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W FATA SATULUI 
DE MllNE
— Puncte de vedere eu pri

vire la întocmirea studiilor de 
sistematizare a satelor.

M Sa nu-i uitam 
pe spectatori
— Interviu cu Francise Mun- 

teanu.

PENTRU SEMĂNAT ?

23 AUGUST 1965

Numele scump al patriei socialiste, pe fondul înflăcărat al stindardelor

a unei delegații de partid
și guvernamentale

a Republicii Socialiste România
alLa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist

Uniunii Sovietice și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în septem
brie a. c. va pleca în Uniunea Sovietică, într-o vizită oficială, o 
delegație de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste Româ
nia, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

pe graficele intrecerii

EXEMPLUL
CEL MAI
GRĂITOR

de Süfö ANDRÂS

Frăția de veacuri, unirea strînsă a 
celor ce muncesc — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — are în realitatea noastră socia
listă nenumărate mărturii. Istoria ne 
oferă multe învățăminte, dar prezen
tul zilelor luminoase ale Republicii 
Socialiste România este exemplul cel 
mai grăitor.

în tabloul marii familii se integrea
ză, între altele, și regiunea Mureș- 
Aufonomă Maghiară, unde pe ogoa
re, pe scenele căminelor culturale se 
cîntă în trei limbi, iar brațele se a- 
vîntă pentru un singur ideal în mun
ca creatoare pentru înflorirea pa
triei. în trecut, acest ținut, ca și ce
lelalte regiuni, s-a culcat și s-a scu
lat în sărăcie. Gheorghienii, Odorhe- 
iul, Ciucul au fost excluse veacuri 
de-a rîndul din rîndul viefii econo
mice. Secuiul pribeag — cu binecu
noscutul lui coviltir — a pornit pe 
drumuri nu dinfr-un instinct poetic, ci 
minat de nevoia existenței. Nu de 
mult, trecînd pe la Vlăhița, azi una 
dintre citadelele vieții economice ale 

■ agiunii noastre, am exclamat : ce 
'uzină uriașă a crescut în locul ve
chiului cuptor ! Imaginea inspira 
poezie : șirul blocurilor noi, elegan
te, armata specialiștilor cu înaltă 
calificare, spectacolul muncii libere, 
o viață culturală pasionantă. Am 
organizat acolo o serală literară 
și am ascultat versurile lui Eminescu, 
Ady, Arghezi, Jôzsef Attila. Bunăsta
rea căminelor muncitorești, care au 
alungat trecutul întunecat, este foar
te propice poeziei, înălțării spiri
tuale.

Și Gălăuțașul, cu lumea fremătă
toare a forestierilor I Odinioară — 
cine nu-și amintește ? — ei nu pu
teau avea prea mult chef să asculte 
freamătul pădurii, deoarece în spa
tele lor stăteau vătafii magnaților in
dustriei și grijile vieții mizere a dobo- 
rîtorilor de lemn. Din toate schimbă
rile de aici aș vrea să amintesc una 
singe . ilustrată de chipul simbolic 
al un., muncitor secui. Admiram și
rurile de mașini automate ale uzinei 
moderne, treceam prin atelierele lu
minoase, priveam fetele îmbrăcate în 
halate albe, proaspăt călcate, și, o- 
prindu-mă lîngă un fierăstrău cu glas 
fluierător, am întîlnif lumina ochilor 
unui om trecut de vîrsta tinereții. 
Mi-a atras atenția degetul lui arătă
tor, cu care a ghiontit spre circula
rul ce se învîrtea cu o mare viteză 
un butuc de lemn. La un moment 
,at, uriașa mașină și-a oprit șuierul, 

„încearcă și dumneata — m-a în
demnat. Tn momentul cînd omul e 
în pericol, dacă se apropie prea mult 
de fierăstrău, mașina se oprește au
tomat, nu care cumva să ne facă vreo 
pagubă". Fierăstrăul era înzestrat cu 
un ’ narat special, acționat de o ce
lulă lotoelectrică... Cîle mîini nu 
s-au ciuntit altădată sub dinții fie- 
răstraielor, pînă cînd pe fața bătrî- 
nului secui, pe această față brăzdată 
de riduri, înnegrită de bătaia vîntu- 
rilor, a putut să apară zîmbetul de 
copil văzînd acest miracol al protec
ției muncii socialiste. înfr-un alt 
sector al uzinei, unde macarale uriașe 
plimbă și ridică butucii, un munci
tor îmi zicea : „Brațele noastre parcă 
sînt acum mai cuprinzătoare, mai pre
cise". întruchiparea acestei idei am 
/ăzut-o și la Reghin, cînd m-am că
țărat pe o mașină atotștiutoare de 
cules porumb, și la Tg. Mureș, la 
construcția șirurilor noi de blocuri, 
cînd o femeie care căra mortarul și-a 
ocupat locul în cabina macaralei, ce 
funcționa la simpla apăsare a unor 
butoane.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Flori de august, prinos al sentimentelor întregului popor pentru partid, 
pentru patria socialistă

HUNEDOARA (co- 
resp. „Șcînteii“). — 
în zilele de 23 și 24 
august, Întrecerea so
cialistă a continuat să 
se desfășoare cu a- 
ceeași însuflețire în 
toate secțiile Combi
natului siderurgic 
din Hunedoara, 
derurgiștii au 
pe graficele 
ductie noi 
Cocsarii au 
peste plan

inre-

peste 
lună.

Si- 
î înscris 
de pro- 
realizări. 

produs 
120 tone

de cocs, iar la furna
lul nr. 7 s-a 
gistrat a 1500-a tonă 
de fontă dată 
plan in această
O cantitate asemănă
toare de metal s-a 
produs suplimentar și 
Ia oțelării. Prin folo
sirea oxigenului și re
ducerea duratei de e- 
laborare a șarjelor, 
numai la cuptoarele 3 
și 6 de la oțelăria 
Martin nr. 2 s-au e-

laborat in plus in
două zile 350 tone de 
metal. Sporuri în
semnate de producție

și la
lami- 

folosi- 
agre-

s-au obținut 
complexul de 
noare. Pe baza 
rii intensive a 
gatelor, laminatorii 
au produs in 25 de 
zile din august 10 500 
tone de blumuri, ta- 
gle, profile, sfrmă și 
benzi peste prevede
rile planului.

In gospodăriile de stat și în coo
perativele agricole de producție din 
regiunea Crișana se fac. în aceste 
zile, pregătiri intense pentru însă- 
mîntările de toamnă, tn această pe
rioadă principalele lucrări pentru 
viitoarea recoltă sînt arăturile, 
condiționarea semințelor, transpor
tul și împrăstierea îngrășămintelor. 
După cum ne informează tovarășul 
Gheorghe Nan. vicepreședinte al 
consiliului agricol regional, fată de 
aceeași perioadă a anului trecut a- 
răturile sînt acum mult mai avan
sate. Pînă Ia 24 august, in unitățile 
agricole din regiune s-au efectuat 
arături pe 71 la sută din suprafe
țele planificate în raioanele de 
deal ale regiunii, Beiuș, Gurahonț. 
Aleșd, Șimleu unde, potrivit condi
țiilor pedoclimatice, semănatul 
griului începe mai devreme, ară
turile au fost executate pe suprafețe 
mai mari în raionul Beiuș, această 
lucrare se apropie de sfîrșit. în
treaga cantitate de semințe necesare 
campaniei agricole de toamnă este 
asigurată în prezent, în cooperati
vele agricole se lucrează intens la 
conditionarea semințelor, la trans
portul îngrășămintelor organice și 
chimice

Am vizitat, zilele acestea, cîteva 
unităti agricole din raioanele Criș 
si Salonta în raionul Salonta, unde 
organele de 
cordă o mai 
tirii recoltei 
tele obținute ,__  ___  __  ___
în cooperativele agricole, mecani
zatorii de la S.M.T Çhiorac și Cefa 
au făcut arături pe 12 500 ha, re- 
prezentînd 73 la sută din suprafața 
planificată. La cooperativele agri
cole din Calacea și Tulea arăturile 
au fost terminate ; la cele din Salon
ta, Gepiu, Sînnicolau Român, Mădă- 
ras și altele mecanizatorii folosesc 
întreaga capacitate a tractoarelor 
pentru ca în viitoarele zile să termi
ne această lucrare. Sînt însă și unele 
unități, între care cele din Belfir, Hu- 
sasău, Ucuriș și Olcea, unde execu
tarea la timp a arăturilor nu se află 
în centrul atenției. La cooperativa a- 
gricolă Belfir, din cele 8 tractoare e- 
xistente la brigadă, numai două lu
crează la arat. Ce fac celelalte?

partid si agricole a- 
mare atenție pregă- 

anului viitor, rezulta- 
pînă acum sfnt bune

Două sînt la... reparații, tar cele
lalte sînt utilizate la transporturi și 
alte lucrări Din această cauză, din 
cele 358 ha au fost arate pînă acum 
numai 190.

tn raionul Criș. pînă în seara zi
lei de 24 august se efectuaseră ară
turi pe 12 800 ha, adică pe 63 la sută 
din suprafețele prevăzute. La coo
perativa agricolă din Satu Nou 
tractoriștii au terminat arăturile pe 
cele 430 ha, iar la cea din 
Boiu se ară ultimele suprafețe. A- 
ceastă lucrare este avansată și la 
cooperativele din Sîntana, Comlăuș, 
Tipări. Sepreuș, Urișca și altele. în 
schimb, Ia Șiclău, Sintea Mare, 
Caporal Alexa și în alte unități 
din raion pregătirea ogoarelor 
se face într-un ritm nesatisfăcă
tor. Pare inexplicabil de ce în ra
ionul Criș. care a terminat primul 
secerișul, executarea arăturilor este 
sub realizările medii pe regiune. 
Cauza o constituie lipsa de preo
cupare pentru folosirea cu întreaga 
capacitate a mijloacelor de lucru 
existente. în ultima săptămînă 
tractoarele au lucrat la arături cu 
mai puțin de jumătate din viteza 
planificată

în timpul care a mai rămas pină 
la începerea însămîntărilor, in re
giune trebuie gtăbite atît arăturile, 
cit și condiționarea semințelor în 
fiecare unitate, astfel fncît semăna
tul să se poată face la timp și ta 
un nivel agrotehnic superior.

H. GROSU 
coresp. „Șcînteii"

ANCHETA

„ȘCÎNTEII"

„Una din preocupările centrale ale ministerelor și 
întreprinderilor trebuie 
calificării muncitorilor și 
gătirii inginerilor în pas 
economie, cu progresul

să fie ridicarea continuă a 
tehnicienilor, perfecționarea pre- 
cu introducerea tehnicii noi în 
tehnico-științific".

(Din Raportul C. C. prezentat de tovarășul Nicolae Ceausescu 

la Congresul al IX-lea al P. C. R.)

25000 de muncitori
pe treptele calificării

Documentele Congresului al IX-lea al partidului sublinia
ză importanța deosebită a ridicării permanente a calificării 
muncitorilor și tehnicienilor în pas cu introducerea tehnicii 
noi în întreprinderi. In fabricile și uzinele din regiunea Cluj, 
24 000 de muncitori au frecventat anul acesta cursuri de 
ridicare a calificării, iar peste 1 000 pe cele de specializare. 
Cum s-au desfășurat aceste cursuri, care este tematica lor, 
reflectă ea cerințele esențiale ale producției, ale pro
gresului tehnic ? Ce trebuie făcut In continuare pen
tru organizarea cit mal eficientă a acțiunii de calificare 
și specializare. In concordanță cu necesitățile actuale șl de 
perspectivă ale întreprinderilor ? Iată cîteva întrebări la 
care ne-au răspuns, cu prilejul unei anchete, muncitori, ingi
neri, tehnicieni, directori din patru întreprinderi din regiune.

Cui predăm ștafeta
In secția turnătorie a uzinei 

„Tehnofrig“-Cluj bătrînul munci
tor IORGU HAMZA ne-a spus :

— „Tainele“ meseriei se învață 
în procesul muncii la mașină, cu 
ajutorul nemijlocit al celor care 
știu mai mult. în zilele noastre 
însă aceasta nu-i suficient. Munci
torii sînt preocupați nu numai de 
îndeplinirea curentă a sarcinilor 
de producție. E firesc. Tot ce 
este nou în meserie trebuie învă
țat repede. Nu putem aștepta să 
treacă anii. Mai ales că cerințele 
în ce privește nivelul tehnic și 
calitativ al mașinilor și utilajelor 
sînt tot mai mari. Și în plus,

produsele noastre trebuie să țină 
mereu pasul cu cele mai bune rea
lizări de pe piața mondială.

Ce părere aveți despre cursurile 
organizate în uzină ?

— Socotesc că oricîtă bunăvoin
ță ar avea muncitorii, cu o sin
gură lecție pe lună nu pot să-ți 
completeze și să-și ridice sistema
tic nivelul cunoștințelor tehnice. O 
singură lecție este foarte puțin. Ar 
fi mai potrivit ca lecțiile să aibă 
loc săptămînal sau bilunar. Cred 
că ar trebui să fim mai practici, 
să legăm mai strîns cele predate 
la cursuri de cerințele concrete ale 
producției din fiecare secție. Ar fi 
nimerit ca muncitorii din secția 
unde lucrez să învețe cele mai

moderne metode de turnare. Ele 
trebuie bine stăpînlte. Nu spun 
o noutate. Partea teoretică se 
poate însuși la cursuri, dar cea 
practică — numai la locul de 
muncă, învățînd de la cei mai 
buni. Ștafeta producției de înaltă 
calitate poate fi astfel predată din 
mers unor muncitori cu calificare 
avansată.

