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primul pas
spre un înalt
nivel tehnic
al produselor

Anii șesenalului au constituit o 
perioadă in care parametrii tehnici 
și funcționali, performanțele utila
jelor și agregatelor pe care le fa
bricăm au marcat o îmbunătățire 
substanțială, majoritatea situîn- 
du-șe astăzi la nivelul tehnicii mo
derne. Rolul și contribuția servicii
lor de concepție în asimilarea și 
modernizarea produselor au crescut 
continuu, fapt reflectat în nivelul 
calitativ al produselor.

Congresul al IX-lea al parti
dului a pus în fața noastră, 
a colectivelor uzinelor construc
toare de utilaj petrolier, sar
cina de a realiza noi și noi pro
duse care să fie în pas cu tehnica 
cea mai avansată. Potrivit Directi- 

; . velor Congresului, în anii viitoru
lui cincinal va crește mult produc
ția de instalații de foraj de mare 

; adîncime, va fi extinsă 
lajelor pentru extracție, 
suși noi scule specifice 
petroliere. Indiscutabil,
lor necesită perfecționarea în con
tinuare a muncii de concepție, spo
rirea eficienței ei. în prezent asi
milăm noi produse, printre care 
instalația ele intervenție rapidă cu 

i sarcina la cîrlig de 16—28 tone,

în primul rînd au 
a interveni activ și 
rezolvarea celor mai 

probleme ale produc-

gama uti- 
se vor în- 
industriei 
realizarea

montată pe autocamion de 12 tone. 
Un element nou în construcția 
acestei instalații îl constituie trans
miterea mișcării prin intermediul 
convertizorului. Extinderea fora
jului de adîncime necesită cons
truirea unor utilaje speciale, cu 
caracteristici superioare. Noi ne-am 
pregătit din timp, luăm în conti
nuare o serie de măsuri. Pînă 
acum au fost proiectate și sînt în 
curs de asimilare două autotrolii 
— unul pentru operații speciale la 
sonde pînă la 7 000 m adîncime, 
montat pe autocamion de 12 tone, 
altul pentru măsurători speciale 
montat pe autocamion de 3 tone.

Constructorii de utilaj petrolier, 
proiectanții 
datoria de 
operativ în 
importante
ției, de a asigura ridicarea în per
manență a parametrilor tehnici și 
funcționali ai utilajelor și instala
țiilor. Urmărirea atentă, minuțioa
să a modului de comportare a pro
duselor în exploatare, confruntarea 
exigentă și continuă a nivelului lor 
calitativ cu cele mai reușite mo
dele apărute în tehnică constituie 
o cerință de prim ordin. O astfel 
de confruntare măsoară eficiența 
unor soluții tehnice adoptate și 
aplicate de proiectanții și construc
torii de mașini. Pe baza unei ase
menea confruntări am asimilat, în 
colaborare cu Institutul de proiec
tări de utilaj petrolier, noul tip de 
cîrlig de 10 tone pentru tije de 
pompare și sînt în curs de asimi
lare cele de 16 și 28 tone, mult 
îmbunătățite din punct de vedere 
constructiv față de cele aflate în 
fabricație.

Aurel CODREANU 
inginer-șef de concepție 
Uzina de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște

(Continuare în pag. a III-a)

HOTARIRE A C. C. AL P. C. R.
Șl A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
CU PRIVIRE LA ÎNFIINȚAREA
UNIVERSITĂȚII

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România au emis o hotărîre care 
prevede câ, începînd cu anul uni
versitar 1966—1967, se înființează 
Universitatea din Craiova.

In hotărîre se menționează că în
ființarea acestei universități se rea
lizează pe baza sarcinilor trasate 
de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
avînd în vedere dezvoltarea econo
mică și culturală a regiunii Olte
nia in anii construcției socialismu
lui, vechile tradiții culturale ale o- 
rașului Craiova, necesitatea unei 
repartizări teritoriale raționale a in
stituțiilor de învățămînt superior.

Universitatea din Craiova va cu
prinde : Facultatea de matematici, 
Facultatea de chimie, Facultatea 
de filologie, Facultatea de științe 
economice, o facultate tehnică. Fa
cultatea de agricultură. Facultatea 
de horticultură.

DIN CRAIOVA
O dată cu înființarea Universită

ții din Craiova, Institutul agrono
mic din Craiova își va înceta ac
tivitatea, facultățile acestui institut 
trecînd în cadrul Universității/Unul 
din prorectorii Universității va con
duce activitatea facultăților cu pro
fil agricol.

începînd cu anul universitar 
1966/1967, Institutul pedagogic de 3 
ani va funcționa în cadrul Universi
tății din Craiova, avînd următoare
le facultăți : Facultatea de istorie- 
geografie, Facultatea de științe na
turale. Studenții din anii II și III ai 
actualelor facultăți de matematici, 
fizică-chimie și filologie din Insti
tutul pedagogic își vor continua 
studiile în cadrul acestui institut. 
Unul din prorectorii Universității va 
conduce activitatea Institutului pe
dagogic de 3 ani.

Ministerul învățămîntului va face 
propuneri Consiliului de Miniștri în 
legătură cu profilul noilor facultăți 
care vor intra în componența Uni
versității din Craiova.

