, 
inginer cu baza furajeră, explică 
deficiențele existente la transportul 
și depozitatul furajelor prin întâr
zierea recoltatului cu cîteva săptă- 
mîni, din cauza ploilor. Aceste ex
plicații sînt infirmate de rezulta
tele obținute de multe cooperative 
care, acordînd atenția cuvenită a- 
sigurării bazei furajere, au grăbit 
atît recoltatul, cît șl transportatul 
fînurilor. Este concludent exemplul 
cooperativei de producție din 
Sîniob. Aici s-a recoltat, transpor
tat, depozitat și predat pe bază de 
proces-verbal șefilor de ferme 
întreaga cantitate de 458 tone tri
foliene și 441 tone fînuri naturale. 
Inițiative bune la transportul și 
depozitatul furajelor au luat și coo
peratorii din Suplac, Poclușa de 
Barcău, Poiana etc. Dacă experien
ța acestor unități ar fi fost larg 
generalizată, alta ar fi fost situația 
în raion. Or, în prezent sînt uni
tăți ca cea din Săcueni, care, deși 
are un mare număr de animale, nu 
a transportat și depozitat decît 52 
tone fînuri, din cele 400 de tone 
recoltate. Și la cooperativele din

de- 
de 

co-

Acum cîteva zile intră în local patru 
zdrahoni falnici și se așează, coman
dă patru țapi și, înainte ca băutura 
să le fie servită — deci fără să aibă 
nici măcar mizerabila scuză a ebrie
tății — încep să țipe, să debiteze 
niște așa-zise anecdote lipsite de 
orice haz, iar unul dintre ei irîntește 
și o înjurătură sonoră. Caut să le 
descifrez psihologia : se cred spiri
tuali și sînt numai exhibifioniști. Cau
tă să ne capteze atenția. Să nu-i 
pui să dea examen la „cod* și să 
nu-i mai primești înfr-un local pu
blic pînă nu demonstrează că l-au 
învățat, cum se spune cu un termen 
tehnic consacrat, „ca pe apă"?

încerci să dai un telefon de la 
un aparat public. înaintea fa, la re
ceptor — și-i respecți rîndul — o 
fată pîrguifă ca o piersică și de cu- 
rînd întoarsă de la mare. Tu arzi 
să dai un telefon urgent și ea po
vestește de 10 minute cu cine s-a 
întîlnit pe litoral, cîte zile bune de 
mare a prins, infenționînd vădit să 
freacă la capitolul „munte" cu toate 
implicațiile aparente. Să nu-i iei re
ceptorul din mînă și să nu o pui 
să tocească noul cod al cuviinței, 
cu o obligație de a se prezenta la 
examen scris și oral ?

Nu știu cine e inventatorul ra
dioului cu tranzistori, recunosc a- 
ceastă lacună de informație, dar toi 
public recunosc că aș fi ispifif să-l 
pun sub acuzare. Am ieșit requlat 
seara în toate zilele de căldură, să 
caut odihna și răcoarea — fie și ilu
zorie — a unui parc și a unei bănci. 
Cu o regularitate diabolică lucrurile 
se petreceau astfel : la cîteva mi
nute de la instalare, apărea un ce
tățean aparent pașnic. Dar imediat 
după aceea punea în funcțiune un 
tranzistor. Nu mi s-a înfîmplaf o sin
gură dată să 
port urletele 
atunci să nu 
să nu-l obligi 
un curs seral 
de cod și de alt material didactic 
adecvat ?

îți aștepți cuminte rîndul în fața 
unui ghișeu. înaintea fa mai sînt 
patru persoane, în urmă nouă. Apa
re — și apare întotdeauna ca d:n 
pămînt — bădăranul. îi spun așa 
fiindcă n-aș vrea să folosesc un ter
men mai aspru. Vede că e coadă, 
vede că așteaptă alți oameni înain
tea lui, simulează că e numai în 
trecere, că de fapt el nici nu are 
treabă la acest ghișeu, și nu știu 
cum face că odată, cînd te aștepți 
mai puțin, a trecut peste toată lu
mea, a luat rîndul tuturor și s-a in
stalat în fața ghișeului, rezolvîndu-și 
treburile tacticos și indiferent la pro
teste. Să nu-i spui cîteva cuvinte 
bine simțite și să nu-l declari repe
tent la cuviință ?

Desuetul cod al manierelor ele
gante preda niște reguli ismenife și 
ridicule. Noul cod al cuviinței ar 
trebui să-i învețe pe cei care nu-i 
cunosc regulile obligatorii de con
viețuire într-o societate a demnită
ții și a respectului pentru semenul 
tău. Un asemenea cod mi-ar da nu 
numai certe voluptăți intelectuale, ci 
șl satisfacții cetățenești prompte. în 
orice caz, îl aștept.

fiu întrebat dacă su- 
aparafului asasin. Și 

confișfi tranzistorul și 
pe proprietarul lui la 
de cuviinfă, pe bază

MARI INCENDII ÎN FRANȚA Magnetism și arheologie

PE URMELE LUI MAGELAN

DUMINICA: de la ora 9 — se
mifinale pentru seniori și se
nioare și finala probei de ca
iac 4 fond ; de la ora 15 — ul
timele finale ale campionate
lor (caiac și canoie 1 000 m, 
ștafeta caiac 4x500 m băieți).