Propunerile merită a fi analiza
te. Neîndoielnic, conducerea uzinei 
clujene poate găsi și alte soluții 
adecvate specificului secțiilor de 
producție, gradului diferit de ca
lificare a muncitorilor. Esențial 
este ca temele predate să fie ur
mate de demonstrații practice, să 
existe o legătură organică între 
lecții și producție.

Consfătuiri de producție 
sau cursuri ?

Tur de orizont pe
universitare
• Orășelele studențești cresc în întindere și pe verticală
• Aparate moderne în laboratoare • Manuale și tratate
in tiraj de 500 000 de exemplare • Anticipații la un
viitor tur de orizont

Tinerele „orășele stu
dențești" cresc în întinde
re și pe verticală. Apro
piata deschidere a cursu
rilor universitare coincide 
și în acest an cu inaugu
rarea unor noi cămine și 
cantine, spațioase și con
fortabile. Să facem un mic

tur de orizont pe cîteva 
dintre coordonatele uni
versitare.

Poposim la noul grup 
social-studențesc din car
tierul „Regie", 
clădiri formînd
dein complex arhitecto
nic sînt pregătite să-și

Trei noi 
un mo-

primească locatarii : 1 188 
de studenți ai politeh
nicii bucureștene. Ei vor 
fi găzduiți cîte doi în 
fiecare 
studenții 
pregătit 
cu 600
la Petroșeni — altul cu

Pentru 
s-a 

cămin 
locuri, iar

cameră.
din Cluj 

încă un 
de

coordonate
400 de locuri. Sînt aproa
pe de momentul inaugu
rării două cămine a cîte 
400 de locuri la Iași și la 
Timișoara. La începutul 
anului universitar va ti 
dată în folosință și noua 
cantină a Institutului a- 
gronomic „N. Bălcescu* 
din Capitală, unde vor 
putea lua masa zilnic 
3 000 de persoane, precum 
și cantina Institutului a- 
gronomic din Iași. Fie că-1 
vorba de București sau 
Cluj, Craiova, Timișoara 
ori Suceava, pe „cămi- 
niști" îi așteaptă camere 
cu interior plăcut, mobi
lier nou, coniortabil.

In noul an universitar 
tinerii vor avea la înde- 
mină condiții de învăță 
mint mult îmbunătățite. 
Consemnăm, între altele, 
că la institutele politehni-

ce s-au și Instalat nume
roase strunguri, raboteze, 
mașini universale de as 
cuțit scule etc., necesare 
studiului practic. Institu
tele agronomice au fost 
dotate cu tractoare, se
mănători, mașini de îm
prăștiat îngrășăminte, 
combine, incubatoare. Nu
meroase laboratoare sînt 
înzestrate cu noi aparate 
și instalații moderne. La 
catedra de optică a uni
versității din București e 
pus în funcțiune un lașei 
de laborator. Universita
tea bucureșteană a mai 
fost dotată, printre altele 
cu un cromotograf pentru 
analize gazoase și un 
spectrograf pentru analize 
de chimie fizică.

Aurelia GOLIANU

(Continuare în pag. a Il-a)

Foc nestins (Instantaneu fotografic 
de la Fabrica de ciment din Turda)

Foto I M. Andreescu

J Note de călătorie

I Prefaceri
! în viata
■ țăranilor
! iranieni

Fabrica de pielărie și încălță
minte „Clujana". Aici funcționea
ză, pe lingă cele trei cursuri de 
specializare pentru brigadieri și 
controlori de calitate, 16 cercuri 
de conferințe tehnice, la care parti
cipă peste 2 400 de muncitori, adi
că aproape întreg colectivul secto
rului încălțăminte.

Firește, conferințele tehnice tși 
au rolul lor în ridicarea calificării. 
Numai dacă sînt bine organizate și 
prin conținut suscită interesul par- 
ticipanților. Cum se desfășoară ele 
însă în fabrică ? După cum ni s-a 
spus, o dată pe lună, maistrul din 
fiecare atelier adună muncitorii 
în pauza de masă sau la sfîrșitul 
schimbului și în 15—30 minute face 
o expunere. Dar în minutele res
pective maistrul se referă mai mult 
la lipsurile observate în procesul 
de producție. Este limpede că ase
menea cercuri profesionale nu sînt 
altceva decît niște palide consfă
tuiri. Oare acesta este rostul Iot ?

— Sînt de părere, ne spune in
ginerul GHEORGHE IUGA. că or
ganizatorii au fost neinspirați. Tn 
locul acestor cercuri, care au un 
nivel scăzut, ar fi bine să fie or
ganizate cursuri cu o tematică bine 
definită, atrăgătoare. Lecțiile să 
fie predate săptămînal de ingineri 
și tehnicieni, poate și de maiștri 
cu mai multă experiență. Noutățile 
în industria încălțămintei se suc
ced repede.

— Cum vedeți organizarea mai 
eficientă a cursurilor ?

Al. MUREȘAN 
coresp „Șcînteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)
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■ Pe urmele pala
tului Iul Darius

■ Pluguri de lemn 
și tallsmane

— Ar fl mal bine sä 
amînăm plecarea la Khor- 
zov-Șah. E vreme rea.

— Să mergem totuși...
— în defintiv, ce ați pu

tea vedea ? Un sat și atît
M-am gîndit că a face 

cunoștința satului este un 
lucru Indispensabil pentru 
a avea o Imagine completă 
asupra Iranului de azi.

— Plecăm mîine dimi
neață. Vă aștept la hoteL 

....Profesorul de flzico-chl- 
mice de la liceul din Ta
briz. care cu amabilitate 
m-a însoțit prin oraș și prin 
împrejurimi, a venit la ora 
fixată.

Pornind spre destinație, 
am înțeles rezerva inter
locutorului meu. Teritoriul 
Iranului este presărat cu 
nenumărate monumente — 
mărturii ale străvechii civi
lizații persane ca și ale al
tor epoci de înflorire din 
istoria țării. Conștienți de 
valoarea istorică și artisti
că a acestor vestigii, ira
nienii le conservă atent șl 
le prezintă cu mîndrie ve
derii vizitatorilor. Gazdele 
sînt însă reținute atunci 
cînd călătorul străin își ex
primă dorința de a vizita 
un sat. Nu întîmplător.

Nicolae POPOVICI

(Continuare 
in pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCÏNTEIA

FAȚA SATULUI
DE MilNE

Cu privire la întocmirea studiilor de sistematizare a satelor
ca o 

______ ________  ____ _ _ . . *n" 
tocmirea studiilor necesare în vederea sistematizării satelor noas
tre. In legătură cu problemele care se ridică în această privință, 
corespondenții noștri din regiunile Dobrogea, Iași și Maramureș au 
întreprins o scurtă anchetă la Direcțiile de sistematizare, arhitec
tură și proiectare a construcțiilor din regiunile respective. Publi
căm mai jos o parte din relatările făcute cu acest prilej.

Documentele Congresului al IX-lea al partidului au pus 
sarcină importantă în fața organizațiilor de proiectare

VASILE SIMION, arhitect șef

al D.S.A.P.C. Constanța

Satd nou și folosirea

chibzuită a terenurilor
Sistematizarea satelor este o pro

blemă foarte complexă și serioasă 
determinată atît de necesitatea de 
a se asigura o folosire judicioasă 
a pămîntului — principalul mijloc 
de producție în agricultură — cît 
și de procesul de dezvoltare a 
satelor pe drumul civilizației so
cialiste. înainte de 
voi referi la cîteva din studiile 
pregătitoare pe care le-am făcut 
pînă acum în această privință. Am 
început cu studiul sistematizării 
teritoriale a raionului Negru Vodă, 
iar acum ne preocupă problemele 
sistematizării raionului Istria și stu
diul de sistematizare teritorială 
din balta mare a Brăilei. In conti
nuare vom începe studiul redus de 
sistematizare a regiunii cu toate 
localitățile sale. Desigur acest lu
cru nu este deloc ușor. Dobrogea, 
ca și celelalte regiuni ale 
aro o moștenire destul de 
de la vechiul regim. De la 
case de lut, care se aflau < 
construcțiile moderne este 
destul de lungă pe care 
— în condițiile deosebit de 
xabile create acum — să o 
batem.

Ce credem noi . că trebuie 
în vedere în legătură cu aceasta ? 
In primul rînd va trebui să ținem 
seama de centrele de producție In 
jurul cărora se concentrează lo
calitățile. In regiunea noastră se 
conturează In special 3 mari acti
vități : agricultura, stuficultura și 
piscicultura. In raionul Negru 
Vodă — unde acest studiu este 
terminat — avem în vedere ca sa
tele să fie organizate în așa fel 
încît ele să corespundă cerințelor 
dezvoltării economice.

In sudul Deltei se vor dezvolta 
unele localități și se vor înființa 
altele noi. In zona Dranov, ca ur
mare a extinderii pisciculturii și 
stuficulturii, se vor crea localitățile 
Perișor și Crasnicol. Satele trebuie,

toate mă

I țării, 
săracă 
vechile 
aici, la 
o cale 
trebuie 

favo- 
stră-

avut

Pe lacul Razelm

de asemenea, să se dezvolte In așa 
fel incit să justifice dotările : școli, 
dispensare moderne, electrificări, 
alimentare cu apă etc. Se pune, de 
asemenea, problema drumurilor, a 
legăturilor fiecărui sat cu celelalte 
localități. Delimitarea vetrelor sa
tului, determinarea unor loturi co
respunzătoare care să aibă în ve
dere mărimi și densități și să jus
tifice datele social-culturale și de 
echipare tehnico-edilitară, — iată 
cîteva din problemele care trebuie 
să ne stea în primul rînd în aten
ție în studiile privind sistematiza
rea satelor.

Ing. GHEORGHE DARIDA,

director D.S.A.P.C. Maramureș

Soluții în concordanță
cu specificul local

lor din preajma acestora. Am ur
mărit aici extinderea attt a supra
fețelor legumicole din apropierea 
centrelor mai populate, ca și a 
celor ocupate de culturi cerealiere 
și prășitoare care se pot iriga. In 
baza acestui studiu am întocmit și 
o temă mai în detaliu pentru siste
matizarea comunelor Dragalina și 
Zorleni, iar în prezent un colectiv 
de-al nostru lucrează la schița de 
sistematizare a comunei Dragalina. 
In cadrul acestei schițe proiectăm, 
în primul rînd, centrul civic — sfa
tul popular, școala, căminul cultu
ral, dispensarul, magazinul comer
cial etc. — încît toate să fie am
plasate grupat, iar casele să fie 
așezate în jurul lor, pe cît posibil 
pe artera principală și pe ramifi
cații cu accesibilitate mare La 
această comună, care are pe raza 
ei alături de cooperativa agricolă 
de producție și o gospodărie agri
colă de stat și o stațiune de ma
șini și tractoare — unități gata 
grupate — studiem și precizăm în 
schiță toate posibilitățile de dez
voltare a acestei localități, de ex
tindere a conductelor, a sectoare
lor de producție etc. Aceste studii 
teritoriale și schițe de sistematizare 
ce le avem în lucru sînt deocam
dată experimentale. Rezultatele de 
pînă acum confirmă*că sîntem pe 
o cale bună și că putem extinde 
studiile noastre. Din noul peisaj al orașului Piatra Neamț Foto : Gh. Vințilă

Teatrul „C. I. Nottara" (Teatrul 
de vară din parcul Herăstrău) : 
Opt femei — ora 20. Teatrul sa- 
tlric-muzical „C. Tănase' : (gră
dina Boema) : Carnaval la Tă
nase — ora 20. (sala Savoy) : 
Veselie la 174 — ora 20. Teatrul 
Evreiesc (grădina din str. Mircea 
Vodă nr. 5) : Idei... pentru o re
vistă — ora 20. Circul de stat : 
Circus variété — ora 20.

TELEVIZIUNE
19,00 — Jurnalul televiziunii (I). 

19,20 — Pentru copii : „Punguța 
cu doi bani". 19,50 — La bardul 
din Mircești. 20,10 — Emisiune tie 
teatru : „Mașina de scris". 1 
pauză : Filmul documentar : ,»Pic
iul de vultur". în încheiere : 
Jurnalul televiziunii (II) și Buletin 
meteorologic.

CINEMATOGRAFE
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D.S.A.P.C. Maramureș a între
prins un studiu tehnico-economic 
privind sistematizarea raionului 
agricol Satu Mare ■— studiu avizat 
de către organele centrale. De a- 
semenea, cu ocazia proiectării unor 
obiective în mediul rural, în cadrul 
studierii amplasamentelor s-au pro
pus și unele detalii de sistemati
zare a centrelor 
pective. Amintim astfel comunele 
Santău, Berveni, 
altele pentru care s-au propus de
talii de sistematizare ale centrelor 
o dată cu proiectarea școlilor cu 
8 săli de clasă, magazinelor uni
versale cu etaj, căminelor cultura
le cu 400 de locuri etc. In arhiva 
D.S.A.P.C. Maramureș există o se
rie de studii topografice, geoteh- 
nice, hidrogeologice și hidrologi
ce efectuate în cursul ultimilor ani, 
care constituie o zestre prețioasă 
ce poate fi valorificată integral în 
cadrul acțiunii de întocmire a do
cumentațiilor pentru sistematizarea 
satelor.