Uzina de construcții metalice și mașini agricole din Bocșa. Macaraua portal de 26 tone
Foto : Agerpres

DESCHIDEREA CONGRESULUI
INTERNAȚIONAL JUBILIAR AL APIMONDIEI

Toți candidații au devenit
membri de partid

Prin hotârirea Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, candidații din organizația 
noastră, ia fel ca și toți ceilalți 
candidați, au devenit membri de 
partid !

Fraza aceasta — sau alta asemănă
toare — a răsunat în ultimele săp- 
tămîni, rostită cu voce emoționată de

în Delta Dunării

ANCHETA MARFA
„SCÎNTEII" F A N T O M À

verigă în verigă • Marfa pleacă 
ploi verticale 
" • Se cau

• Din
la drum • La Sighișoara
• La „Suferință** și la „Prisos 
un mecanism de supra-control

Prospețimea, „lața comercială" a mărfri îl, îmbie pe cum
părător. S-ar părea că ne referim numai la produsele ali
mentare. Dar îmbrăcămintea, încălțămintea, articolele gos
podărești și de uz casnic nu trebuie să le găsești în maga
zine exact în sezonul pentru care au fost fabricate ? Ele nu 
trebuie să aibă „față comercială", să fie atrăgătoare, bine 

B întreținute și birie prezentate ? Firește că da.

Să ne referim la o hai
nă. Ca să fie „proaspătă“ 
și deci să cadă cît mai re
pede sub privirile cumpă
rătorului, ea ar trebui să 
parcurgă drumul de la fa
brică la tejghea într-o 
zi, cel mult două. Dar 
„fața comercială“, cine i-o 
dă ? Se înțelege, producă
torul. Datoria organizați
ilor comerciale rămîne a- 
ceea de a i-o păstra in
tactă și în primul rînd 
de a-i oferi condiții de că
lătorie cît mai comode. în- 
tr-un fel se uită cumpă
rătorul la o haină 
face impresia că a^
călcată cu o zi. două îna
inte de a intra el în ma
gazin și în altfel cînd dă 
cu ochii de un costum bo
țit, ieșit parcă de sub tă
vălug...

Așadar, deplasarea ra
pidă de la producător la 
tejghea, călătorie comodă 
— acestea sînt, într-o pri
mă etapă, dezideratele 
mărfii. Sînt ele realizate 
întotdeauna? La această

care 
fost

întrebare se răspunde în 
genere afirmativ. Majori
tatea mărfurilor — 70— 
80 la sută — ajung în 
rafturi după 2—3 zile 
din momentul cînd li 
se aplică ștampila „bun 
de expediție“.

Dar, o precizare. Acest 
„tratament“ se aplică 
doar la 70—80 la sută din 
volumul mărfurilor în cir
culație. Ce se întîmplă cu 
restul ?

Așteaptă-mă azi 
că eu vin mîine

Sînt la fabrica de con
fecții „Tîrnava“ din Si
ghișoara. Magazia geme 
de mărfuri. Rampa de ex
pediție de asemenea. Zeci 
de lăzi, de containere — 
magazii în miniatură — 
pline de cămăși, paltoane, 
haine și pijamale așteaptă 
să ia drumul spre Eucu- 
rești. De cînd așteaptă ? 
De ce așteaptă?

La întrebările noastre 
inginerul șef al fabricii, : 
Miron David, ne-a răs
puns printr-o altă între
bare : „Ce zi e azi?“. A- 
poi scoate un carnețel din 
buzunar, îl deschide la o 
pagină știută și începe să 
citească : „Miercuri și 
sîmbătă — Ardeal și Ba
nat ; luni și joi — Sibiu 
și Craiova ; marți și vi
neri — Brașov, București, 
Constanța și Moldova. A- 
ceasta e planificarea 
transporturilor. Marfa pe 
care o vedeți aici va pleca 
în cursă vineri“.

Așteptăm pînă vineri. , 
Dar serviciul de expediție 
și camionaj C.F.R. nu se 
arată. întrucît voiam nea
părat să însoțim un trans
port de mărfuri de la pro
ducător pînă la tejghea — 
așteptăm pînă marți. Iată 
că apar camioanele. Mar
fa e încărcată rapid și 
mașinile pornesc spre 
gară. Fabrica respiră ușu
rată — are din nou spații 
pentru depozitare. în

schimb, încep să transpi
re magazionerii gării. în 
depozitele de aici, pe ram
pe, sute, mii de colete, de 
containere.

— De cînd stau mărfu
rile aici ? — l-am între
bat pe magazionerul șef 
Ion Bleoca.

— Cine poate ști exact ? 
Unele de o zi, altele de o 
săptămînă. La noi, la Si
ghișoara, e stație de re
facere. Aici vin mărfuri 
din multe orașe, sînt des
cărcate, grupate pe direc
ții și cînd le vine rîndul 
sînt din nou încărcate. 
Deci s-a pierdut o săptă
mînă pe la fabrică, o săp
tămînă pe la gară...