Morozov (U.R.S.S.) — cîștigători ai 
medaliei de aur la caiacul de pa
tru ; Hesz Mihăly (Ungaria) — me
daliat cu argint la J.O. ; Fritz Briei 
(R. F. Germană) — campion mon
dial și european la caiac simplu ; 
A. J. Geurts, P. J. Hoekstra (O-

Infruntînd ploaia, cicliștii pedalează în grup compact
Foto : M. AndreescuFOTBAL

Primele meciuri ale

noului campionat
Cel de-al 47-lea campionat repu

blican al echipelor din categoria A 
începe, după cum se știe, duminică 
15 august. In Capitală, pe stadio
nul „23 August“, se vor disputa 
meciurile Rapid-Știința Craiova 
(ora 15,15) și Steaua-U.T.A. (ora 
17,15). Celelalte cinci partide sînt 
următoarele : Știința Cluj—Crișul 
Oradea, Dinamo Pitești-Petrolul 
Ploiești, Știința Timișoara-Steagul 
roșu Brașov, Siderurgistul Galați- 
Dinamo București, C.S.M.S. Iași- 
Farul Constanța.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
59,70 m LA DISC-FEMEI. 
în ziua a doua a campio
natelor de atletism ale 
sindicatelor sovietice, Ta
mara Press a corectat pro
priul record mondial la 
aruncarea discului reall- 
zind 59,70 m. Vechiul re
cord, stabilit în anul 1963, 
la Moscova, era de 59,29 
m.

de 200 m liber cu timpul 
de 2’16”2/10. Vechiul re
cord — 2'18” — aparținea 
italiencei Beneck.

NOU RECORD EURO
PEAN LA 200 m LIBER- 
FEMEI. Cu ocazia campio
natelor de natație ale 
Angliei, care au loc la 
Blackpool, Elizabeth Long 
(Anglia) a stabilit un nou 
record european In proba

MECIUL ATLETIC
R. F.G.—S.U.A. Pe stadio
nul central din Augsburg 
a început Intîlnirea inter
națională masculină de 
atletism dintre reprezen
tativele R.F. Germane și
S. U.A. Iată cîteva rezulta
te din prima zi : 100 m — 
Anderson (S.U.A.) 10”
2/10; 400 m plat — Kal- 
telder (R.F.G.) 46”3/10 ;
disc — Weill (S.U.A.) 
56,97 m I 5 000 m — 
Norpoth (R.F.G.) 13’47”

8/10. Accidentat, campio
nul olimpic Bob Schul 
(S.U.A) a terminat pe lo
cul 4 cu timpul de 14’47” 
6/10 I lungime — 
(S.U.A.) 8,03 m i 
— Pennel (S.U.A.) 
ștafeta 4 x 100 m 
39’5/10.

Boston 
prăjină 
4,90 m;

S.U.A.

POLONIA BYTOM ȘI 
DUELA PRAGA au susți
nut cel de-al doilea meci 
al finalei turneului inter
național de fotbal de la 
New York. Meciul s-a 
terminat la egalitate : 
1—1. învingători In pri
mul joc cu 3—0, fotba
liștii polonezi au intrat In 
posesia trofeului.

Agenția France 
Presse relatează că în 
prezent mii de hectare 
de pădure din Franța 
continuă să se afle 
pradă flăcărilor. In 
Haut Var, între Bar- 
geme și Martre, unde 
intervenția pompieri
lor se desfășoară cu 
greutate din pricina 
reliefului și lipsei de 
apă, incendiul s-a a- 
propiat pînă la cîteva 
sute de metri de lo
calitatea Bargeme. 
Numai acțiunea de 
ultimă oră a pompie
rilor a salvat locali
tatea de incendiere.

In sudul departa
mentului, în regiunea

Evenos, situația ră
mîne gravă. Flăcările 
împinse de un vînt din 
est continuă să îna
inteze spre diferite 
localități. Rolul celor 
300 de pompieri este 
foarte limitat, deoare
ce regiunea prezintă 
foarte mari dificultăți 
de acces. în Bouches- 
du-Rhone, flăcările 
s-au întins pe o su
prafață de 250 de hec
tare cultivate, fără să 
poată fi localizate. In 
apropiere de Fos-sur- 
Mer au izbucnit două 
incendii miercuri di
mineața, unul dintre 
ele avansînd pe un

front de 3 km. Supra
fața aprinsă pînă în 
prezent este de ordi
nul a cîtorva zeci de 
hectare.