Sporirea dotărilor social-cultura
le, comerciale etc. la sate va trebui 
să ducă la crearea unor centre so
cial-administrative care să le gru
peze. De pe acum va trebui să fie 
prevăzute și suficiente rezerve de 
teren pentru a înzestra aceste 
centre social-administrative cu do
tările viitoare, care actualmente 
nu se întrevăd încă pentru sate. 
Principala problemă de care vom 
ține seama în elaborarea studiilor 
de sistematizare a satelor va fi a- 
ceea de a asigura o folosire ra
țională a terenurilor arabile.

comunelor res-

Botiz, Lazuri și

Arh. GEORGE POHRIB, di

rector adjunct D.S.A.P.C. Iași

Construcțiile - cit mai

rațional grupate
In ultima vreme. In special după 

încheierea procesului de coopera
tivizare a agriculturii, arhitecții și 
proiectanții ieșeni, ca și cei din 
întreaga țară, de altfel, am fost so
licitați tot mai mult sâ ne spunem 
părerea și asupra ridicării noilor 
construcții de la sate. La indicația 
organelor locale de partid și 
de stat noi, specialiștii de la 
D.S.A.P.C. Iași, am trecut la întoc
mirea unor studii de sistematizare 
teritorială. Primul studiu pe care 
l-am realizat In acest sens este 
acela asupra sistematizării terito
riale a raionului Bîrlad. Am studiat 
și posibilitățile de regularizare a 
unor rîuri și de irigare a terenuri-
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SÀ NU-I UITAM PE SPECTATORI
continuarea discuției despre film și actuali- 
după intervențiile lui Liviu Ciulei și Ion

In 
täte, 
Popescu Gopo, publicam un interviu cu scena
ristul și regizorul Francise Munteanu. Intîlnindu-1 
la Studioul de la Buftea, unde lucrează la pre
gătirea unei viitoare coproducții cu studiourile 
sovietice, cineastul a fost bucuros să ne împăr
tășească punctul său de vedere.

— Bănuiesc prima între
bare : de ce n-avem scenarii, 
filme contemporane ? — a 
anticipat Francise Munteanu, 
precizind de 
convorbirii că 
cupa locul ce f se cuvine 
în ansamblul artei româ
nești. cinematografia tre
buie să se orienteze ferm și 
consecvent spre tratarea 
temelor mari ale actualită
ții socialiste, să exprime 
artistic, convingător și pa
sionant, adevărurile epocii 
noastre.

la începutul 
pentru a ti

artei româ-

— Vă rugăm să răs
pundeți întrebării pe ca
re singur ați formulat-o. 
Ca scenarist, ca regizor 
cunoașteți problema din 
punctul de vedere al 
creatorului; ca director 
de grupă, deci ca redac
tor, ne puteți vorbi și 
din perspectiva studiou
lui.

— Mai intii, o precizare : 
nu-mi place termenul „con
temporan". Este vag și, în 
plus, a fost atit de mult 
uzat, teoretizat, încît și-a 
pierdut sensul. La noi, în 
cinematografie, prin „su
biect contemporan" se sub
înțelegeau, la un moment 
dat, evenimentele petrecute 
in urmă cu cinci sau zece 
ani î pe urmă, anumiți cri
tici au inclus sub mantia 
contemporaneității și războ
iul antihitlerist, Lupenii sau 
povestea lui Tudor Șoimaru. 
In articolul publicat în 
„Scînteia", Gopo a ocolit 
termenul „contemporan". El 
a vorbit despre subiecte, fil
me actuale. In ceea ce pri
vește actualitatea unui film, 
sînt de acord 
lui : orice film 
vește viața, 
de pe pozițiile 
mind ideile, 
noastre, este actual. Fie și

Tur de orizont
(Urmare din pag. I-a)

Institutul de științe economice 
are de acum o mașină electronică 
de calcul C.I.F.A., precum și un 
modern cabinet audio-vizual pen
tru 
tul 
de
un 
tru

studiul limbilor străine. Institu- 
de construcții a primit o serie 
aparate specifice, printre care 
tahimetru delta, aparate pen- 
determinarea stabilității ter

mice a maselor plastice etc. Un 
cabinet de tehnică dentară a 
amenajat recent la Institutul 
dico-farmaceutic. Instalații 
microchirurgie, precum și 
spectrofotometru, un fotocolori- 
metru, oscilografe și altele sînt 
la dispoziția unor catedre ale 
Institutului agronomic „N. Bălces- 
cu". La Timișoara vor fi gata în 
curînd stația seismologică a Ob
servatorului astronomic al uni
versității și laboratorul de izotopi 
radioactivi de la Institutul de 
medicină. La Iași se va inaugura 
o hală-laborator pentru catedra 
de mașini termice a Facultății de

fost 
me

de 
un

cu afirmația 
bun care pri- 
evenimentele 
noastre, aflr- 

concepțiile

povestea Iul Decebal sau a 
lui Ștefan cel Mare. Dar 
ceea ce este necesar să dăm 
In primul rînd și ceea ce 
așteaptă publicul cu precă
dere din partea noastră sînt 
scenariile și, respectiv, fil
mele bogate în semnificații 
și a căror acțiune se petre
ce în zilele noastre.

totul alta. El îi cunoaște pe 
tinerii din blocul lui : sint 
cuviincioși, aduc lapte vă
duvei de la etajul patru, nu 
joacă fotbal între trei și 
șase după-amiaza — ca să 
nu-i deranjeze pe locatari. 
Și experiența scenaristului 
și experiența redactorului 
sint valabile. Dacă se face 
apel la un consultant, se 
poate ivi o a treia experi
ență, la fel de valabilă : ve
cinul lui este un tfnăr geo
log care a salvat de la înec 
o fetită și care ș.a.m.d. Ce 
se va fntimpla mai departe 
cu scenariul? Judecind 
după unele precedente, pro-

ar putea stimula studi
oul apariția unor scena
rii valoroase, de actua
litate ?

cărui acțiune se petrece 
in zilele noastre, a fost 
primit cu rezervă de că
tre public...

— La aceste filme, aș
teptate de spectatori, se 
referea de fapt 
rea...

tntreba-

păcate, 
nu prea

— $tiu. Dar, din 
astfel de scenarii 
apar. Sînt cîteva comedioa
re și atît...

— Cum se explică a- 
eeastă situație ?

— Prin faptul că aseme
nea scenarii sint mai greu 
de scris. Și adeseori iși 
croiesc și mai greu drum in 
cadrul studioului.

— De ce 7

— Mă luați cam repede... 
Să încerc, totuși, să dau un 
răspuns. în ce privește scri
sul, dificultățile sint de or
dinul cunoașterii, al experi
enței de viață, al orientă
rii, al faptului că întîmplă- 
rile, conflictele descrise sint 
supuse confruntării directe 
cu publicul etc. Cit despre 
drumul spre realizarea fil
mului, să vedeți : experien
țele noastre de viață sînt 
foarte subiective. Să presu
punem că mă preocupă pro
blemele de educație și că 
scriu un scenariu despre ti
neri. Aleg un subiect critic : 
despre 
culese 
mine, 
strică 
des nerespectuoși. Experien
ța redactorului căruia ti pre
dau scenariul este însă cu

niște tineri care lo- 
în același bloc cu 

MIzgălesc zidurile, 
liftul, sînt destul de

INTERVIU
cu
FRANCISC

MUNTEANU

căuta un 
„cale de 
din urmă 
scenariu 

vor ceda

babil că se va 
compromis, sflnta 
mijloc", și in cele 
se va naște un 
mediocru. Sau nu
nici scenaristul, nici redac
torul, iar filmul nu va fi in
clus în planul studioului. 
Și toate acestea sub semnul 
luptei pentru 
contemporan

un scenariu 
de calitate.

se întîmplă— Dacă
așa, înseamnă că redac
torul își înțelege greșit 
atribuțiile.

— Fără îndoială.

— Vă rugăm să 
spuneți care sînt, 
fapt, sarcinile grupelor, 
ale redactorilor și cum

pe coordonate universitare
mecanică a Institutului politehnic 
șl un complex de sere al Uni
versității „Al. I. Cuza'.

Și în acest 
bibliotecile 
îmbogăți cu 
specialitate, 
noi.

an universitar 
facultăților se vor 
mii de volume de 
manuale și cursuri 

Editura didactică și peda
gogică pregătește 200 de lucrări 
necesare studenților, într-un tiraj 
de 500 000 de exemplare. 86 de 
titluri au și fost expediate biblio
tecilor sau au fost puse în vîn- 
zare în librării. Dintre lucrările 
noi, apărute pentru prima oară, 
menționăm manualele de „Zoo
tehnie generală și genetică" 
și „Pediatria”. A ieșit de 
tipar, de asemenea, vol. II 
„Istoriei teatrului universal", 
tru studiul limbilor străine 
editează un nou manual 
limba franceză, antologii 
texte latine și germane, precum 
și o culegere de texte alese 
literatura engleză, în două 
lume.

Și acum cîteva anticipații 
un viitor tur de orizont.

sub 
al 

Pen
se 
de 
de

din 
vo-

la 
La

Institutul agronomic „Dr. Petru 
Groza" din Cluj a început orga
nizarea șantierului noii facultăți 
de medicină veterinară. Pînă la 
deschiderea anului universitar 
1966—1967 se vor înălța aici trei 
clădiri cuprinzînd amfiteatre, săli 
de lectură, cabinete, săli de ope
rații, stații pentru spitalizarea 
animalelor, biblioteci, laboratoa
re. Studenții Universității „Babeș 
Bolyai" 
cămine 
peste 
tutui de arhitectură „Ion Mincu’ 
din Capitală se va extinde în 
continuare spațiul de învățămînt, 
dîndu-se în folosință, printre al
tele, încă 38 de ateliere de pro
iectare, o sală de expoziții. Și 
viitorii muzicieni, care învață la 
conservatorul „Cijsrian Porum- 
bescu". vor avea la dispoziție noi 
amfiteatre și săli de studiu în- 
sumînd aproximativ 4 000 mp. 
Lucrări de extindere a spațiului 
de învătămînt încep anul acesta 
șl la Institutul agronomia din Iași.

vor primi două noi 
cu o capacitate de 

620 de locuri. La Insti-

ne 
de

— Grupele studioului, din 
care fac parte regizori, o- 
peratori, redactori, ar tre
bui să stimuleze discuțiile 
creatoare, principiale și 
exigente, în jurul 
telor de scenariu 
scopul clarificării mai de
pline (cînd este cazul) a 
ideii autorului, al amelioră
rii modului de exprimare 
cinematografică, al evitării 
balastului literar la care se 
referea, in interviul său, Li
viu Ciulei. Dacă apar in
tr-un scenariu idei retro
grade, dacă o povestire răs
tălmăcește realitatea, dacă 
un conflict este lipsit de in
teres, de valoare educativă, 
evident că grupa și, respec
tiv, redactorii au datoria să 
intervină. Dar nu se poate 
accepta ca această exigen
tă să slujească drept para
van rigidității, îngustimii 
de vederi, fugii de răspun
dere. E mai comod să mergi 
pe un drum bătătorit decit 
să defrișezi drumuri 
Este necesar ca. fără a face 
nici un fel de concesii în 
problemele majore, de con
ținut, să combatem, ori de 
cîte ori se ivește și sub 
orice formă s-ar manifesta, 
această comoditate, rutina, 

pentru realizarea 
adevărat 

acea îji-
care 

contri-

proiec-
— cu

noi.

militînd 
unor scenarii cu 
actuale, pentru 
drăzneală creatoare 
să ne permită să 
buim, prin filmele noastre, 
la mersul înainte al socie
tății. Această rutină s-a ma
nifestat, intr-un fel, și în 
realizarea filmului meu „La 
vîrsta dragostei". In mare 
măsură din vina subsemna
tului, povestirea prezentată 
pe ecran a început după 
consumarea conflictului — 
pe care l-am înghesuit In
tr-un pregeneric de 50 de 
metri. Restul era previzibil 
și, chiar dacă a plăcut pu
blicului, cred că sub raport 
educativ filmul ar fi cîști- 
gat dacă aș fi prezentat îm
prejurările care l-au condus 
pe erou în impasul pe care 
doar l-am sugerat. Filmul ar 
fi plăcut și mai mult publi
cului.

— Se spune că „a pla
ce publicului“ nu este în
totdeauna o judecată de 
valoare. Pe motiv că pu
blicul nu este omogen...

— Am convingerea 
film prost nu poate 
spectatorilor

că un 
place

aveți 
și Re-

— Ce părere 
despre „Romulus 
mus" ?