Să ne întoarcem la 
gară. Observasem pe ram
pe o mulțime de contai
nere cu crăpături, cu bu
căți de lemn rupte.. L-am 
întrebat pe același maga
zioner șef :

— Dacă plouă, nu 
trunde apa la marfă, 
o degradează ?

Ce credeți că ni 
răspuns ? Că ploaia 
verticală ! Bate numai 
drept în capacele lăzilor...

...Iată că a sosit mărfa
rul. Vine de undeva din
spre Sibiu și se îndreap
tă spre București. Face 
manevra, apoi înțepe
nește la marginea ram
pei. începe încărcarea.

Gh. GRAURE

secretari în zeci de mii de organi
zații de bază de pe întreg cuprinsul 
țării.

A fost un punct la ordinea de zi 
a adunărilor obișnuite, lunare, de or
ganizație de bază. Cu toată simpli
tatea, firescul acestor adunări, vibra 
parcă în fiecare sală, în fiecare în
căpere unde avea loc o asemenea a- 
dunare, ecoul însuflețirii cu care 
Congresul a primit hotărîrea cuprinsă 
în Rezoluție :

„Ca urmare a desființării sta
giului de candidat, Congresul 
stabilește că toți candidații de
vin membri ai Partidului Comu
nist Romăn, indiferent de perioa
da care a mai rămas pînă la ex
pirarea stagiului".

— Eu am deplină încredere în to
varășii care au devenit azi membri de 
partid, știu că ne vor face cinste — 
ne spunea tovarășul Gheorghe Ba
ciu, secretarul organizației de bază 
nr. 8 din secția mecanică-utilaj chi
mic a uzinelor „Grivița Roșie”. De 
altfel — adaugă el — sînt convins 
că acești oameni pot fi primiți direct 
în partid. îi cunosc bine, au calități 
care mă îndreptățesc să afirm acest 
lucru. Sînt oameni care nu pregetă în 
îndeplinirea oricărei sarcini de pro
ducție sau obștești, se află mereu în 
primele rînduri ale colectivului, com
portarea lor în uzină și dincolo de 
porțile ei este un adevărat exemplu. 
Consider că Congresul partidului a 
avut perfectă dreptate cînd a apre
ciat că organizațiile noastre de bază 
au toate posibilitățile de a cunoaște 
oamenii nemijlocit, din munca de zi 
cu zi, și totodată sînt suficient de 
mature să cîntărească cu chibzuință 
calitățile celor ce solicită primirea în 
partid.

Ilustrîndu-și parcă afirmațiile, mi-a 
făcut, lapidar, „fișele caracterologice” 
ale cîforva dintre cei care reprezintă, 
după expresia sa, „promoția Con
gresului” : loan Barosu, 25 de ani, ca
zangiu din fată-n fiu (înrr-adevăr, ta
tăl lui a lucrat în aceeași secție vreo 
patru decenii, pînă a ieșit la pensie), 
muncitor pasionat de meseria lui, în
zestrat cu un adevărat simț al co
lectivului și care-și dovedește prin 
întreaga activitate devotamentul față 
de partid, față de cauza socialismu
lui, disciplinat și punctual, soț exem
plar, cetățean cunoscut în cartier ca 
inima acțiunilor de muncă patriotică :

Victor BIRLÄDEANU

în sala Palatului Republicii So
cialiste România au început joi 
dimineață lucrările celui de-al 
XX-lea Congres Internațional Ju
biliar al Apimondiei.

La Congres, care se desfășoară 
între 26 și 31 august, participă 
aproape 2 000 de delegați și invitați 
— oameni de știință, profesori și 
cercetători de specialitate, condu
cători de organizații apicole și api
cultori practicieni din peste 60 de 
țări. Iau parte reprezentanți ai

Asociației internaționale de cerce
tări apicole, ai Oficiului internațio
nal al epizootiilor și ai Asociației 
internaționale de botanică.

în prezidiu au luat loc conducă
tori ai Federației Internaționale a 
asociațiilor de apicultură — Api- 
mondia — delegații oficiali ai țări
lor membre ale Apimondiei, invi
tați din alte țări și membri ai co
mitetului de organizare a congre
sului.

în prezidiul primei ședințe au

luat loc Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri- 
miniștri, conducători ai unor in
stituții centrale.

Participanții la congres au fost 
salutați de prof. Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii.

Gheorghe Apostol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
a rostit cuvîntarea inaugurală.

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol

(Continuare în pag. a IlI-a)
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La teatru! „Stanislavski-Nemiro- 
vici Dancenko" din Moscova își 
continuă turneul colectivul Teatru
lui de Operă și Balet din București, 
tn repertoriu : „Lacul lebedelor", 
„Giselle" și „Întoarcerea din 
adincuri". Exigentul public mosco
vit aplaudă cu căldură evoluția 
balerinilor noștri.