Incendiile de pădu
re de la sud de Ar- 
deche au fost practic 
localizate, după ce, 
însă, au distrus 3 000 
hectare de pini, re- 
prezentînd pagube în 
valoare de 12 milioa
ne de franci. Incen
dii importante s-au 
semnalat și la limita 
departamentelor A- 
veyron și Hérault. în 
Corsica incendiul con
tinuă să mistuie zeci 
de hectare de pădure.

Profesorul Carlo Guido Mor, 
specialist în istorie, afirmă că a 
descoperit la Verona mormîntul și 
scheletul lui Alboin, regele longo- 
barzilor, care a murit în anul 572 
e.n. Mor și-a desfășurat cerce
tările între ruinele vechii con
strucții „Palatium", menționată 
în lucrarea istoricului longobard 
Paolo Diacono. Cu ajutorul unui 
aparat care funcționează pe prin
cipiul magnetismului, istoricul 
italian a detectat prezența unui 
schelet de aproximativ 1,80 m 
lungime și a unor obiecte din 
metal, printre care un scut și 
niște pinteni. Va trebui ca săpă
turile să continue cîteva luni 
pentru ca cercetările să fie 
duse pînă la capăt. După cum se 
știe, Alboin a fost primul rege 
al longobarzilor pe teritoriul 
Italiei, iar Verona ultima cetate 
longobardă care a căzut, in mina 
francilor la sfîrșitul secolului al 
VIII-lea e.n.

Spaniolul Carlo Etayo, care a 
hotărît să reediteze călătoria în
treprinsă de Magelan în jurul 
Amèricii de sud și apoi în Fili- 
pine, a sosit miercuri pe bordul 
micii sale nave cu pînze, cu care 
va întreprinde această călătorie, 
în portul San Lucar de Barra- 
meda. In acest port vasul ur
mează să fie echipat cu toate 
cele necesare traversării oceanu
lui. Prima escală a navei va fi 
în Insulele Canare.

Muzeul umbrelelor

„Gem ini-5“
Administrația națională pen

tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat încheierea 
ultimei faze a pregătirilor de 
lansare, la 19 august, a navei cos
mice „Gemini-5“, pe bordul că
reia se vor afla cosmonauții Gor
don Cooper și Charles Conrad. S-a 
anunțat că obiectivul principal 
urmărit prin desfășurarea acestui 
zbor este de a se stabili cu preci
zie dacă starea prelungită de im
ponderabilitate nu va constitui 
un pericol pentru echipajul na
vei cosmice „Apollo", cu care ar 
urma să fie efectuată prima ex
pediție americană în Lună, pre
văzută pentru sfîrșitul actualului 
deceniu.

Va dispărea o tradiție? La Veneția, gondolele cu motor concurează 
vechile gondole care au contribuit la faima orașului

Umbrela a apărut pentru pri
ma dată cu 2 000 de ani î.e.n. Pe 
atunci, ea servea mai mult ca 
semn distinctiv al unei situații 
înalte sau origini nobile. Umbrela 
a devenit apărătoare de ploaie 
în Anglia după 1700. La Stuttgart 
(R.F.G.) a fost organizat un mu
zeu la care sînt expuse sute de 
umbrele diferite, printre care o 
umbrelă pliantă care poate fi în
doită de două ori și încape într-o 
ceașcă ; o umbrelă a mireselor din 
Evul Mediu, confecționată din 
dantelă și șifon ; umbrele în mî- 
nerele cărora erau fixate tabache
re muzicale și pipe. Pe pereții 
muzeului sînt expuse numeroase 
citate din literatură referitoare la 
umbrelă.

Cutremure în Pacific
Un puternic cutremur s-a pro

dus miercuri în regiunea Paci
ficului, avînd epicentrul în su
dul oceanului, în apropierea Insu
lelor Solomon. Cutremurul a fost 
de gradul 7,5 și a fost urmat de 
alte cîteva cutremure de intensi
tate aproximativ asemănătoare. 
Se crede că zguduirile de pămînt 
au fost provocate de vulcanii ac
tivi din Insulele Noilor Hebride. 
Agențiile de presă relatează că 
pagubele materiale sînt impor
tante, mai ales prin tulburările 
produse în rețeaua electrică și 
telefonică de pe Insulele Solomon 
și Noile Hebride.



JEE FESTE
DUPÀ SINGAPORE 
SARAWAK ?
Se conturează noi dificultăți 

pentru Federația Malayeziei

PEKIN

Președintele R. P. Chineze a vizitat 
Expoziția economică română

Agenția France Presse trans
mite : Opoziția cere independen
ța pentru Sarawak. Un pur
tător de cuvînt al Partidului 
unității poporului (S.U.P.P.) a ce
rut joi ca Sarawak să obțină 
independența. Referindu-se la des
prinderea Singaporelui de Ma- 
layezia, secretarul general adjunct 
al partidului, Chian Siaw Hee, a 
arătat că federația nu este viabilă. 
..Dacă Singapore poate supraviețui, 
Sarawak are și mai multe motive 
să facă la fel“.