— Nu l-am văzut. Dar se 
poate întîmplă ca spectatorii 
să facă uneori concesii fil
melor cu caracter de diver
tisment Oamenii vor să se 
destindă, și în fața unui film 
de această factură nu-și fac. 
îndeobște, mari probleme (ar 
trebui să facem și noi filme 
distractive. străduindu-ne 
însă a da cît mai mult — în 
limitele genului respectiv) 
Dar cînd Intr-un film este 
vorba despre lucruri serioa 
se (aceasta se poate întîm 
pla si într o comedie sati 
rică) publicul devine foarte 
pretențios Si eu cred în a 
precierile milioanelor de 
spectalori

— Dar despre „Casa 
neterminată" ? Filmul, a

— ...Și pe bună dreptate. 
Aș spune că însuși scenariu) 
acestui film a fost netermi
nat. Nu sînt de acord cu fe
bra demolării care-i îndeam
nă pe unii critici să facă 
praf, fără să discute argu
mentat, cite un film româ
nesc Dar asta nu înseamnă 
că, implicit, contest criticile 
îndreptățite. „Casa netermi
nată" a fost un film acceptat 
in producție superficial, pa- 
re-nr-se sub imperiul înde
plinirii planului studioului 
In acest caz grupa, redacto
rul ar fi trebuit să intervină, 
militînd pentru ameliorarea, 
pentru clarificarea scenariu
lui Au fost și alte filme in
trate In producție sub re
zerva unor îmbunătățiri „din 
mers". De obicei, regizorii 
sînt partizanii acestei for
mule Dar aproape întot
deauna aceste concesii se 
răzbună, făcînd ca filmele să 
rămînă mai mult sau mai 
puțin fără ecou Și aș mai 
spune ceva Există o tenta 
tie a problematicii psiholo
gice, anumite tendințe inte- 
lectualiste, ecouri ale expe
riențelor unor cineaști din 
alte țări. E necesar să cău
tăm, să experimentăm — 
dar să nu-i uităm pe spec
tatori ! [In film nu se fare 
pentru 50 sau 100 de oa
meni. Pe vremuri, un volum 
se putea tipări într-un tiraj 
restrîns, pentru un cerc res- 
trîns de rafinați Dar filmul 
este altceva Dacă nu e gus
tat de publicul larg, dacă nu 
izbutește să comunice ma 
selor, emoționant, ideile, me 
sajul realizatorilor, înseam 
nă că nu e util. De aici 
atenția ce se cere acordată 
accesibilității, caracterului 
atractiv și convingător al 
povestirii cinematografice, 
cu alte cuvinte forței artis
tice a filmului, pusă in 
slujba unui conținut bogat 
și actual

In continuarea discuției, 
interlocutorul nostru s-o re 
ferit la răspunderile regizo 
rului de film subliniind cd 
apariția unor scenarii de 
actualitate depinde într-o 
măsură hotăritoare de regi 
zori. Rar se intimplă ca un 
scriitor să scrie din proprie 
inițiativă un scenariu Tre 
buie să existe îndemnul re 
gizorului care, 
preocupat de o 
are ceva de spus 
mediul artei sale 
de un anumit scenariu E 
normal deci, ca el să fie Ini 
tiatorul elaborării acestui 
scenariu, căutînd un scriitor 
cu care să aibă afinități de 
preocupări. De altminteri, 
talentul regizorului se mani 
festă și în detectarea, pro 
movarea. alegerea scenariu 
lui Nu întîmplător I iviu 
Ciulei n-a lucrat pînă acum 
niciodată după un scenariu 
prost O îmbunătățire a sti 
lului de muncă al grupelor 
de creație și o atitudine mai 
activă a regizorilor, ca si o 
sporire a încrederii studiou 
lui în creatorii de film în 
sensul stimulării răspunderii 
pe care trebuie să și-o asu 
me regizorul ca realizator al 
filmului sint, după părerea 
mea, condiții ale asigurării 
scenariilor necesare cinema 
tografiei românești — ne-a 
spus Francise Munteanu în 
încheierea interviului.

dacă este 
idee, dacă 
prin inter 
are nevoie 

scenariu

D. COST1N

SAMBA : Patria (completare A 
cul e vina?) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30. APORT, MUHTAR î— 
cinemascop : Festival (completare 
Lucrările Marii Adunări Națio
nale) — 10; 12,15; 14,15; 16,45; 19; 
21,15, rulează șl la grădină — ora
20, Melodia (completare Acolo 
unde Carpații întîlnesc Dunărea
— cinemascop) — 10; 12; 16; 18,15; 
20,30. MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
Capitol (completare Prietenul meu 
Max) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21, rulează și la grădină — ora
20, Feroviar (completare Prietenul 
meu Max) — 9,45; 11,45; 13,45; 
18,15; 20,30. EVADATUL — cP - 
mascop : Luceafărul (compleU 
Muzeul Zambaccian) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, Excelsior 
(completare Drumul) — 9,45; 12; 
14; 16,15; 18,36; 20,45, grădina Pro
gresul (completare Muzeul Zam
baccian) - 19,45. GAUDEAMUS 
IGITUR : Carpați (completare Lu
crările Marii Adunări Naționale) 
9,45; 12, 14,15; 16,30; 18,45; 21.
PROCESUL PROFESORULUI
WEIR : Republica (completare 
Lucrările Marii Adunări Națio
nale) — 9,15; 12; 15; 18; 21, Bucu
rești (completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale) — 9; 12; 15: 
18; 21, Expoziția — Piața Scînteii 
(completare Mîine începe azi) — 
19,45, Stadionul Dinamo (comple
tare Lucrările Marii Adunări Na
ționale) — 20, Grădina Doina 
(completare Mîine începe azi) <— 
ora 20. CĂPITANUL DIN TEN- 
KES (ambele serii) : Victoria — 
10; 13,15; 16,30; 20, Grlvița — 10; 
16: 19,30. NEAMUL ȘOIMĂREȘTI- 
LOR — cinemascop (ambele se
rii): Central (completare Șopîrle)
— 9,45; 13; 16,15; 19,30. DECORAȚII
PENTRU „COPIII MINUNE" : Lu
mina (completare Gust bun... bun 
gust) — 10; 13; 15,30: 18; 20,30.
CÎND MARTIN AVEA 14 ANI : 
Union (completare Delta — raiul 
albinelor) — 16; 18.15; 20,30. PRO
GRAM PENTRU COPII : Doina — 
ora 10. ZBORUL ÎNTRERUPT : 
Doina (completare Pionieria nr. 
4/1965) — 11,30: 14,30: 16,30; 18.30;
20.30. A IX-A EDIȚIE A JOCU
RILOR OLIMPICE DE IARNĂ : 
Timpuri noi (completare 180 zile 
în Atlantic) — 10—21 în conti
nuare. LALEAUA NEAGRĂ — 
cinemascop : Giulești (comple
tare Dincolo de codri și păduri — 
cinemascop) — 10,30: 15,30: 18;
20.30, Arta (completare O călăto
rie spre Inima Reșlței) — 11; 15; 
18; 21, rulează și la grădină — ora
20. PENSIUNEA BOULANKA :
Cultural (completare Sport nr. 
3/1965) - 16: 18,15: 20,30. Volga
(completare Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R ) — 9,30; 
12.15: 15; 17,45- 20,30. CÎNTÎND
DESPRE ARIZONA : înfrățirea
între popoare (completare Amin
tiri contemporane) — 10,30; 15,30; 
18: 20,30. FEMEIA NECUNOS
CUTĂ : Dacia — 9—13,45 în con
tinuare. 16,15- 18 45: 21,15, Grădina 
Unirea — ora 20, Cotroceni — ora 
10. WINNETOU - cinemascop : 
Buzești (completare Laminorul de 
țevi) — 10.30; 14.15; 16,30: 18.45,
rulează și la grădină — ora 20. 
Pacea (completare Muzeul Zam
baccian) — 11; 16. 18,15: 20.30.
OLIVER TWIST : Crîngași —
15,30: 18- 20.30 ALERG DUPĂ
O STEA : Cosmos — 16: 18: 20. 
UNORA LE PLACE JAZUL : Bu- 
cegi — 10: 12.30: 16: 18,30: 21. ru
lează și la grădină — ora 20. 
Tomis - 8,45; 11.15: 13.45: 16 15:
18,45: 21.15 rulează și la grădină
— ora 20, Flamura — 10? 12.30:
15,30: 18 20.30 Flacăra - 9.45:
15.15 DATI-MI CONDTCA DE 
RECLAMAȚI! : Flacăra (comple
tare Oltenii din Oltenia) — 18: 20, 
Munca (completare Oltenii di* 
Oltenia) - 16. 18.15. 20 30 AR 
RICA. AMERICA (ambe’e seriD : 
Unirea 16. UN LUCRU FĂCUT 
LA TIMP : vitan (comn’et.ar*' La 
cel mai înalt nivel) — 16: 18: ru
lează și la grădină — ora 19.45. 
Popular (completare La cel mal 
înalt nivel) - 10 30: 16: 18.30; 20 45. 
ROMULUS SI REMUS - cinema
scop • Miorița (completare Melo
diile străzii — cinemascop) - 8.45; 
11.15: 13.45: 16 15- 18.45 21.15 F1O-
reasca (completare Meiodill® stră- 
zii — cinemascop) - 10.30: 13:
15 30: 18- 20 30 FIUL CĂPITANU
LUI BLOOD Moșilor (comple
tare Pionieria nr 4/1965) — 15.30; 
18: 20,30 rulează și la grădină — 
ora 20 Colentina (completare 
Xavery Dunikcwskh - 15: 17: 19:
21. BRĂȚARA DF GRANATE î
Viitorul (completare Lucrările ce
lui de al IX-lea Congres al 
P.C.R.) - 15 30: 18; 20,30 STRI
GATUL ; Rahova (completare 
Surîsul) - 15.30 18: rulează si la
grădină — ora 20. DOMNUL ci
nemascop • Modern (cor- Setare 
Lucrările Mari) A dună r.-^Natio
nale) - 9.30. 1145: 14 16.30: 19: 21, 
Arenele Libertății (completare 
Lucrările Marii Adunări Natio
nale) - ora 20 UN ȘOARECE
PRINTRE BĂRBAȚI Lira (com
pletare Amintiri contemporane)
— 15; 17.15- 19.30. rulează șl la gră
dină - ora 20.15 JUNGLA TRA
GICA : Drumul Sării - 15.30: 
17.45: 20 ÎNTÏLNJRE LA ISCHIA
— cinemascop • Ferentari (com
pletare Spre cer - cinemascop) — 
10,30: 16: 18.15: 20,30, Progres»,
(completare Spre cer — cinema
scop) - 15.30; 18: 20 30. CUM SE 
REUȘEȘTE TN DRAGOSTE -. Co
troceni (completare Fotbaliști, nu 
uitați copilăria) - 15; 17: 19: 21. 
NE ASUMĂM RĂSPUNDEREA : 
Grădina Colentina - ora 20. DE 
DOI BANI VIOLETE : ProResul- 
Parc - ora 20.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele 

de 27, 28 $1 29 august. în tară : 
Vreme Instabilă la început, apoi 
în ameliorare. Cerul va fi schim
bător, mal mult noros Vor cădea 
ploi, mai ales sub formă de a- 
verse. Vînt potrivi», cu intensifi
cări de scurtă durată. Tempera
tura în scădere în prima parte, 
apoi staționară Minimele vor fi 
cuprinse între 5 si 15 grade Iar 
maximele între 15 și 25 grade. 
In București șl pe litoral : Vreme 
Instabilă la început apoi în ame
liorare Cerui schimbător. Ploi 
slabe în prima parte a interva
lului. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere la în
ceput, apoi staționară.
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TELEGRAME Cronica

zilei
Excelenței sale CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelenței sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Excelenței sale ȘTEFAN VOIT EC
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste România, în numele poporului din Vietnamul de 
sud. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și în 
nume’e meu Personal am onoarea de a adresa Excelențelor Voastre, 
guvf țiului, Marii Adunări Naționale și poporului României calde feli
cită^

Poporul din Vietnamul de sud, hotărît să lupte împotriva impe
rialiștilor americani, urmărește cu profundă simpatie și se bucură de 
marile succese obținute de poporul român în construirea patriei sale

Cu această ocazie, mulțumim sincer guvernului și poporului 
României pentru simpatia și sprijinul față de lupta noastră justă, pa
triotică.

Urăm poporului român, sub conducerea guvernului și Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialiste România, să obțină noi și glo
rioase succese în făurirea unei țări prospere, contribuind astfel la salv
gardarea păcii în Europa și în lume.

Să se întărească neîncetat prietenia veșnică dintre popoarele 
României și Vietnamului de sud !

NGUYEN HUU THO UNQUOTE 
Președintele Prezidiului 

Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud

Excelenței sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
BARBU SOLOMON

Cu ocazia sărbătorii naționale 
să primească viile mele felicitări, 
pentru fericirea dv personală și a

române, rog pe Excelenta Voastră 
împreună cu cele mai bune urări 
poporului român

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi eliberării României, am plăcerea de a exprima 

în numele poporului arab din Siria, al Consiliului Prezidențial și în nu
mele meu personal felicitările mele și sincere urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român 
prieten.

General AMIN EL-HAFEZ 
Președintele 

Consiliului Prezidențial 
al Republicii Arabe Siria

Excelenței sale domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România îmi 

este foarte plăcut de a adresa Excelenței Voastre sincerele mele felicitări 
și cele mai bune urări pentru fericirea personală șt pentru prosperitatea 
poporului român.

GEMAL GÜRSEL, general 
Președintele Republicii Turcia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a eliberării țării dv de sub 
tirania fascistă, transmitem Comitetului Central. întregului dv partid 
și poporului român un salut călduros și frățesc din partea comuniștilor 
și democraților italieni.