Artiștii români au debutat cu 
spectacolul „Lacul lebedelor" de 
Ceaikovski, in regia iui Oleg Da- 
novski. „«Lebedele din București'» 
— menționează revista „Sovetskaia 
Kultura" — și-au cucerit spectato
rii. $i asta judecind nu numai după 
aplauze ci, în primul rind, după 
atmoslera de avint artistic care a 
domnit pe scenă... Ca eroi ai pri
mului spectacol s-au aiirmat nu 
numai soliștii Irinei Liciu, Gabriel 
Popescu, Petre Ciortea, Sergiu Ște- 
tanski, Elena Dacian, Magdalena

Stimați prieteni și oaspeți,
Doamnelor și domnilor,
Am deosebita plăcere ca, în nu

mele guvernului Republicii Socia
liste România, să vă adresez 
dumneavoastră, participanți la cel 
de-al XX-lea Congres Internațio- 
nal-Jubiliar al Apimondiei, sosiți 
de pe toate continentele lumii, un 
cald salut de „bun venit“ în țara 
noastră, să vă urez succes în acti
vitatea ce urmează să o desfășurați 
și ședere plăcută în mijlocul po
porului român.

Ne bucură că dumneavoastră ați 
ales România ca țara care să găz
duiască lucrările Congresului jubi
liar, manifestare de seamă a api
cultorilor din toată lumea, la care 
participă aproape 2 000 de delegați 
și invitați din numeroase țări ale 
lumii.

Vă aflați în România la scurt 
timp după proclamarea țării noas
tre ca Republică Socialistă — mo
ment istoric important în viața po
porului nostru — și ați putut con
stata entuziasmul și satisfacția cu 
care oamenii muncii au sărbătorit 
acest măreț eveniment, încununare 
a eforturilor și hărniciei poporului 
îndreptate spre progresul continuu 
al economiei și culturii, spre ridi
carea nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Dacă pînă acum ați aflat despre 
România și despre apicultura el 
doar din paginile revistelor și căr
ților, prezența dumneavoastră la 
acest congres este un bun prilej 
de a cunoaște viața și munca po
porului român. Prin contactul di
rect cu apicultorii noștri, cu ce
tățeni ai patriei noastre — munci
tori, țărani, intelectuali — vizitînd 
uzine, șantiere, gospodării agricole 
de stat, cooperative agricole de 
producție, instituții de cultură și 
sănătate, unități de apicultură, vă 
veți putea forma o imagine mai 
completă despre preocupările și 
strădaniile poporului nostru pentru 
dezvoltarea industriei, moderniza
rea agriculturii și înflorirea cul
turii.

România are o tradiție milenară

în apicultură. Chiar și Herodot po
menește in scrierile sale despre a- 
ceastă îndeletnicire a strămoșilor 
noștri de pe aceste meleaguri. Con
dițiile naturale din țara noastră 
sînt favorabile creșterii albinelor 
prin masivele melifere variate și 
bogate. în prezent, creșterea albi
nelor se practică atît în prisăcile 
gospodăriilor agricole de stat și 
cooperativelor agricole de produc
ție, cit și în gospodăriile personale 
ale amatorilor de toate categoriile 
sociale, care își dedică timpul liber 
acestei frumoase preocupări.

Apicultorii noștri beneficiază din 
partea statului de numeroase a- 
vantaje : scutirea totală de impozi
te, credite pentru amenajări de 
stupine și valorificarea producției, 
largi posibilități în procurarea uti
lajelor moderne, îndrumare tehni
că competentă, condiții optime 
pentru trecerea de la forma exten
sivă la creșterea intensivă a albi
nelor.

Congresul dumneavoastră consti
tuie un moment important în via
ța Federației Internaționale a Aso
ciațiilor de Apicultură. Lucrările 
congresului vor constitui o bună 
posibilitate, pentru un schimb larg 
de experiență, de cunoaștere și

statornicire a unor noi legături de 
prietenie intre oameni din diferite 
țări aflate la mari depărtări, dar 
animați de preocupări și pasiuni 
comune.

Este plăcut să constatăm că or
ganizația dumneavoastră depune 
eforturi susținute pentru dezvol
tarea colaborării, a schimbului de 
idei și experiență în creșterea al
binelor. Aș dori să vă împărtă
șesc faptul că statul nostru încu
rajează asemenea reuniuni și spri
jină cu căldură orice activitate în
dreptată spre cunoaștere reciprocă 
și apropiere între popoare, spre co
laborare între state și asigurarea 
unei păci trainice în lume.

încredințîndu-vă încă o dată de 
o caldă apreciere pentru frumoasa 
dumneavoastră activitate, urez suc
ces deplin lucrărilor celui de-al 
XX-lea Congres al Apimondiei și 
îmi exprim convingerea că el va 
reprezenta un moment de mare în
semnătate în analele colaborării 
internaționale a crescătorilor de 
albine.

Au luat apoi cuvîntul L. R. J. 
Ridder Van Rappard, membru de

(Continuare în pag. a Il-a)

Gospodăria de stat Sighișoara practică cu bune rezultate stupăritul 
pastoral

„LEBEDELE" DIN BUCUREȘTI 
AU CUCERIT PUBLICUL

Popa, Adrian Caracas, ci și artiștii 
corpului de balet care au arătat o 
trainică disciplină scenică și muzi
calitate".