Aceeași agenție transmite că 
generalul H. G. Lea,. șeful ope
rațiilor militare în Borneo de nord, 
a ordonat punerea în stare de alar
mă a forțelor de securitate ale Ma
layeziei în Sarawak și supraveghe
rea in permanență a căilor de ac
ces. Potrivit declarațiilor lui, în 
urma secesiunii Singaporelui se 
așteaptă o intensificare a opoziției 
interne împotriva federației. Ge
neralul a precizat că pentru preîn- 
tîmpinarea acestor acțiuni s-au 
luat o serie de măsuri.

SINGAPORE 12 (Agerpres). — 
„Existența bazelor militare brita
nice la Singapore nu implică, în l 
nici un caz, intervenția sau in
fluența asupra politicii interne a 
statului“, a declarat Sinnathamby 
Rajaratnam, ministrul de externe 
al Singaporelui, în cadrul unei 
conferințe de presă.

Referindu-se la organizarea blo
cului militar S.E.A.T.O., Rajarat
nam a declarat că „atitudinea Sin
gaporelui față de acest bloc nu 
este nici de înțelegere și nici de 
simpatie... Acest factor, a spus el, 
va trebui să fie luat în considera
ție în cursul negocierilor ce vor 
avea loc cu Marea Britanie în ve
derea încheierii unui nou tratat de 
apărare“.

*
într-o declarație făcută joi, pri

mul ministru al Singaporelui, Lee 
Kuan Yew. și-a exprimat dorința 
de a merge la Djakarta pentru a 
duce tratative cu președintele Su
karno, imediat ce Indonezia va re
cunoaște Singapore ca stat inde
pendent.

PEKIN — Trimisul special Ager
pres, Adrian lonescu, transmite : 
Președintele Republicii Populare 
Chineze, Liu Șao-ți, a vizitat joi 
Expoziția economică a R. P. Ro
mâne organizată la Pekin. înaltul 
oaspete a fost însoțit de Kan Șeii, 
membru supleant al Biroului Poli
tic, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, de 
Liu Făng, vicepreședinte al Comi
tetului permanent al Adunării re
prezentanților populari din întrea
ga Chină, și de alte personalități. 
Oaspeții au fost întîmpinați de 
conducătorul delegației guverna
mentale române, Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei elec
trice, și de ambasadorul țării 
noastre la Pekin, Dumitru Gheor
ghiu.

După vizitarea expoziției a avut 
loc o scurtă convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească. în cursul convorbirii, 
președintele Liu Șao-ți a exprimat

cuvinte de caldă apreciere la adre
sa succeselor obținute de poporul 
român în dezvoltarea economică 
a țării și a felicitat pe organiza
torii expoziției.

★

Delegația guvernamentală ro
mână, condusă de tov. Bujor Al
mășan, ministrul minelor și ener
giei electrice, care a participat la 
deschiderea Expoziției economice a 
R. P. Române, organizată la Pekin, 
și-a încheiat vizita în R. P. Chi
neză.

Ambasadorul R. P. Române la 
Pekin, Dumitru Gheorghiu, a ofe
rit joi seara o recepție în cinstea 
delegației, la care au luat parte 
tovarășii Pin Cen, Li Sien-nien — 
vicepremieri ai Consiliului de 
Stat ai R. P. Chineze, precum și I 
alte persoane oficiale chineze. Cu 
acest prilej au toastat tovarășii 
Dumitru Gheorghiu, Li Sien-nien 
și Bujor Almășan.

Ciștigă teren 
conservatorii?
Ce arată sondajul întreprins 

de un ziar londonez

LONDRA 12 (Agerpres).— Ulti
mul sondaj al opiniei publice bri
tanice, întreprins de ziarul conser
vator „Daily Mail“, arată că parti
dul conservator are un avans de 
3,7 puncte față de laburiști. Este 
pentru prima oară de la alegerile 
generale din octombrie anul trecut 
cînd conservatorii au un aseme
nea avantaj față de laburiști. 
Ziarul e de părere că sporirea 
popularității conservatorilor se da- 
torește, între altele, preluării con
ducerii partidului de către Edward 
Heath.

Sondajul efectuat de ziarul sus- 
amintit punea întrebarea : „Cîți ar 
vota pentru conservatori dacă mîi- 
ne ar avea loc alegeri generale ?“.

ANGOLA. Intr-o regiune controlată de partizani. Luptătorii forțelor patriotice sint lnstruiți în folosirea ar
melor moderne

SANTO DOMINGO

PERU

Ciocniri intre partizani 

și forțele 

guvernamentale
LIMA 12 (Agerpres). — între 

forțele guvernamentale și detașa
mentele de partizani care acțio
nează în munți au avut loc 
miercuri noi ciocniri. întărite cu 
noi unități de parașutiști, detașa
mentele de soldați au supus unor 
puternice bombardamente regiunea 
din împrejurimile localității Pucu- 
ta. de unde partizanii au pornit 
marți atacuri susținute împotriva 
poliției și soldaților trimiși de gu
vern. , Alături de forțele de gue
rilă luptă ■ și numeroși țărani in
dieni, nemulțumiți de politica gu
vernului și a autorităților locale.