Salutînd astăzi aniversarea eliberării dv., acest important eveni
ment istoric care a creat acum 21 de ani premisele pentru făurirea unui 
stat democratic și socialist, ne simțim mai uniți ca oricînd cu dv. în 
lupta comună pentru pace, democrație și socialism.

Vă dorim, dragi tovarăși, noi și noi succese în opera dv. impor
tantă de construire a unei societăți socialiste.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ITALIAN

Excelentei sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a României, vă rog să primiți, Exce

lentă, sincerele urări pe care le exprim pentru fericirea dv. personală, 
precum și pentru prosperitatea României.

CONSTANTIN 
Regele Greciei

Excelenței sale domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre. în numele Republicii 

Arabe Unite, ca și în numele meu personal, cu prilejul sărbătorii na
ționale a României, felicitările cele mai cordiale, împreună cu urările 
mele sincere pentru sănătatea și fericirea dv

O dată eu respectuoasele mele omagii pentru persoana Excelenței 
Voastre transmit cele mai bune urări de glorie și progres poporului 
român.

GAMAL ABDEL NASSER

Excelenței sale domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Implinindu-se la această dată o nouă aniversare a sărbătorii na

ționale a României, vă transmit în numele poporului și guvernului ar- 
gentinean, și a1 meu personal, felicitări și urări pentru prosperitatea 
țării, fericirea poporului ei și a dumneavoastră personal.

ARTURO ILLI A
Președintele Republicii Argentina

Ieri a părăsit Capitala, plecînd 
spre R.S.F. Iugoslavia, delegația 
guineză condusă de domnul Fo- 
deba Keita, ministrul apărării na
ționale și securității Republicii 
Guineea care a făcut o vizită în 
țara noastră. La plecare, oaspeții 
au fost conduși de general de ar
mată Leontin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate, Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne, E- 
duard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Au 
fost de față ambasadorul Iakșa 
Petric și atașatul militar al R.S.F. 
Iugoslavia la București.

★
La ambasada Republicii Demo

crate Vietnam a avut loc miercuri 
o conferință de presă cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a pro
clamării independenței. A vorbit 
cu acest prilej Hoang Tu. ambasa
dorul R. D. Vietnam la București.

♦
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a ministrului afacerilor cultu
rale al Danemarcei, Hans Solvhoj, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Danemarcei la București, Viggo 
Christensen, a oferit miercuri sea
ra o recepție. Au participat Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă. O. Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S.

★
în sălile Muzeului „București în 

arta plastică“ din str. Biserica 
Amzei s-a deschis miercuri, în pre
zența unui numeros public, Expo
ziția de miniaturi indiene, organi
zată de Comitetul de Stat pentru 
Cultură si Artă în cadrul schimbu
rilor de manifestări culturale din
tre India și tara noastră. Cu pri
lejul vernisajului expoziției au 
vorbit Eugen Popa, vicepreședinte 
al Uniunii artiștilor plastici, și 
K. R. F. Khilnani, ambasadorul 
Indiei la București.

(Agerpres)

Știri sportive

Excelenței sale domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii eliberării României sînt fericit de a adresa 

Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și călduroase urări. îm
preună cu poporul khmer urez prosperitate Republicii Socialiste Româ
nia și fericire poporului român. A.dresăm urări arzătoare pentru în
tărirea legăturilor noastre de prietenie și cooperare, în lupta împotriva 
imperialiștilor americani agresori și pentru instaurarea unei păci drepte 
și durabile între toate țările.

Cu înaltă considerațiune,
NORODOM SIANUK 

Șeful statului Cambodgia

Excelenței sale domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 21-a aniversări a sărbătorii naționale a Repu

blicii Socialiste România vă transmit, în numele poporului cipriot, al 
guvernului și a) meu personal, cele mai cordiale felicitări și cele mai 
călduroase urări pentru fericirea dv. personală și pentru progresul și 
prosperitatea poporului României.

Arhiepiscopul MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Sta.t al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă 

rog să primiți, domnule președinte, felicitările mele cordiale și cele 
mai bune urări pentru sănătatea dv. personală și pentru fericirea și 
prosperitatea poporului României.

FREDERIK
Copenhaga, 23 August 1965 Rege

In CADRUL UNIVERSIADEI de h 
Budapesta, tînăra noastră campioana 
olimpică Mihaela Peneș a cîștigat ieri 
proba de aruncare a suliței, cu perfor
manta de 59,22 m. Pînă acum sportivii 
români au cucerit cinci medalii : una 
de aur, două de argint (prin echipele 
feminină și masculină de floretă) și 
două de bronz (ale înotătoarei Cristina 
Balaban la 100 m spate și 400 m liber).

FOTBALIȘTII NOȘTRI SELECȚIONA- 
BILI au înt.îlnit ieri, într-un meci de 
verificare, echipa iugoslavă Steaua ro
șie Belgrad. Partida — desfășurată pe 
stadionul ,.23 August“, în prezența a 
circa 10 000 de spectatori — s-a în
cheiat cu victoria oaspeților : 2—1 
(0-—0) Comportarea de ieri a selecțio- 
nabililor — care, se știe, au jucat în 
general slab și în meciurile noului 
campionat — pune la îndoială seriozi
tatea pregătirii făcute de echipele frun
tașe în toată perioada de vară.

Miercuri au avut loc în Capitală 
funeraliile tovarășului Barbu Solo
mon, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală. vicepreședinte al Tribunalului 
Suprem. Mii de bucureșteni au a- 
dus defunctului un ultim omagiu, 
trecînd prin fața catafalcului, unde 
erau depuse coroane de flori din 
partea C.C. al P.C.R. și Consiliului 
de Miniștri. Biroului Marii Adunări 
Naționale, C.C.S.. Comitetului oră
șenesc București al P.C.R. și Comi
tetului Executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, Ministerului Justi
ției, Tribunalului Suprem, Asocia
ției juriștilor. Tribunalului Capita
lei. De asemenea, a depus o coroa
nă de flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București. Jaroslav 
Sykora.

Din ultima gardă au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Apostol, Con
stantin Drăgan, Ștefan Voitec, Pe
tre Blajovici, Dumitru Coliu, Ma
nea Mănescu, care apoi, împreună 
cu membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, deputați ai M.A.N.. vechi 
militanți ai mișcării muncitorești, 
activiști de partid, ai organizațiilor 
de masă și obștești, numeroși oa
meni ai muncii, l-au condus pe 
defunct pe ultimul său drum.

La crematoriul „Cenușa" a avut 
loc o adunare de doliu.

Aducînd un ultim salut din par
tea C.C. al P.C.R. și a Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec a subliniat că Barbu Solo
mon a fost un vechi și devotat mi
litant a) mișcării muncitorești. A- 
mintind apoi momente din viața 
celui dispărut, vorbitorul a spus : 
Conștient că realizarea unității de 
acțiune a clasei muncitoare, a co
muniștilor și social-democraților 
era o sarcină vitală, că ea consti
tuia factorul de importanță pri
mordială în mobilizarea tuturor 
forțelor democratice șl patriotice 
în lupta împotriva cotropitorilor 
hitleriști și a dictaturii militaro- 
fasciste. Barbu Solomon a militat 
neobosit în acei ani grei pentru 
închegarea Frontului Unic Munci
toresc. Dună eliberarea patriei de 
sub jugul fascist, el a continuat să 
militeze neabătut pentru consoli
darea unității de acțiune și lichi
darea sciziunii în rîndurile clasei 
muncitoare, în vederea realizării 
condițiilor pentru unificarea de
plină a mișcării noastre muncito
rești. Totodată, cu nețărmurit de
votament și abnegație, el și-a a- 
dus. din plin, contribuția la ma
rile bătălii care au asigurat in
staurarea și consolidarea regimu
lui de democrație populară, a ac
tivat permanent, cu toată pricepe
rea și puterea sa de muncă, pen
tru triumful cauzei partidului, 
pentru înfăptuirea operei mărețe 
de construire a socialismului.

Subliniind că, începînd din no

iembrie 1946, Barbu Solomon a 
desfășurat o rodnică și neîntrerup
tă activitate parlamentară ca 
membru în diferite comisii perma
nente ale M.A.N., vorbitorul a ară
tat că, la numeroase reuniuni in
ternaționale, ca reprezentant al Co
mitetului de conducere a Grupu
lui român al Uniunii Interparla
mentare, el a înfățișat totdeauna, 
cu competență, punctul de vedere 
al delegației române, temeiurile 
politicii de pace și colaborare cu 
toate popoarele promovată de țara 
noastră ; a contribuit efectiv la 
dezvoltarea legăturilor dintre Ma
rea Adunare Națională și parla
mentele altor țări.

în toate sarcinile de răspundere 
pe care partidul i le-a încredințat, 
el a muncit fără șovăire, cu pa
siune și cu neștirbită principiali
tate, contribuind la întărirea sta
tului nostru socialist, la creșterea 
prestigiului său.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Manea Mănescu, care a subliniat 
că Barbu Solomon a adus o con
tribuție de seamă la lupta desfă
șurată de Partidul Comunist Ro
mân pentru lichidarea sciziunii 
rîndurilor clasei muncitoare, pen
tru consolidarea Frontului Unic 
Muncitoresc. Ales membru al C.C. 
al partidului la Congresul din 1948 
și reales la toate congresele ulte
rioare. el a fost un militant neobo
sit pentru cauza construirii socia
lismului în țara noastră Ca depu
tat în Marea Adunare Națională, 
el si-a adus și pe această cale 
contribuția la consolidarea cuceri
rilor poporului nostru, la dezvol
tarea continuă a regimului nostru 
socialist. Prin activitatea desfășu
rată timp de aproape patru de
cenii ca militant de frunte pe tă- 
rîm social, politic și juridic, el a 
servit cu credință poporul Parti
dul și oamenii muncii aduc un ul
tim omagiu tovarășului Barbu So
lomon, a cărui amintire va ră- 
mîne strîns legată de luptele și 
izbînzile poporului nostru.

Jurist de înaltă ținută morală, 
cu o vastă experiență, caracteri
zat prin sobrietate și principiali
tate — a spus tov. Alexandru Voi- 
tinovici — Barbu Solomon. în ca
litate de judecător, și apoi de vi
cepreședinte al Tribunalului Su
prem, a adus o valoroasă contri
buție la buna desfășurare a acti
vității înaltei instanțe. El a slujit 
cu devotament interesele clasei 
muncitoare, contribuind la promo
varea principiilor dreptului socia
list. Participînd ca reprezentant al 
țării la diferite conferințe și con
grese juridice internaționale, și-a 
adus și pe această cale aportul său 
la cunoașterea peste hotare a gîn- 
dirii juridice românești.

Adunarea de doliu s-a încheiat 
prin Intonarea Imnului de Stat și 
a Internaționalei.

Au răsunat salvele trase de com
pania de onoare.

(Agerpres)

Excelentei sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a zilei naționale a Republicii 

Socialiste România. îmi face mare plăcere să transmit din toată inima 
Excelentei Voastre. în numele meu personal, al colegilor m®t. membri ai 
Consiliului Suprem de Stat al Renublicii Sudan, și în numele guvernului 
și poporului sudanez felicitările noastre, urîndu-vă totodată dumnea
voastră sănătate, iar poporului român multă fericire și prosperitate.

ISMAIL EL A7.HARI
Președintele Consiliului Suprem 

al Republicii Sudan

Excelenței sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale vă trimit urările mele cele mai bune 
pentru fericirea și prosperitatea poporului român.

JULIANA 
Regina Olandei

Exemplul 
cel mai grăitor

Excelentei sale domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale a României, guvernul și poporul Pakistanului 
mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre, guvernului și poporului 
României salutările noastre și cele mai bune urări.

MOHAMMED AYUB KHAN 
Președintele Pakistanului

Excelenței sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
La această aniversare a zilei Dumneavoastră naționale, poporul State

lor Unite ale Americii mi se alătură la transmiterea de urări de bine și 
felicitări Excelenței Voastre și poporului României.

LYNDON B. JOHNSON

Excelenței sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelenței sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii independenței României, am plăcerea de a 
exprima Excelenței Voastre felicitările mele cele mai călduroase, precum 
și urările mele cele mai bune pentru fericirea dv. personală șl pentru 
prosperitatea poporului României.

MOHAMMED ZAHIR KHAN SAH 
Regele Afganistanului

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, adre
sez Excelenței Voastre urările mele cele mai bune pentru prosperitatea 
țării dumneavoastră.

BAUDOUIN 
Regele Belgiei

Excelenței sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei naționale a României adresez Excelenței Voastre 

felicitările mele și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală și pentru prosperitatea țării dumneavoastră.

ASGEIR ASGEIRSSON 
Președintele Islandei

Excelenței sale domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a României, rog pe Excelența Voastră 

să primească urările pe care vi le transmit în numele poporului bra
zilian și în numele meu propriu pentru prosperitatea crescîndă a po
porului român și pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.

HUMBERTO DE ALENCAR 
CASTELLO BRANCO 

Președintele Statelor Unite 
ale Braziliei

Excelenței sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei eliberării a Republicii Socialiste România, am marea 

plăcere de a transmite Excelenței Voastre felicitările mele călduroase și 
cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru prosperita
tea poporului român.