De același succes s-au bucurai 
și spectacolele următoare. După 
gala cu halelul „Giselle". maestrul 
de balet V/. Burmeister, artist al 
poporului din R.S.F.S.R., ne-a de
clarat : „Spectacolul mi-a plăcut. 
Balerinii romani dansează minunat, 
cu ritm uniform, emoționant". Iar 
artista emerită S. Zviaghina, ne-a 
spus „Cu' baletul din România am 
făcut cunoștință in anul 1948. cinci 
am dansat pe scenele Bucureștiu- 
lui. Trebuie să remarc că baletul 
dv a trecut, de atunci, printr-o a- 
devărată revoluție artistică. Jude
cind după primele spectacole, sînt 
convinsă că turneul se va bucura 
de un mare succes",

tntr-un articol apărut joi în 
,,Pravda" și intitulat „Baletul roma
nesc la Moscova", cunoscuta, artistă 
Victorina Krigher, menționează 
calitățile spectacolului „Lacul lebe
delor". ale soliștilor. „Cu interes a 
lost așteptat spectacolul cu «Întoar
cerea din adincuri» de Mihail Jora 
— continuă autoarea. Baletul, in 
regia lui Oleg Danovski, e original 
incepind cu faptul că in spectacol 
apare o povestitoare care relatează 
publicului evenimentele ce se pe
trec pe scenă. Acest rol neobișnuit 
pentru balet a fost interpretat de 
artista Valentina Massini. Muzica 
lui Mihail Jora, complexă și făta 
îndoială greu adaptabilă coregra
fiei, incintă pe ascultători prin 
fantasticul și dinamismul ei". Arti
colul se referă și Ia spectacolul cu 
baletul „Giselle", pus în scenă de

Vasile Maieu. „Acest spectacol ne 
permite să apreciem cu o deosebită 
claritate nu numai calitățile core
grafice ale ansamblului, ci și pri
ceperea artiștilor de a crea figuri 
vii și impresionante, tn primul rind 
trebuie să remarcăm pe talentata 
Alexa Mezincescu, interpreta rolu
lui Giselle : dansul eteric al bale
rinei, jocul ei dramatic se disting 
printr-o mare naturalele. Despte 
fiecare interpret al acestui specta
col. incepind cu dirijorul Constan
tin Petrovici, deosebit de sensibil, 
se pot spune multe lucruri bune. 
Aceasta se referă și la Petre Cior
tea, Cristina Hammel, Nicolae De- 
neș șl îndeosebi la corpul de balet, 
cate a cucerit publicul prin excep
ționala sa coeziune și disciplina 
creatoare".

Ambrozie MUNTEANU
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In parcul din losta groapă de la Floreasca

PE ECRANELE
CINEMATOGRAFELOR

Cu gindul
la „Dragostea lui Alioșa"

ȘCOALA MECANIZATORILOR
DE PE OGOAR

O dată cu începerea noului an de învățămînt, cele 148 
școli profesionale de mecanici agricoli își vor deschide larg 
porțile în fața tinerilor care se pregătesc să lucreze ca meca
nizatori în stațiunile de mașini și tractoare, gospodării agri
cole de stat, stațiuni experimentale și cooperative agricole de 
producție. Alături de celelalte sectoare de instruire teoretică 
și practică a tinerilor, învățămîntul profesional agricol intră 
într-o nouă etapă de perfecționare a metodelor sale didactice 
și organizatorice, devenind mai strîns legat de viață, de sar
cinile construcției socialiste. Pentru a-i informa pe cititorii 
noștri despre îmbunătățirile aduse, ne-am adresat tov. prof, 
univ. D. DAVÜDESCU, membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, șeful secței de învățămînt și 
propagandă din Consiliul Superior al Agriculturii, care ne-a 
declarat :

în documentele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. se prevede ca 
numărul mecanizatorilor de pe 
ogoare să ajungă în 1970 la 
1-10 000. Această prevedere ilus
trează o dată în plus grija deo
sebită manifestată de partidul și 
statul nostru față de mecaniza
rea agriculturii noastre socialiste 
— condiție esențială pentru reali
zarea unor mari producții cerea
liere și de plante tehnice. Pentru 
pregătirea corespunzătoare a a- 
cestor cadre. Consiliul Superior 
al Agriculturii a înscris printre 
preocupările sale imediate per
fecționarea sistemului do invăță- 
mînt profesional, îndeosebi sub 
raportul planurilor și programe
lor de învățămînt, al metodelor 
de predare etc. Față de anii pre
cedent, cînd în școlile profesio
nale de mecanici agricoli mașini
le și utilajele mai noi erau 
studiate superficial, noua pro
gramă care va ghida procesul de

învățămînt ține seama în mai 
mare măsură de necesitățile cu
rente ale S.M.T.-urilor și atelie
relor de reparat utilaj agricol. 
Viitorii absolvenți vor fi fami
liarizați de pe băncile școlii atît 
cu modul de funcționare a celor 
mai moderne mașini și agregate, 
cit și cu mijloacele de întreținere 
și de reparare a acestora. Pro
grama disciplinei „Mașini și uti
laje agricole“ va fi eșalonată pe 
un număr mai mare de ore decît 
în trecut, multe din acestea fiind 
afectate studierii unor agregate 
intrate de curînd în producție, 
cum sînt, de pildă, noile tipuri de 
semănători, combine etc. în 
schimb, programa de învățămînt 
prevede mai puține ore decît în 
alți ani pentru batoză și alte uti
laje cu o arie de folosire din ce 
în ce mai restrînsă.