în prezent. în țară au fost sus
pendate garanțiile constituționale 
din cauza activității intensificate a 
detașamentelor de partizani din 
munți.

ATENA

Vizita premierului turc in U. R. S. S.
Cuvîntările rostite la recepția de la Kremlin

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Joi 
a avut loc la Kremlin o convor
bire între Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Ürgüplü, primul-mi- 
nistru al Turciei.

într-un comunicat oficial se su
bliniază că în timpul convorbirii 
a fost continuată discutarea pro
blemelor relațiilor sovieto-turce, 
inclusiv cele privitoare la dezvol
tarea relațiilor economice dintre 
Uniunea Sovietică și Turcia.

★
La 12 august, guvernul U.R.S.S. 

a oferit la Kremlin o recepție în 
cinstea lui Suat Hayri Ürgüplü, 
primul ministru al Turciei. Din 
partea sovietică, la recepție au luat 
parte Alexei Kosîghin, Kirill Ma
zurov, Nikolai Podgornîi și alte 
persoane oficiale.

Luînd cuvîntul, A. Kosîghin a 
declarat că contactele și convor
birile au oferit posibilitatea de a

VIETNAM
SAIGON 12 (Agerpres). — Si

tuația din regiunea bazei de la 
Duc Co, situată pe platourile înalte 
și asediată de peste două luni de 
forțele patriotice, continuă să ră- 
mînă încordată, deși în ultimele 
ore nu s-au semnalat noi lupte. 
Totodată, la baza de la Pleiku, si
tuată in apropiere de Duc Co, con
tinuă să sosească noi întăriri ame
ricane. Potrivit relatărilor cores
pondentului de la Saigon al agen
ției France Presse, miercuri dimi
neața forțele de parașutiști ameri
cani au intrat în luptă îndreptîn- 
du-se în convoi pe șoseaua națio
nală numărul 19 care leagă Pleiku 
de Duc Co.

Joi dimineața, generalul William 
Westmoreland, comandantul trupe
lor americane în Vietnamul de sud, 
a sosit la Duc Co. El a avut ime
diat întrevederi cu ofițeri ameri
cani și sud-vietnamezi staționați la 
această bază.

Agenția Associated Press anunță 
că în cursul nopții de miercuri 
forțele patriotice au atacat capita
la districtului Dak Sut, pricinuind 
pierderi trupelor guvernamentale. 
Numai în primele zile ale lunii au
gust, forțele patriotice au atacat 16 
puncte întărite ale inamicului, in
clusiv cartierul general al subsec- 
torului militar Duc Long din pro
vincia Rach Gia.

DJAKARTA 12 (Agerpres). — 
Guvernul indonezian a interzis ex
portul de petrol și gaze naturale 
către Vietnamul de sud începind 
cu data de 12 august. In comuni-

d Parașutiști americani aruncați în luptă la Duc 
Co é O hotărîre a guvernului indonezian 
Apelul unor laureați ai Premiului Nobel

niază apelul — reprezintă o sfidare 
la adresa conștiinței lumii“. Prin
tre semnatarii apelului se află dr. 
Albert Schweitzer, pastorul Martin 
Luther King. dr. Linus Pauling, 
Philip Noel Baker, Albert Luthuli 
și alții.

TOKIO 12 (Agerpres). — Aduna-

rea municipală a, orașului Fuku
oka, insula japoneză Kiusiu, a res
pins cererea comandamentului a- 
merican de a permite folosirea 
portului Hakata pentru încărcarea 
de armament și material de război 
american destinat trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud.

se înțelege mai bine politica și re
lațiile dintre U.R.S.S. și Turcia. 
„Convorbirile noastre au avut un 
caracter politic, economic, ele au 
urmărit întărirea păcii generale, 
întărirea colaborării dintre Turcia 
și Uniunea Sovietică“. A. Kosîghin 
a amintit că Lenin și Kemal Ata
türk au pus bazele încrederii re
ciproce și prieteniei dintre popoa
rele Turciei și Uniunii Sovietice. 
..Vom face totul pentru ca opera 
inițiată de marele Lenin și de Ata
türk să progreseze și să se dez
volte mai departe. Vom face totul 
pentru întărirea prieteniei dintre 
poporul sovietic și cel turc“.

în cuvîntarea sa, S. Ürgüplü, 
primul ministru al Turciei, a de
clarat că, în cursul convorbirilor 
de la Moscova, cele două părți au 
urmărit un singur țel — salvgar
darea și menținerea păcii. Noi am 
lucrat, a spus el, pentru a resta
bili prietenia și colaborarea, ale 
căror baze au fost puse cu mulți 
ani în urmă de marele Lenin și 
marele Atatürk, colaborare care 
s-a întemeiat pe încrederea reci
procă, pe respectul manifestat de 
unii față de alții. „Este un fapt 
îmbucurător că noi am ajuns la 
unitatea de păreri cu marele nos
tru vecin“, a subliniat vorbitorul. 
El a amintit că țara lui, care nu 
dorește decît să trăiască în pace 
cu toate națiunile, manifestă a- 
ceeași dorință de a trăi în pace cu 
Uniunea Sovietică și, împreună cu 
ea, va continua în permanență și 
neobosit să lucreze în această di
recție.