HIROHITO 
împăratul Japoniei

Excelentei sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România sînt 

foarte fericit de a vă transmite in numele poporului Uniunii Birmane și
în numele meu personal felicitări 
sănătate pentru Excelența Voastră 
torul fericit al poporului român.

cordiale și cele mai bune urări de 
personal și pentru progresul și vii-

NE WIN 
Președintele Consiliului 

Revoluționar al Uniunii Birmane

Excelenței sale domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
La aniversarea sărbătorii naționale, am onoarea să transmit 

Excelenței Voastre urări de prosperitate și fericire personală atît în 
numele meu cit și al poporului Uruguayan.

WASHINGTON RELTRAN 
Președintele Consiliului 

Național Guvernamental 
al Uruguayului

Excelentei sale domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelenței sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în numele Consiliului Federal adresez Excelenței Voastre sincerele 
mele felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a tării dumneavoastră și 
toate urările pentru fericirea dumneavoastră personală și a poporului 
român.

H. P. TSCHUDI 
Președintele 

Confederației Elvețiene

Cu ocazia zilei naționale a României, îmi face plăcere să vă transmit, 
în numele poporului irakian și în numele meu, salutări cordiale și cele 
mai bune urări pentru buna stare a Excelenței Voastre și pentru prospe
ritatea poporului prieten al României.

Mareșal ABDUL EL SALAM 
MOHAMMED AREF 

Președinte al Republicii Irak

(Urmare din pag. I-a)

Nu de mult, am fost din nou în 
apropierea comunei lernut, pe ma
lul Mureșului, să caut locul unde, a- 
cum cîtva timp, din tufiș, am vînat 
rafe sălbatice. Mi-am adus aminte de 
cotul de apă, de foșnetul tufișului de 
răchită, de peisajul gol pe care l-au 
netezit valurile Mureșului. Acum, pe 
acest loc ne-a primit tînărul director 
al termocentralei din lernut. Biroul 
său e așezat sus și din ușă se pot ve
dea complicatele agregate ale uzinei, 
în săli lungi, luminate cu neon. Ma
șinile vîjîie în permanentă, atmos
fera are ceva fantastic, nepămîntean 
și dacă asculți mult timp acest vîjiit 
uniform, simți cum, treptat, el devine 
melodios ca liniștea despre care ne 
vorbesc cosmonaufii și pe care și-a 
închipuit-o omul de aici, de pe pă- 
mînt. Directorul îmi spunea : „Pe 
mine mă liniștește acest zgomot ne- 
sfîrșit. E liniștitor și e firesc că Valea 
Mureșului, a Nirajului, lumea munți
lor din împrejurimi se încarcă de 
simfonia industriei socialiste. Locuito
rii regiunii noastre văd și în ea o ma
nifestare a adevăratei egalități în 
drepturi a naționalităților conlocuitoa
re cu întregul nostru popor, despre 
care vorbea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul partidului : 
„O expresie a politicii naționale a 
partidului este dezvoltarea forțelor 
de producție, în toate regiunile, In
dustrializarea acestora ; pe această 
bază se asigură afirmarea multilate
rală a tuturor cetățenilor, adevărata 
lor egalitate*.

Turnuri argintii, zvelte, de oțel con
firmă acest adevăr și în Tg. Mureș. 
Aici se construiește unul dintre cele 
mai mari combinate chimice ale țării. 
Dar cîfe alte construcții minunate nu 
înfloresc argintul metalului, culorile 
vii și cele pastelate, trasează linii 
îndrăznețe și elegante de-a lungul 
și de-a latul regiunii noastre...

Alături de cetățile industriei se 
înalță căminele culturii. în planul de 
cinci ani figurează și construirea nou
lui local al Teatrului de Sfat din Tg. 
Mureș. Sălile lui, în închipuirea noas
tră, răsună de glasurile actorilor, co
rurilor și soliștilor români și maghiari, 
de aplauzele publicului. $i nu putem 
uita că înainte de eliberare, orașul 
nostru n-a avut teatru, ansambluri 
populare de stat, n-a avut filarmonică, 
facultate de medicină, reviste pro
prii... Toate acestea vorbesc despre 
faptul că, la masa marii familii, mîinile 
mamei împart pîinea cu aceeași dra
goste pentru toți copiii...

25 000 de muncitori 
pe treptele 
calificam

(Urmare din pag. I-a)
— Aș opta pentru cursuri de 

specializare. Ele ar crea condiții 
să se aprofundeze cunoștințele pro
fesionale. Nu e lipsit de interes să 
se pună accent și pe policalificare. 
Cerință îndreptățită dacă ținem 
seama de schimbarea, de la un se
mestru la altul, de la an la an, a 
modelelor și sistemelor de confec
ționare a încălțămintei. Desigur, la 
aceste cursuri nu vor putea parti
cipa 2 400 de muncitori. Vor fi ceva 
mai puțini, dar vor căpăta în final 
cunoștințe temeinice.

Cînd vin cursanții, 
lipsesc lectorii și invers

Cum e și firesc, problema califi
cării și lărgirii orizontului de cu
noștințe profesionale se pune cu și 
mai multă acuitate în întreprinde
rile noi. La Combinatul de indus
trializare a lemnului din Gherla, 
peste 180 de muncitori au fost în
cadrați la cursurile de calificare, 
iar 160 în cele de completare a cu
noștințelor profesionale. Primele 
au supraviețuit și în timpul verii, 
avînd o frecvență slabă. Cele 
de ridicare a calificării s-au în
cheiat „oficial“. Mai bine zis, 
s-au tras obloanele, deoarece cu 
o tematică improvizată muncitorii 
nu pot fi atrași la lecții.

— Au fost folositoare cursuri
le ? — l-am întrebat pe muncitorul 
VASILE MOLNAR.

— Oarecum. Primele lecții s-au 
ținut cu regularitate. După aceea 
a sosit vara și cînd veneau cursan- 
ții, nu venea lectorul. Și invers. 
Cred că aceste cursuri s-au pro

gramat greșit. De asemenea, nu 
pot spune că lecțiile au fost inte
resante.

Același răspuns l-am primit și 
de la muncitorul IOAN APAHI- 
DEAN. El a propus ca aceste 
cursuri să fie programate după sis
temul anului școlar. Alți munci
tori și tehnicieni sînt în dezacord 
cu faptul că din programă au fost 
omise probleme legate de tehnolo
gia produsului.

— Cărțile, manualele, revistele 
de specialitate — arăta inginerul 
CORNEL SABÄU — sînt un sprijin 
de preț pentru lectori și cursanți. 
Din păcate, în domeniul prelucrării 
lemnului există doar cîteva și nu 
sînt prea accesibile muncitorilor. Ar 
fi timpul să se editeze cărți tehnice 
în domeniul fabricării placajului 
și furnirelor, utilizării poliesteri- 
lor.

E clar că la C.I.L -Gherla nu 
merge bine acțiunea de perfecțio
nare a pregătirii tehnice a cadrelor. 
Conducerea combinatului a lăsat 
totul să meargă de la sine. Era de 
așteptat ca organizația de partid 
să analizeze sistematic cum se ocu
pă conducerea combinatului și co
mitetul sindicatului de organizarea 
cursurilor, intervenind operativ 
pentru înlăturarea neajunsurilor.

Numai circulara
este de vină ?

Biroul tovarășului GYORI GA- 
VRIL, directorul întreprinderii „9 
Mai" din Turda.

— în întreprindere există cursuri 
de ridicare a calificării ?

— Drept să vă spun, nu. Și a- 
ceasta din cauza unei circulare date 
anul trecut de ministerul nostru. 
Nu se înțelegea bine ce trebuie 
întreprins. Și de cit să le încurcăm, 
mai bine n-am făcut nimic.

Răspunsul nu ar merita comen
tarii. Poziția directorului de la 
„9 Mai“-Turda este cit se poate de 
ciudată. El nu a avut cel puțin 
curiozitatea să întrebe ministerul, 
iar ministerul nu s-a interesat de 
mersul acțiunii de calificare la în
treprinderea din Turda.

Ridicarea sistematică a nivelului de calificare a muncito
rilor, în pas cu cerințele progresului tehnic, este o necesitate 
vitală pentru mersul mereu ascendent al industriei noastre 
socialiste în cadrul anchetei s-au făcut o serie de sugestii 
interesante pentru perfecționarea în continuare a acțiunii de 
îmbogățire a cunoștințelor tehnico-profesionale ale munci
torilor. Desigur că mai sînt și alte păreri, întrucît în multe 
întreprinderi s-a acumulat o experiență bună în organizarea 
acestei acțiuni. Fără a contesta rezultatele bune obținute, 
eforturile depuse în această direcție, există încă pe alocuri 
— așa cum a reieșit și cu prilejul anchetei — anumite ele
mente de formalism.

Nu trebuie uitat nici o clipă că introducerea tehnicii noi, 
moderne în întrepr.nderi are un caracter organizat și se des
fășoară continuu Aceasta impune ca și acțiunea de ridicare 
a calificării să nu se desfășoare de la sine, ci în mod orga
nizat. Esențial este ca ministerele, conducerile întreprinderi
lor, sindicatele să găsească acele forme de organizare care 
să asigure o eficiență sporită întregii acțiuni de ridicare a 
caliiicării muncitorilor din întreprinderi.
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Stare de urgență
în Coreea de sud

Dizlocarea de trupe 
Seul e Ciocniri vio-

Rezultatele zborului A XXI-a aniversare a eliberării Parisului

SOFIA 24. — Corespondentul 
Agerpres, C. Linte, transmite : Cu 
prilejul zilei de 23 August, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Sofia, Ioan Beldean, a o- 
ferit o recepție în saloanele am
basadei, la care au luat parte 
Jivko Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Bulgar, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Boris Velcev, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, Pencio Kubadinski, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Na- 
cio Papazov, secretar al C.C. al 
P. C Bulgar, Nikolai Gheorghiev, 
vicepreședinte al Prezidiului A- 
dunării Populare a R. P. Bulga
ria, miniștri, generali și ofițeri su
periori, oameni de cultură și artă. 
Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice.

HANOI 24 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August Ion 
Moangă, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. D. Viet
nam, a oferit o recepție la care au 
luat parte Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Hoang Quoc 
Viet, membru al Prezidiului C.C. 
al Frontului patriei din Vietnam, 
Hoang Van Tien, ministru adjunct 
al afacerilor externe, conducători 
ai instituțiilor centrale, reprezen
tanți ai partidelor politice și ai 
organizațiilor de masă, precum și 
membri ai misiunilor diplomatice.

Ion Moangă și Le Thanh Nghi 
au rostit toasturi.

COPENHAGA 25 (Agerpres). — 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Re
publicii Socialiste România la Co
penhaga, C. Băbeanu, a oferit o 
recepție cu prilejul celei de-a 
XXI-a aniversări a eliberării 
României. Au luat parte Simon 
From, prim-vicepreședinte al Par
lamentului danez, Kaj Andresen, 
ministrul locuințelor, H. Ewern, 
mareșalul curții regale, Eigil Jor
gensen, secretar al președinției 
Consiliului de Miniștri, deputați, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe danez și 
ai altor instituții centrale, oameni 
de știință și artă, ziariști, oameni 
de afaceri, șefi și membri ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Copenhaga.

DJAKARTA 25 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 21-a ani
versări a eliberării țării noastre, 
ambasadorul Republicii Socialiste

România la Djakarta, Vasile Gîn- 
dilă, a oferit în saloanele ambasa
dei o recepție la care au partici
pat Subandrio, prim-vice-prim- 
ministru și ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Leimena, al 
doilea vice-prim-ministru, Chae- 
rul Saleh, al treilea vice-prim-mi
nistru, Arudji Kartawinata, pre
ședintele parlamentului indone
zian, Sumarno, Adam Malik, Pri- 
jono — miniștri coordonatori, Pu- 
sonegoro, ministru pentru cerce
tările naționale, vice-amiralul 
Martadinata. ministrul forțelor 
militare maritime, D. N. Aidit, 
vicepreședinte al Adunării Popu
lare Consultative Provizorii și 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Indo
nezia, miniștri, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor armate ale 
Indoneziei, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și alte instituții centrale de stat, 
membri ai parlamentului, oa
meni de știință și cultură, ziariști. 
A fost de asemenea prezent 
generalul maior Sambas Atmadi- 
nata, ambasadorul Indoneziei la 
București. Au mai luat parte șefi 
ai unor misiuni diplomatice, ata
șați militari și al ți membri ai cor
pului diplomatic din Djakarta.

CONAKRY 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Republi
cii Socialiste România la Conakry, 
Ivanciu Popescu, a oferit o re
cepție la care au participat dr. 
Diallo Alpha Ahmadou, ministrul 
sănătății, Camara Oumar Deen, 
secretar de stat la Ministerul 
Muncii, funcționari superiori din 
aparatul de stat, membri ai cor
pului diplomatic, ziariști guineezi 
și străini.

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 
Asociația de prietenie Suedia— 
România a organizat la Stockholm 
o adunare festivă consacrată ce
lei de-a XXI-a aniversări a eli
berării României. Cu acest prilej 
a luat cuvîntul Tekla Torbrink, 
deputată în parlamentul suedez, 
care a vizitat anul trecut țara 
noastră în cadrul unui grup de 
deputați suedezi. Ea a vorbit des
pre marile realizări obținute de 
poporul român în cei 21 de ani de 
la eliberarea sa.