Elevii școlilor amintite vor pri
mi o pregătire corespunzătoare 
și în domeniul tehnicii instalații-

lor mecanice de irigat. După cum 
se știe, în viitorii ani ai cincina
lului, suprafața agricolă irigată 
din țara noastră va crește cu încă 
400 000 de hectare, ceea ce nece
sită un număr sporit de cadre 
tehnice pregătite în vederea e- 
fectuării acestei mari acțiuni. 
Pentru început, elevii vor 
primi cunoștințele necesare în 
acest domeniu în cadrul orelor 
destinate obiectului „Agricultu
ra“, urmînd ca în viitorul apro
piat unele școli profesionale de 
mecanici agricoli să se speciali
zeze în tehnica lucrărilor de iri
gare a plantelor agricole.

Prin noua programă școlară se 
acordă o mai mare importanță 
studierii de către elevi a normelor 
privind circulația rutieră. Pînă 
acum, cunoștințele din acest do
meniu erau însușite de elevi 
în anul II, examenul pen
tru obținerea carnetului de con
ducător auto avînd loc abia în 
anul III, ceea ce făcea ca re
zultatele obținute să nu fie 
dintre cele mai bune. începînd 
cu noul an școlar, studiul disci
plinei la care ne referim va fi 
eșalonat pe parcursul ultimilor 2 
ani de învățămînt. O mai mare 
atenție se acordă, totodată, re
partizării pe ani de studiu și a 
altor discipline, cum sînt : mași
nile agricole, folosirea rațională a 
parcului de mașini, mecanica 
tehnică și electrotehnica, limba 
și literatura română, matematica,

pentru care noua programă șco
lară prevede un număr sporit de 
ore. Menționăm și faptul că la 
toate cele 14 discipline de spe
cialitate care se predau în cei trei 
ani de școală există manuale noi, 
elaborate în ultimii doi ani de 
cadre de specialitate și cu expe
riență didactică.

Se aduc îmbunătățiri și siste
mului de 
fășurare a practicii în producție 
a elevilor. în alți ani, practica 
era prevăzută în lunile noiem
brie și decembrie și, din această 
cauză, elevii efectuau puține lu
crări de reparare și întreținere a 
utilajului, fiind prezenți îndeosebi 
la efectuarea muncilor agricole 
de sezon. începînd cu acest an, 
practica se va face în două 
etape : în ianuarie, cînd elevii au 
posibilitatea să participe la lu
crări de reparat utilajele din 
S.M.T.-uri și din alte unități agri
cole pe lingă care funcționează 
școala respectivă, și în aprilie— 
iunie, cînd tinerii vor fi prezenți 
la desfășurarea celor mai impor
tante lucrări agricole.

Toate aceste îmbunătățiri ale 
sistemului de învățămînt din șco
lile profesionale de mecanici a- 
gricoli vor contribui la creșterea 
nivelului de pregătire a viitoare
lor cadre de mecanizatori, ce 
vor stăpîni milioanele de cai pu
tere cu care statul înzestrează în 
continuare agricultura noastră 
socialistă.

Reîntîlnirea ou autorul unui film 
de neuitat, „Dragostea lui Alioșa", 
prilejuiește noi satisfacții artistice. 
Vi-1 reamintiți pe Alioșa ? Perso
najul acela cu aer puțin ciudat — 
neajutoratul, dar în fond pasionatul 
și pasionantul, atît de statornicul, 
perseverentul Alioșa ? Filmul regi
zorului sovietic S. Tumanov „Aport, 
Muhtar 1" îl readuce în atenție. 
„Noul Alioșa", sublocotenentul de 
miliție Glazîncev, un om aparent 
șters, dovedește aceeași căldură 
sufletească, aceleași calități uma
ne pilduitoare. „Dragostea lui 
Glazîncev" are, și ea, semnificații 
multiple.

Muhtar, eroul titular al filmului, 
este un cîine-lup, abandonat de 
foștii stăpîni, căruia instructorul 
dresor Glazîncev îi dedică, cu pa
siune și consecvență, priceperea 
și devotamentul său. Capricios și 
refractar la început, Muhtar se va 
atașa de noul lui ocrotitor, va jus
tifica toate speranțele puse în el. 
Instruit în conformitate, Muhtar își 
va dovedi abilitatea în depistarea 
unor hoți, va contribui — cu prețul 
unei grave răniri — la prinderea 
unui înrăit infractor. Pe tot par
cursul filmului, etapele apropierii 
afective dintre om și cîine sînt 
nuanțat urmărite de realizatori.

Mai mult decît subiectul propriu- 
zis, tocmai această prietenie, cu 
resorturile ei intime, îi preocupă pe 
cineaști. Fin analist, înzestrat și cu 
aptitudini de fabulist, regizorul 
Tumanov dă relief nuvelei cinema
tografice a scriitorului I. Metter. 
Direct (în combaterea unor atitu
dini birocratice, comode, carieriste) 
sau indirect (cînd indiferența unora 
față de Muhtar trădează, de fapt,

o atitudine nepăsătoare față de 
viață și chiar față de oameni), fil
mul pledează pentru o etică înain
tată, și o face de cele mai multe 
ori cu mijloace subtile, convingă
toare.