ELEMENTE NOI
IN EVOLUȚIA
CRIZEI
GUVERNAMENTALE

In preajma instalării guvernului provizoriu
Caamano dezaprobă practicile O. S. A.

SANTO DOMINGO 12 (Ager
pres).— Comisia specială a O.S.A., 
care se află în prezent în Repu
blica Dominicană, și-a încheiat 
pregătirile în vederea instalării, 
la începutul săptămînii viitoare, a 
unui guvern provizoriu, condus de 
fostul ministru al afacerilor ex
terne, Garcia Godoy. Un număr de 
trei documente, date publicității în 
urmă cu cîteva zile în această pro

blemă, arată felul în care O.S.A. 
consideră că trebuie să fie „s.olu- 
ționată“ actuala criză dominicană, 
împotriva unora din propunerile 
O.S.A. s-a pronunțat președintele 
guvernului constituționalist, colo
nelul Francisco Caamano, care a 
declarat că guvernul său a fost pus 
în fața unui fapt împlinit în cursul 
negocierilor avute cu Comisia O.S.A.

catul dat publicității la Djakarta 
de către Ministerul petrolului și 
gazelor naturale se spune că acea
stă măsură a fost luată „ca urmare 
a situației critice care există în 
prezent în Vietnamul de sud, cau
zată de intervenția politică și mili
tară a imperialismului american, 
și ca urmare a actelor ostile la 
adresa Republicii prietene R. D. 
Vietnam.“ Potrivit anumitor cercuri 
indoneziene, informează agenția 
France Presse, 75 la sută din pro
ducția petrolieră a companiilor 
străine care acționează în Indone
zia („Shell“, „Stanvac" și Caltex“) 
se îndrepta pînă în prezent spre 
Saigon — prin Hong-Kong, pre
cum și spre Singapore și Kuala 
Lumpur și era folosită în scopuri 
militare.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Opt laureați ai Premiului Nobel 
pentru pace au dat publicității un 
apel în care se cere să se pună ca
păt războiului agresiv din Vietnam. 
„Războiul din Vietnam — subli-
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Demonstrație la New York împotriva politicii S.U.A. în Vietnam
Telefoto : Agerpres

In parlamentul de la Seul

Opoziția a demisionat 
in masă

SEUL 12 (Agerpres), — După ce 
Comitetul special al parlamentului 
Coreei de sud a aprobat tratatul 
privind așa-zisa normalizare a re
lațiilor japono—sud-coreene, agen
țiile de presă anunță că deputății 
opoziției și-au prezentat miercuri 
demisia în masă în semn de pro
test împotriva acestui act pe care 
îl consideră ilegal. Partidele de o- 
poziție au făcut cunoscut încă îna
inte de ședința de miercuri a Co
mitetului special că, în cazul în 
care eforturile lor de a bloca ra
tificarea tratatului japono—sud-co- 
reean vor eșua, reprezentanții lor 
vor părăsi parlamentul.

Din Seul se anunță că partidul 
de guvernămînt — democrat re
publican — care deține o majori
tate de 110 din cele 175 de locuri 
din parlament, va adopta neîntâr
ziat o hotărîre în legătură cu a- 
ceste demisii.

Criza politică continuă să se afle 
în atenția opiniei publice din Gre
cia. Presa comentează pe larg di
feritele aspecte ale situației și 
noile elemente ale crizei, apărute 
în ultimele zile.

Ziarul „To Vima“ relatează că 
Novas, fostul prim ministru al ul
timului guvern care a durat 20 de 
zile, a cerut regelui să-i acorde 
din nou mandatul, sperînd că de 
data aceasta, pe lîngă voturile par
tidelor de dreapta și cele ale gru
pului său, va putea atrage și pe cei 
25 deputați ai grupului Stephano
poulos. Regele a respins însă a- 
ceastă propunere. Se relatează că, 
iritat de acest refuz, Novas a pă
răsit palatul în mare grabă. Cu 
acest prilej, mașina în care se afla 
Novas a rănit ușor cîțiva ziariști 
care doreau amănunte în legătură 
cu întrevederea.

Ziarele semnalează totodată ac
țiunile și întrevederile din ultime
le zile ale lui Tsirimokos, fost mi
nistru de interne în guvernul Pa- 
pandreu. Ele sînt considerate ca 
avînd drept scop netezirea tere
nului pentru preluarea de către a- 
cesta a mandatului formării nou
lui guvern. In favoarea unei ast
fel de soluții se pronunță partide
le de dreapta, precum și grupul 
Novas. „Această soluție, scrie 
„Kathimerini“, întâmpină multe di
ficultăți“. Ziarul se referă la fap
tul că deputății centrului și ai 
E.D.A., care se opun oricăror so
luții în afara alternativei guvern 
Papandreu sau alegeri în 45 de 
zile, formează în prezent majori
tatea în Parlament.