La adunare au luat parte Pe
tre Manu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Stock
holm, șefi și membri ai unor mi
siuni diplomatice, oameni de 
cultură și artă, membri ai amba
sadei române, precum și un 
numeros public.

la
lente între armată și stu
denți • 815 demonstranți 
arestați

(Agerpres). — Guver- 
de sud a instituit în 
de urgență și a dat

SEUL 25 
nul Coreei 
țară starea 
dispoziție armatei să fie gata de
luptă. La Seul, potrivit agenției 
France Presse, au fost, dizlocate 
unități regulate ale armatei pen
tru a ajuta poliția să înăbușe de
monstrațiile studențești.

Agențiile de presă anunță că în 
capitala Coreei de sud au avut loc 
miercuri ciocniri violente între 
poliție și armată pe de o parte și 
studenții, care continuă demon
strațiile de protest împotriva ra
tificării tratatului japonô-sud- 
coreean, pe de altă parte. La a- 
ceste demonstrații au participat 
10 000 de studenți. Potrivit agen
ției Reuter, poliția și armata au 
urmărit pe studenți pînă în in
cinta universității, unde au aruncat 
bombe cu gaze lacrimogene în 
bibliotecă și în laboratoare. Ase
menea ciocniri au avut loc și în 
alte orașe. Kang Suh Ryong, loc
țiitor al ministrului apărării de la 
Seul, a făcut o declarație în care 
a arătat că poliția nu mai este 
în stare să facă față manifesta
țiilor studențești din 
urma ciocnirilor au 
mai multe persoane, 
municat al poliției se
fost arestați 815 manifestanți 
majoritatea studenți.

capitală. în 
fost rănite 

într-un co- 
arată că au

GRECIA

• Amănunte asupra feței invizibile a Lunei
• Pregătiri pentru o aselenizare lină

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc o conferință de 
presă în legătură cu rezultatele 
zborului stației cosmice sovietice 
„Sonda-3“. Mstislav Keldiș, preșe
dintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a declarat că pe fața in
vizibilă a Lunei aproape că nu au 
mai rămas „pete albe“. Vorbitorul 
a arătat că data lansării stației 
„Sonda-3" și traiectoria zborului 
ei au fost astfel alese incit să se 
obțină simultan fotografii ale păr
ților feței invizibile 
nei, care nu fuseseră fotogra
fiate în 1959. El a spus 
temele stației „Sonda-3“ pot trans
mite imagini la sute de milioane 
de kilometri și, în principiu, ar pu
tea fotografia planetele. In altă or
dine de idei, el a calificat experi
ențele colegilor americani, cu deo
sebire recentul zbor al navei „Ma
riner", drept o „mare performanță 
științifică". El s-a pronunțat în fa
voarea unei întreceri cinstite în 
explorarea cosmosului, arătind că 
U.R.S.S. pune accentul pe obiecti
vele științifice.

Mstislav Keldîș a acordat o 
înaltă apreciere posibilităților ofe
rite de motoarele cu plasmă, care 
au fost folosite pentru prima oară 
la dirijarea stației sovietice „Son- 
da-3".

Vorbitorul a arătat că în U.R.S.S. 
se pregătește studierea planetei 
Marte cu ajutorul rachetelor, dar 
nu se știe încă dacă pregătirile vor 
fi încheiate pînă la marea opoziție 
a acestei planete. El a mai spus că 
în U.R.S.S. au început preparative
le in vederea aselenizării line.

Prof. Alexandr Lebedinski a pre
cizat că la 23 august, ora 12, stația 
automată „Sonda-3“ se afla la o 
distanță de 7 175 000 km de Pă-

a Lu-

că sis-

Declarația - program
a cabinetului

ATENA 25 (Agerpres). — în 
cadrul dezbaterilor din Parlamen
tul grec asupra învestiturii noului 
cabinet, Tsirimokos a prezentat 
declarația-program. Primul minis
tru a arătat, printre altele, că 
guvernul său în cazul că va primi 
învestitura, „va asigura tuturor 
cetățenilor toate drepturile prevă
zute de constituție și de lege“.

în politica externă, noul premier 
a reafirmat apartenența Greciei la 
pactul nord-atlantic, adăugind însă 
că aceasta nu înseamnă că ea nu 
dorește „prietenie și relații cu 
toate țările“. Tsirimokos și-a ex
primat regretul în legătură cu în- 
tîrzierea ajutorului economic pro-

Tsirimokos
mis Greciei de membrii pactului 
N.A.T.O. In problema Ciprului, 
deși s-a pronunțat pentru o poli
tică realistă, s-a declarat pentru 
unirea Ciprului la Grecia (Enosis). 
El s-a declarat împotriva organi
zării unor noi alegeri.

In timp ce Tsirimokos își ținea 
cuvîntarea, la Teatrul Gloria din 
Atena a avut loc o 
nizată în favoarea

Miercuri seara 
grec au avut loc
mulți deputați de centru și de 
dreapta s-au încăierat. Ca urma
re, dezbaterile au fost suspendate 
o jumătate de oră.

mint. Ea va trece aproa-pe de or
bita planetei Marte.

Ing. Iuri Hodarev a relatat des
pre unele particularități ale foto
grafierii Lunei de pe bordul sta
ției „Sonda-3". El a comunicat că 
de pe Pămînt a fost transmisă o 
singură comandă — pentru începe
rea fotografierii. Următoarele ope
rații s-au desfășurat automat.

Pe imagini sînt perfect de bine 
vizibile tranzițiile în semiton care 
redau particularitățile configurației 
detaliilor, ceea ce oferă posibilita
tea de a se cerceta structura supra
feței lunare, a spus la conferința 
de presă astronomul Alia Masevici. 
Noile fotografii, a spus ea, au con
firmat concluzia desprinsă anterior 
că pe fața opusă a Lunei există 
puține depresiuni întunecate lungi, 
denumite mări. Partea nordică a 
feței opuse a Lunei cuprinde un 
continent gigantic — masiv muntos, 
acoperit de cratere. Acest conti
nent întrece considerabil continen
tul sudic al emisferei vizibile a Lu
nei. Au fost identificate formații de 
tip marin, care ar putea fi numite 
talasoide. Acestea se prezintă ca 
vaste depresiuni al căror fund este 
presărat cu cratere. Pe fotografii 
s-au identificat mai bine de 1 000 
de cratere cu un diametru variind 
între 3 și 100 km. Au fost desco
perite lănțișoare de cratere de 
mare întindere (unele măsurînd 
peste 600 km), care sînt absente în 
emisfera vizibilă. Examinarea co
mună a materialelor rezultate din 
fotografierea feței opuse a Lunei în 
1959 șl de stația „Sonda-3“, a spus 
Alia Masevici, a confirmat conclu
zia cu privire la asimetria Lunei în 
raport cu planul care o împarte în 
emisfera vizibilă și cea invizibilă — 
pe fața opusă sînt puține mări, ea 
este mai luminoasă și muntoasă.

Acad. Mihailov a arătat că foto
grafiile făcute de „Sonda-3“ con
firmă întrutotul deosebirea în 
structura feței vizibile și celei in
vizibile a satelitului Pămîntului. El 
și-a exprimat părerea că aceasta 
nu se explică prin acțiuni exteri
oare asupra Lunei, ci prin anumite 
cauze de ordin intern. Explicația 
trebuie căutată „în procese care nu 
se referă la domeniul astronomiei, 
ci la geologie și geofizică". în urma 
examinării lănțișoarelor de crate
re de-a lungul unor lungi fisuri, 
acad. Mihailov s-a declarat adept 
al teoriei vulcanice a originii cra
terelor lunare.

S-au împlinit 21 de ani de la 
eliberarea Parisului — importantă 
victorie cucerită de poporul fran
cez în lupta împotriva cotropito
rilor hitleriști. După lupte înver
șunate în care patrioții francezi au 
dat dovadă de un înalt spirit de 
sacrificiu, au fost eliberate cartier 
după cartier ; eliberarea Parisului 
a fost desăvîrșită în timp de 6 zile, 
înscriindu-se astfel o pagină stră
lucită în istoria Rezistenței antifas
ciste. Un rol de prim ordin în a- 
ceastă luptă, ca și în mișcarea de 
Rezistență, l-a avut clasa munci
toare franceză, în frunte cu parti
dul comunist, din rîndurile căruia 
au căzut eroic numeroși luptători 
pentru libertate.

An de an, poporul francez sărbă
torește această victorie, cinstind 
memoria celor ce și-au dat viața 
pentru făurirea ei.

Cu prilejul aniversării din acest 
an a eliberării Parisului, marți au 
avut loc în capitala Franței un șir 
de festivități.

Membri ai guvernului francez au

participat la ceremonia depunerii 
de coroane la gara Montparnasse, 
unde în urmă cu 21 de an\. sub 
atacurile partizanilor și lucitori
lor din forțele de rezistefc Ï din 
interior și ai unităților de blindate 
conduse de generalul Leclerc, a 
avut loc semnarea capitulării de 
către comandantul forțelor milita
re naziste, generalul von Choltitz.

Alte festivități au avut loc la 
Monumentul Eroului necunoscut. 
Au participat sute de veterani, 
membri ai forțelor franceze din 
interior, precum și colonelul Rol„ 
Tanguy, erou al mișcării de re
zistență, Jacques Duclos, membru 
al Biroului Politic al Partidului 
Comunist Francez, și alte persona
lități.

Lîngă „arborele eliberării", care 
simbolizează aportul comun al po
poarelor iubitoare de pace la cau
za victoriei asupra fascismu’ai, a 
avut loc o paradă militară. 4 fost 
depuse coroane de flori și fost 
aprinsă o făclie memorială.

ACORD INTRE R. A.
Șl ARABIA SAUDITÄ 
PENTRU SOLUTIONAREA
PROBLEMEI YEMENITE

U Un an de la moartea

reuniune orga- 
lui Papandreu. 
în parlamentul 
incidente. Mai

Prefaceri în viața țăranilor iranieni
(Urmare din pag. I-a)

Satul iranian, aidoma urme
lor palatului lui Darius de la 
Persepolis, a rămas încre
menit multe secole. în ulti
ma vreme s-a inițiat o 
schimbare a structurii so
ciale a satului prin apli
carea unei anumite refor
me agrare pe bază de răs
cumpărare. Vizita la Khor
zov-Șah avea să ne pună 
în curent cu rezultatele a- 
plicării ei.

Destrămarea unor 
rînduieli seculare

,.O dimineață mohorîtă. 
Norii, ca niște valuri de 
turn negru, se rostogoleau 
deasupra Tabrizului. Apoi 
ploaie. Turna cu găleata.

— Așa e la noi, în nord, 
rupe tăcerea responsabilul 
însărcinat cu problemele 
reformei agrare din regiu
nea Azerbaidjan. în sudul 
țării e secetă, se duce mare 
lipsă de apă. Aici însă, 
uneori ploaia face adevă
rate ravagii : inundă cultu
rile, surpă terenul, îneacă 
animalele distruge case

— Se întîmplă cîteodată, 
ne spune un alt însoțitor, 
ca regiuni întregi cultivate 
să fie năpădite de paraziți 
și de insecte, inamicii re
coltelor. împotriva lor, țăra
nii nu luptau decît cu talis- 
mane și cu rețetele vechi
lor superstiții : își trimiteau 
fecioarele, care țineau în 
brațe cîte un cocoș alb, să 
alerge de-a lungul bucăți
lor de pămînt periclitate, 
sperînd ca în acest fel să 
alunge dușmanii recolte
lor.

Rulam pe banda asfalta
tă spre Khorzov-Șah. șer
puind printre colinele ple
șuve, roșcate și printre la
nuri de grîu, plantații de o- 
rez și livezi. Din loc în loc, 
puțuri de apă, bazine de 
rezervă, iar între ele un

păienjeniș de canale de 
irigație. Pe șosea, țărani 
cu îmbrăcămintea mustind 
de apă, îndemnau măgarii 
prinși la samarele încărca
te cu săpăligl și pluguri de 
lemn, grăbindu-se să ajun
gă în sat.

Agricultura iraniană se 
află într-un stadiu rudi
mentar, are multe nevoi. Ea 
concentrează marea majori
tate a populației. Din toată 
suprafața tării, doar circa 6 
milioane de hectare se cul
tivă, deși, după părerea 
multor specialiști, posibili
tățile sînt mult mai mari.

Despre situația de an
samblu în domeniul agri
culturii fusesem informat 
la Teheran. — Legea refor
mei agrare, mi-a declarat 
generalul H Pakravan, mi
nistrul iranian al informa
țiilor, își propune schim
barea profundă a unor 
structuri sociale care au 
dominat circa 7 seco
le, contribuind la men
ținerea tării într-o stare 
de înapoiere. înfăptui
rea acestui obiectiv nu este 
ușoară Există o împotrivi- 
re înverșunată din partea 
feudalilor, care mai dețin 
încă destulă putere politică 
și economică. Mulți dintre 
aceștia își petreceau viata 
în desfrîu în localurile de 
lux din Occident și priveau 
cu dispreț mizeria și chi
nurile robilor de pe moși
ile lor. Opoziție există și 
din partea clericilor

După cum ni s-a relatat, 
ceea ce în Iran se denu
mește drept „reformă agra
ră* se înfăptuiește în două 
faze : în prima fază, s-a 
redus marea proprietate. 
Fiecărui latifundiar i s-a lă
sat în stăpînire suprafața 
de pămînt lucrată de... un 
singur sat Restul suprafe
ței arabile a fost preluată 
de stat, care o va plăti 
moșierului la un preț fix, în 
zece ani. Pămîntul care

a devenit astlel disponibil, 
a fost distribuit la 2,5 mi
lioane de țărani, aceștia 
urmînd să-1 achite statului 
în cincisprezece anuități.