„Dragostea lui Alioșa" avea, pe 
lîngă sensul de confruntare mo
rală, 
de o admirabilă poezie a cotidia
nului, pe care n-am mai întîlnit-o în 
filmul de față. în „Aport, Muhtar 1" 
există însă un filon spectaculos — 
pus în valoare datorită prezenței 
pe ecran a excepționalului cîine 
polițist. Și chiar dacă unele sec
vențe caracteristice filmului „de 
acțiune" sînt poate mai puțin iz
butite, Muhtar (excelent dresat) le 
„salvează", conferindu-le interes.

Preocupat consecvent de semni
ficațiile unor gesturi și acțiuni co
tidiene, obișnuite, taxate îndeobște 
drept banale, regizorul dă multă 
atenție, încă de la primele secven
țe, notațiilor psihologice, reușind 
să creioneze profiluri sugestive în 
cazul multor personaje secundare 
(printre interpreții filmului recu
noaștem pe Alla Larionova, N. 
Kriucikov, V. Emelianov și alți 
știuți actori sovietici).

Un actor remarcabil 
ză rolul lui Glazîncev : 
cunoscut spectatorilor 
deosebi din „Cînd copacii erau 
mari". în „Aport, Muhtar 1" el face 
dovada unor complexe însușiri ci
nematografice prin jocul său sim
plu, de mare firesc, pigmentat cu 
o undă de umor (bonom) caracte
ristic. Personajul său, cu ample 
rezonanțe umane, este viu și ade
vărat pe ecran. Asemeni lui Alioșa.

Călin CÄLIMAN

un filon liric, era învăluit

interpretea- 
Iuri Nikulin, 

noștri în-

organizare și des-

O satiră la
fascismului

„Marșul asupra Romei" este 
titlu sobru, grav, care nu lasă 
loc să se bănuiască adevărata 
tură a peliculei. Fotografiile-docu- 
ment pe care se înscrie genericul, 
ca și cele cîteva secvențe de la în
ceput și din final, extrase din vechi 
jurnale cinematografice — auten
tice mărturii ale epocii — nu mo
difică nici ele factura acestei 
pseudo-cronici istorice. Evident, 
nu e vorba despre o reconstituire 
riguroasă a împrejurărilor în care 
fascismul a acaparat puterea po
litică în Italia ; autorii și-au propus 
o viziune relativ restrînsă, domi
nant comică, asupra trecutului, bi- 
zuindu-se pe efectul sigur al dis
tanțării satirice față de faptele e- 
vocate. Procedeul amintește de 
„Marele război" al lui Mario Moni- 
celli (și schema acțiunii este, de 
altfel, asemănătoare), fără a atin
ge totuși valoarea acelei realizări 
memorabile.

un 
de- 
na-

adresa

Deschiderea 
Congresului 
International 
Jubiliar al 
Apimondiei

M À R F A R U L FANTOMĂ

(Urmare din pag. I-a)

onoare al Apimondiei, prof. V. 
Harnaj, președintele Apimondiei și 
al congresului, președintele Aso
ciației crescătorilor de albine din 
România, dr. Silvestro Cannamela, 
secretar general al Apimondiei, 
care au salutat pe participant!! la 
congres.

în continuare, președinții celor 
cinci comisii de specialitate ale 
Apimondiei au prezentat referate 
privind aspecte ale activității știin
țifice și practice în domeniul api
culturii.

Timp de șase zile congresul va 
dezbate o serie de probleme actua
le privind biologia albinelor, flora 
meliferă și polenizarea, patologia 
și economia apicolă, tehnologia și 
utilajele apicole.

★

în ajunul deschiderii congresu
lui a avut loc adunarea generală 
a Apimondiei. Participanții au dez
bătut problemele organizatorice în 
legătură cu activitatea acestei or
ganizații internaționale, au adop
tat unele modificări ale statutului 
și au ratificat primirea de noi țări 
membre ale Apimondiei. Au fost 
primite ca membre ale Apimon
diei Albania, Argentina, Irlanda, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Germană, 
Mexic, Republica Malgașă și Tan
zania. Au fost apoi alese organele 
conducătoare ale Federației inter
naționale a asociațiilor de apicul
tura — Apimondia — pe următorii 
patru ani. Președinte a fost ales 
prof. V. Harnaj, — România, vice
președinți ing. P. Horguelin — 
Franța și prof. dr. J. Svoboda — 
Cehoslovacia, iar secretar general 
dr. S. Cannamela — Italia.