Unele ziare din Atena afirmă că 
Tsirimokos urma să fie primit în 
audiență miercuri seara pentru a i 
se acorda mandatul, dar că audi
ența a fost amînată în urma fap
tului că Papandreu a cerut să fie 
primit în audiență de către rege. 
Potrivit ziarului „Anendotos“, Pa
pandreu urma să explice regelui 
repercusiunile pe care le poate a- 
vea luarea unei noi hotărîri care 
ar eluda pentru a treia oară pro
cedura constituțională și parla
mentară. întrevederea dintre rege 
și Papandreu a avut loc joi seara. 
Părăsind palatul, fostul premier a 
declarat ziariștilor : „Am expus 
punctul de vedere binecunoscut al 
Uniunii de centru“. Papandreu a 
precizat că va face ulterior o de
clarație mai amănunțită.

între timp, în întreaga țară con
tinuă să aibă loc mitinguri și de
monstrații sub lozinca apărării cu
ceririlor democratice.

C. ALEXANDROAIE

PEKIN. Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chine
ze, a primit la 12 august pe Tran 
Van Thanh, șeful delegației per
manente a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
și a avut cu el o convorbire 
cordială, prietenească. Tran Van 
Thanh a inminat o scrisoare din 
partea lui Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului C.C. al F.N.E. 
din Vietnamul de sud, în care ex
primă mulțumiri conducătorilor și 
poporului chinez pentru sprijinul 
acordat luptei poporului sud-viet- 
namez împotriva agresiunii ameri
cane.

NEW YORK. Martin Luther 
King a chemat populația de cu
loare din S.U.A. la noi acțiuni îm
potriva discriminării rasiale. El . a 
arătat că mișcarea integraționistă 
trebuie să continuie și după adop
tarea noii legi privind drepturile 
civile pentru a asigura în fapt ne

intervenția observatorilor O.N.U. 
pentru supravegherea acordului de 
încetare a focului în această re
giune, sosiți la fata locului.

LISABONA. Tribunalul din Li
sabona a condamnat miercuri șase 
studenți, judecați pentru „activi-

SCURTE ȘTIRI

FORT LAMY. Republica Ciad a

I sărbătorit miercuri împlinirea a 
cinci ani de la obținerea indepen
denței. Cu acest prilej, președin-

Itele François Tombalbaye a pro
nunțat un discurs în care a rea
mintit că politica Ciadului are la 

Ibază dorința de colaborare cu toa
te țările, neamestecul în treburile 
interne ale altor țări.

grilor din statele din sud partici
parea la viitoarele alegeri ge
nerale din Statele Unite.

DAMASC. Puternice schimburi 
de focuri s-au semnalat joi la 
frontiera dintre Siria și Izrael, în 
cursul cărora a fost folosită și ar
tileria. Schimbul de focuri a durat 
mai multe ore, încetând abia după

tăti subversive", la închisoare pe 
termene variind între 15 luni și 
doi ani.

ALGER. Rabah Bitat, ministru 
de stat în guvernul revoluționar al 
Algeriei, a plecat miercuri în frun
tea unei delegații într-o vizită in 
R. P. Chineză, Indonezia și Pa
kistan. Rabah Bitat va avea intre-

vederi cu oficialitățile din cele 
trei țări pentru a examina pro
blemele referitoare la conferința 
la nivel înalt afro-asiatică, pro
gramată pentru 5 noiembrie la 
Alger.

PHENIAN. La 11 august, Kim Ir 
Sen, președintele Cabinetului de 
miniștri al R.P.D. Coreene, a pri
mit o delegație a regatului Cam
bodgien, condusă de Son Sann, loc
țiitorul primului ministru.

MOSCOVA. La Kremlin a avut 
loc joi festivitatea laminării Pre
miului international Lenin „Pen
tru întărirea păcii între popoare" 
activistei pe tărîm social din In
dia, Aruna Asaf Aii.

DJAKARTA. Agenția Antara a- 
nunță că Indonezia a lansat cu suc
ces la 11 august cea de-a doua ra
chetă cu două trepte, destinată 
cercetărilor științifice. Racheta, 
care cîntărește 62 de kg, a .atins o 
altitudine de 90 km.

NOTE

Un semnal
Cercurile de afaceri vest-ger

mane se află în fața unui sem
nal care le dă de gîndit. La 
Bonn s-a anunțat că, pentru pri
ma dată în ultimii șapte ani, ba
lanța comercială externă a R. F. 
Germane s-a încheiat în luna 
iunie cu un deficit de 309 mi
lioane de mărci. Acest dezechili
bru în relațiile comerciale ale 
R.F.G. este rezultatul creșterii 
într-un ritm mai rapid a impor
tului față de export. Potrivit co
municatului Biroului federal de 
statistică, față de iunie 1964 vo
lumul valoric al mărfurilor cum
părate a sporit cu 20.4 la sută, 
pe cînd cel al produselor vîndute 
a crescut cu numai 4,5 la sută.