Acum a început a doua 
fază a reformei în care mo
șierii și toți cei ce mai 
au încă iobagi vînd ță
ranilor, care nu au bene
ficiat de prima fază, în în
tregime suprafețele for de 
teren, la un preț stabilit 
prin învoială. Dacă nu îl 
vînd, trebuie să renunțe la 
el. Se consideră că, pe a- 
ceastă cale, într-un an și 
jumătate, încă zece milioa
ne de Jărani vor deveni 
proprietari. Legea reformei 
agrare nu pre” de însă a- 
cordarea din partea statu
lui de ajutoare bănești, ma
șini agricole etc.

Chiar înfăptuită „de sus', 
reforma agrară nu a picat 
din senin. Rînduielile feuda
le erau de mult o frînă în 
calea dezvoltării Iranului. O 
mie de familii de mari pro
prietari dețineau 70 la sută 
din suprafața arabilă, pe 
care o munceau țăranii în 
stare de iobăgie. Unitatea 
de măsură c averii moșie
rului eTa satul. Mulți mo
șieri aveau sute de sate. 
Dar unele domenii depă
șeau cîteva mii. La recol
tă. moșierul lua două părți, 
iar iobagul una. Produsele 
nu-i ajungeau țăranului de
cît cîteva luni. Apoi se îm
prumuta cu țîrîita tot de la 
boier. între el și moșieri se 
mai interpuneau o serie de 
arendași, cămătari care 
profitau de ignoranța ioba
gului. Sărăcia, foametea, 
analfabetismul erau plăgi 
care măcinau satul iranian, 
înapoierea agriculturii se 
repercuta asupra întregii 
economii și așa slab dez
voltată și mai cu seamă 
provoca o lipsă cronică de 
produse alimentare necesa
re populației de la orașe 
și sate. Din toate acestea 
au rezultat nemulțumiri, 
mișcări de masă.

Lunga perioadă de lupte 
sociale a culminat în 1963 
cu un val de răscoale ță
rănești reprimate sîngeros 
de către armată și jan
darmi. Toate aceste miș
cări din satul iranian, de
monstrațiile muncitorești la 
orașe, acțiunile forțelor de
mocratice, care au atras în 
viitoare cercuri largi ale 
populației, au provocat tea
ma că ele s-ar putea con
topi într-un torent cu urmări 
sociale radicale. în aceste 
condiții s-a inițiat „reforma 
agrară". Un avocat din Te
heran era de părere că re
forma agrară a constituit 
un colac de salvare arun
cat în gîtul moșierilor. Alt
minteri, spunea el, cei 15 
milioane de țărani ar fi 
luat cu asalt și ar fi năruit 
întreaga structură feudală.

Reforma agrară nu a re
zolvat decît parțial proble
mele economice și sociale 
ale țării.

— Imaginați-vă — spunea 
avocatul — a șasea parte 
din țărănime primește cî
teva milioane de hectare. 
Celorlalți cît li se mai cu
vine ? Și tot el răspunde : 
Mai nimic Masa mare a 
țărănimii va rămîne și de 
acum încolo fără pămînt.

Ce se întîmplă cu sutele 
de mii, după unii chiar vreo 
2 milioane de proletari a- 
gricoli ?

— Se intenționează cum
va ca proletarii agricoli să 
fie atrași în industrie ? — 
am întrebat pe ministrul in
formațiilor.

— Cu condiția ca ea să 
existe, — mi-a răspuns.

Am primit pămînt, 
dar...

Cînd am ajuns în satul 
Khorzov-Șah, ploaia se o- 
prise. Ulicioarele, căsuțele, 
prăvălioarele îmi păreau 
familiare. Le văzusem în

cartierul din sudul Tehera
nului și în atîtea localități, 
orașe și sate din patria lui 
Cirus cel Mare. Oamenii, 
însă, erau ceva mai deo
sebiți. Tăcuți, cu hainele 
mai ponosite, cu mîinile as
pre tari, crăpate, ca ro
ca. Treceau grăbiți cu 
lopeți și sape la spinare 
spre peticele lor de pă
mînt, să ajute la scurgerea 
șuvoaielor amenințătoare 
sau să amenajeze locuri 
pentru rezerve de apă. 
Ne-am apropiat de ei și am 
discutat cu cîțiva țărani 
proaspăt împroprietăriți.

— E bine că am primit 
pămînt, spunea unul, nu
mai că e puțin... și încă nu 
avem sămînță, vite, unelte 
și puțuri de apă.

Am vizitat comuna. Avea 
5 000 de suflete. Mai multe 
moschei, o școală nouă cu 
2 clase într-o încăpere 
erau copiii din clasele I și 
a III-a, iar în cealaltă din 
clasa a II-a.

Ne-am despărțit de să
teni după-amiază. La ple
care, în șanț, vreo 20 de oi 
zăceau între viață și moar
te, pline de noroi. Mai în
colo, altele moarte. Un to
rent de apă și pămînt le-a 
surprins pe pantele dealu
lui. Țăranii le-au transpor
tat în satul vecin, proprie
tatea unui moșier. I-am în
soțit.

— Cît de mare era mo
șia dv. înainte de reformă? 
— l-am întrebat pe moșier, 
un om înalt, cam de vreo 
45 de ani, cu fața albă și 
mîini fine.

— 13 sate. După o scurtă 
pauză, continuă : Este difi
cil în condițiile Iranului să 
se realizeze o asemenea 
reformă Țăranii nu au 
unelte, puțuri cu apă...

Se opri, privind nostalgic 
în depărtare...

CAIRO 25 (Agerpres). — Acor
dul semnat la Jeddah de președin
tele R.A.U., Nasser, și regele Ara- 
biei Saudite, Feisal, cuprinde o 
serie de prevederi referitoare la 
colaborarea celor două țări în ve
derea soluționării problemei yeme- 
nite. In acord se arată că Arabia 
Saudită se angajează să înceteze 
imediat acordarea oricărui ajutor 
militar forțelor care atacă Yeme
nul și să interzică folosirea terito
riului său pentru acțiuni îndrep
tate împotriva teritoriului yeme- 
nit, iar R.A.U. își va retrage în 
decursul a 10 luni, începînd de la 
23 noiembrie 1965, toate trupele 
staționate în Yemen.

Potrivit acordului, urmează să 
fie pregătită convocarea unei adu
nări naționale care va stabili siste
mul de guvernămînt pentru peri
oada de tranziție, va constitui un 
guvern provizoriu și va organiza, 
pînă cel mai tîrziu la 23 noiembrie 
1966, un plebiscit în cadrul că
ruia populația yemenită va hotărî 
asupra viitorului țării.

lui Palmiro Togliatti
ROMA 25 (Agerpres). — Cu pri

lejul împlinirii unui an de la moar
tea lui Palmiro Togliatti, Giorgio 
Amendola, membru al secretariatu
lui C. C. al Partidului Comunist 
Italian, a ținut o cuvîntare la Gin- 
ceno (provincia Roma). EI a spus 
că „lupta pentru pace rămîne, așa 
cum a gîndit și Togliatti, prima 
necesitate pentru toți aceia care 
vor să salveze omenirea de peri
colul catastrofei atomice". în con
tinuare, vorbitorul s-a referit la 
problemele politicii interne și ex
terne a Italiei, subliniind că „baza 
înaintării Italiei spre socialism 
constă în unitatea clasei munci
toare și a poporului italian“.

SCURTE ȘTIR»

VIETNAMUL DE SUD
• Pierderi grele suferite de trupele intervențio- 
niste • Studenții din localitatea Hue au cerut 
retragerea trupelor americane

HANOI 25 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță, citind agenția 
de presă Eliberarea, că în cursul 
lunii iulie forțele patriotice sud- 
vietnameze au scos din luptă în 
șapte provincii — Gia Dinh, Ben 
Tre, Tan An, Cho Lon, My Tho, 
Tay Ninh și Thu Dau Mot — 4 597 
de militari. Tot în această perioadă 
forțele patriotice au doborît 23 de 
avioane americane, au distrus sau 
au avariat 51 de mașini militare, au 
distrus, sau scufundat 18 nave mi
litare și au capturat 539 de tunuri, 

al 
la

Saigon a recunoscut că în cursul 
săptămînii trecute 59 de militari 
americani au murit, iar 76 au fost 
răniți în luptele cu patrioții sud- 
vietnamezi. Potrivit declarației 
sale, această cifră nu include pier
derile suferite de infanteria ma
rină.

Un purtător de cuvînt 
forțelor militare americane de

Ä-

;

wn

Pe fațada Școlii Militare din Bruxel
les au fost scrise lozinci cetind 
retragerea trupelor americane din 

Vietnam

PEKIN. La 25 august s-a închis 
la Pekin expoziția economică a Re
publicii Socialiste România. Agen
ția China Nouă arată că, timp de 
trei săptâmîni, expoziția a fost vi
zitată cu un mare interes de peste 
700 000 de persoane și că expo
natele prezentate, îndeosebi mași
nile și utilajele petroliere, mașinile 
unelte și mașinile agricole, au stîr- 
nit admirația vizitatorilor față de 
realizările poporului român.

MOSCOVA. Anastas Mikoian, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a primit 
miercuri delegația Adunării Națio
nale a R. D Vietnam condusă de 
Hoang Van Hoan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam. In
tre A. Mikoian și membrii delega
ției a avut loc o convorbire prie
tenească de peste o oră.

★
SAIGON 25 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile de presă, 
premierul sud-vietnamez, genera
lul Nguyen Cao Ky, a anulat în 
ultimul moment o ședință a Con
siliului de Miniștri și a părăsit 
marți Saigonul plecînd în locali
tatea Nhatramg. El urmează să 
participe la o reuniune a genera
lilor consacrată îndeosebi situației 
care s-a creat în fosta capitală 
sud-vietnameză — Hue — în 
urma demonstrațiilor studențești 
care continuă de cîteva zile. Se 
știe că cei aproximativ 2 000 de 
studenți au protestat împotriva re
centelor chemări sub arme hotă- 
rîte de autoritățile de la Saigon și 
au cerut retragerea trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud.

Avioane doborite

in R. D. Vietnam
22 și 24 august forțele ae- 
americane au efectuat noi

La 
riene 
raiduri asupra teritoriului R. D. 
Vietnam, bombardînd și mitraliind 
centre populate și obiective indus
triale. Forțele antiaeriene locale au 
doborît șase avioane inamice și au 
avariat numeroase altele. Numărul 
total al avioanelor americane 
doborîte începînd din 5 august 
1964 se ridică la 491.

0 lege in sprijinul unor dictaturi corupte“
Protestul senatorului american W. Morse împotriva 
legii „ajutorului" pentru străinătate

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Senatul Statelor Unite a aprobat 
cu 67 de voturi, contra 27, legea 
privind ajutorul american pentru 
străinătate pe anul fiscal 1965— 
1966 votată în Camera Reprezen
tanților. Din suma de trei miliarde 
360 milioane dolari, prevăzută de 
lege, un miliard 170 milioane vor 
fi consacrate „ajutorului militar".

Intr-o cuvîntare rostită înaintea 
votului, senatorul democrat Wayne 
Morse a protestat împotriva legii 
în forma în care a fost supusă a- 
probării Senatului, declarînd că 
ea servește la menținerea unor 
dictaturi corupte în diferite re
giuni ale lumii.

PEKIN. După cum anunță agenția 
China Nouă, Mao Tze-Dun, preșe
dintele Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, a primit 
miercuri pe Gaston Soumialot, pre
ședintele Consiliului revoluționar 
suprem din Congo, (Leopoldville) 
și membrii delegației consiliului cu 
care a avut o convorbire cordială.

PARIS. La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez, miercuri a sosit la Paris 
delegația Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, condusă de Le 
Duk Tho, membru al Biroului Politic 
și secretar al Comitetului Central 
al partiduluL

BAGDAD. Săptămînalul irakian 
„Al Manar" relatează că 318 per
soane au fost arestate și deferite 
tribunalului sub acuzația de a (’ 
„complotat împotriva regimului - • 
tual" din Irak.

BUDAPESTA Luigi Longo, secre
tar general al P.C.I., face o vizită 
de cîteva zile în Ungaria, la invi
tația C.C. al P.M.S.U.

MOSCOVA în Uniunea Sovieti
că a fost lansat miercuri satelitul 
artificial a) Pămîntului „Cosmos- 
79". Aparatele instalate la bordul 
satelitului funcționează normal.

PEKIN. După cum transmite a- 
genția China Nouă, Consiliul de 
Stat al R. P Chineze a hotărît în
ființarea Regiunii Autonome Tibet. 
Prima sesiune a Adunării Repre
zentanților Populari din Regiunea 
Autonomă Tibet urmează să aibă 
loc la 1 septembrie.

SOFIA. Timp de o săptămînă la 
Burgas (R. P. Bulgaria) s-a desfă
șurat Balcaniada cîntecului popu
lar, la care au participat soliști si 
instrumentiști din Albania, Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia.

PARIS. A.F.P. anunță că poliția 
politică din Portugalia a arestat 10 
membri ai organizației din regiu
nea Lisabona a Partidului Comu
nist din Portugalia.
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