Raportat la cifrele globale a- 
nuale ale comerțului exterior 
vest-german, soldul pasiv din-iu- 
nie pare neînsemnat. Cu toate 
acestea, cercurile de afaceri din 
R.F.G. s-au arătat neliniștite față 
de situația creată.

In primul semestru al acestui 
an s-a înregistrat o singură dată 
un excedent mai substanțial al 
exporturilor, de un miliard de 
mărci. Totuși acesta este de 4,4 
ori mai mic decît cel mai mare 
excedent înregistrat în aceeași 
perioadă a anului precedent. De 
aici reiese că deficitul din iunie 
al balanței comerciale nu este un 
fenomen accidental, ci o conse
cință a tendinței de deteriorare a 
comerțului exterior, care se vă
dește încă din a doua jumătate a 
anului trecut.

In dorința de a suplini lipsa 
brațelor de muncă din economie 
prin creșterea productivității 
muncii, autoritățile federale au 
sporit importurile de mașini și 
utilaje. Paralel cu aceasta, expor
turile au scăzut, în primul rînd 
datorită slăbirii puterii de concu
rență a R.F.G., provocată de 
creșterea prețurilor produselor 
vest-germane. O altă cauză a di
minuării volumului exporturilor 
este restrîngerea comenzilor pro

venite din Italia, Franța, Belgia 
— în urma slăbirii conjuncturii 
economice în țările Pieței co
mune.

Cauzele și implicațiile deficitu
lui balanței comerciale au stîrnit 
reacția oamenilor de afaceri vest- 
germani. Aproape 30 la sută din 
producția industrială a R.F.G. 
este legată nemijlocit de comer
țul exterior. Din acest procentaj 
exporturilor le revine mai bine 
de jumătate. Sporirea lor este 
importantă și pentru faptul că pe 
această cale se stimulează pro
ducția de serie, în condițiile că
reia prețul de cost poate fi redus, 
iar scăderea costului producției 
mărește competitivitatea produse
lor pe piața externă. Așa incit, 
după cum recomandă o serie de 
economiști din R.F.G., lărgirea 
exporturilor trebuie să constituie 
un principal mijloc de frînare a 
tendinței de deteriorare a balan
ței comerciale vest-germane.

Gh. CERCELESCU

Graficul, reprodus din revista 
< Der Spiegel», redă evoluția sol
dului balanței comerciale a R. F. 
Germane, din anul 1958 pînă in 

luna iunie 1965

Gibraltarul
și... vacanțele în Spania

Deși turiștii se 
plîng că soarele își 
face cam rar apariția 
pe cerul britanic, dis
cuțiile din Camera 
Comunelor, înaintea 
vacanței parlamenta
re, au fost destul de 
înfierbîntate. In ca
drul lor, cu puțin îna
intea încheierii actua
lei sesiuni, membrul 
liberal în parlament, 
Jeremy Thorpe, spri
jinit de un număr de 
deputați liberali și 
laburiști, a depus o 
moțiune prin care cri
tică un grup de depu
tați conservatori, prin
tre care și pe liderul 
adjunct în „cabinetul 
de schimb“ al con
servatorilor, Maudling, 
pentru intenția aces
tora de a-și petrece 
vacanța în Spania. 
Comentatorii aprecia
ză această critică drept 
o ripostă dată .mem
brilor conservatori în

parlament care, cu 
cîtva timp înainte, 
criticaseră la rîndul 
lor Partidul laburist 
pentru lipsă de iniția
tivă în rezolvarea pro
blemei blocadei spa
niole a Gibraltarului. 
După cum se știe, blo
cada a fost instituită 
cu aproape un an in 
urmă sub pretextul 
împiedicării „contra
bandei“, dar în fapt a 
constituit o măsură de 
represalii la adresa 
Angliei, care nu vrea 
să renunțe la Gibral
tar, ultima sa colonie 
europeană, în favoarea 
Spaniei.

Deputatul liberal 
consideră că compor
tarea conservatorilor 
în această privință 
lasă mult de do
rit. De ce ? Pentru 
că — arată el — 10 
la sută din venitul 
realizat de Spania de 
pe urma turismului 
provine de la cetă

țenii englezi care își 
petrec concediul aco
lo. Prin urmare, s-ar 
putea spune că eco
nomia spaniolă este 
într-o oarecare măsu
ră dependentă de ei. 
După părerea depu
tatului liberal, o posi
bilitate de a rezolva 
problema blocadei Gi
braltarului ar consta 
tocmai în limitarea 
numărului de turiști 
englezi în Spania, ceea 
ce ar putea determina 
guvernul spaniol să-și 
revizuiască atitudinea 
în problema Gibral
tarului.

Nu se știe dacă, 
după critica ce li s-a 
făcut, grupul de de
putați conservatori 
vizați a renunțat la 
călătoria in Spania. 
In tot cazul, disputa 
din parlament i-a pus 
în încurcătură.

Gabriela MANTU
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