★

Asociația crescătorilor de albine 
din țara noastră a oferit o masă în 
cinstea participanților la cel de-ai 
XX-lea Congres al Apimondiei.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

Ai impresia că te a- 
în preajma unei ba

terii de artilerie. Bubui
turi, trosnituri... Lăzile și 
containerele sînt pur și 
simplu aruncate în vagoa
ne. Evident, înăuntru, 
marfa suferă. Deocamdată 
nu putem vedea cum : 
coletăria e sigilată. în 
învălmășeala care s-a pro
dus, am pierdut urma 
mărfii fabricate de „F. C. 
Tîrnava“. Totuși, însoțim 
mărfarul. Cum pornim la 
drum începe să plouă. Cu 
găleata ! O ploaie neverti
cală, piezișă. Văd cu ochii 
cum apa se Infiltrează prin 
crăpăturile containerelor. 
Ale cui sînt lăzile ? Caut 
etichetele. Nu se mai poate 
citi însă nimic. Apa a șters 
orice adresă.

...Brașov. Marfa e des
cărcată din nou. Și aici e 
stație de refacere. Și aici 
marfa stă oîteva zile. Apoi, 
cînd toate formele sînt fă
cute. e din nou încărcată. 
La Ploiești totul se repetă 

Convorbire cu 
șeful „Suferinței“

De la Sighișoara la 
București un tren obișnuit 
face 7—8 ore. Marfa ajun
ge însă în circa 18 zile. 
„Puțin“ lezată, „puțin“ în- 
tîrziată. dar în sfîrșit a 
ajuns. Se află acum la loc 
sigur — în fața depozitelor 
gării „16 Februarie“- 
mărfuri. Ce se petrece cu 
ea aici ? După ce e 
..bubuită“ pe rampe și în 
hale, e triată, sortată, com
partimentată.

— La noi mărfurile care 
sînt în regulă nu stau în 
depozite decît 2—3 zile — ne 
spune tovarășul Stan Mane
le. șeful secției comerciale 
— expediție și camionaj — 
C.F.R. După ce vedem a 
cui e marfa, o trimitem 
de îndată beneficiarului.

— înseamnă că sînt și 
mărfuri în neregulă ?

— Sînt — ni s-a răspuns 
Ca să întărească cele 

spuse, tovarășul Manole,

co
de

cheamă pe cineva și-i spu
ne : „Du-te și adu-1 aici pe 
șeful sectorului Suferință“.

Firește, ne-am închipuit 
că tovarășul Manole a pus 
la cale vreo farsă năs
trușnică. Cînd colo, apare 
într-adevăr un om care ne 
conduce fără o vorbă la o 
magazie și ne poftește înă
untru. Apoi se recomandă : 
„Ion Militaru — șeful Sufe
rinței“. Și ne arată colete- 
le din magazie. Tot ce ve
deți aici e marfă sosită la 
noi de săptămîni, de luni și 
ani. Deși avizați, diferiți 

■ beneficiari n-au ridicat-o.
Iar dacă primitorul nu se 
prezintă în timp de 5 zile, 
marfa „cade în suferință“. 
Adică e depozitată aici.

Ne uităm mai atenți în 
jur : împletituri, colete cu 
frînghii, furtunuri, diferite 
piese de oțel, lăzi cu șuru
buri, saci cu lînă... Iată, bu
năoară, Fabrica de zahăr 
din Giurgiu a expediat pe 
adresa întreprinderii 
merțului cu ridicata
produse alimentare Bucu
rești niște saci cu amidon. 
Dar I.C.R.A. a știut numai 
să ceară marfa, nu să și 
vină s-o ridice. Și amido
nul „a căzut“ în suferință.

Nici întreprinderea Co
merțului cu ridicata de 
produse metalo-chimice nu 
strălucește prin operativi
tate. Pe adresa ei a venit 
acum trei luni un transport 
de vopsele, de care nu s-a 
mai interesat nimeni.

Cînd vizita noastră la 
sectorul respectiv s-a în
cheiat, tovarășul Manole a 
chemat din nou pe cineva :

— Du-te, i-a zis, și a- 
du-mi-1 imediat și pe șeful 
sectorului Prisos.

— Emil Ungureanu mă 
cheamă, și sînt șeful Priso
sului — s-a recomandat 
noul venit. Poftiți cu mine.

Ne deschide o ușă. în 
magazie — claie peste gră
madă — lăzi, butoaie, co
lete. în ele sînt mărfuri 
fără acte. „Cui să le trimi
tem ? — se întreabă tov. 
Ungureanu. Nu știm decît a- 
drêsa expeditorului și sta
ția terminus — București.

Beneficiarul nu reiese din 
nici-un act. De pildă : Fa
brica „Muncitorul Liber“ — 
Bacău trimite pentru... 
București ( ! ?) lăzi cu șuru
buri, fabrica chimică Tîr- 
năveni — butoaie cu cloru- 
ră calciu. „Laminorul“ — 
Brăila trimite 10 lăzi (nici 
nu știm ce e înăuntru) 
pentru București. Pe docu
mente scrie I.A.M.S.M., iar 
pe lăzi VAD. Unde să le 
trimitem ? Ce înseamnă i- 
nițialele astea ? Nu știm“.

Șirul expeditorilor cu 
capul în nori e prea lung. 
Lăsăm ca întrebarea „de ce 
trimiteți propriile mărfuri 
aiurea ?“ să o pună celor 
în culpă ministerele de re
sort.

Cînd ne-au vorbit despre 
încurcăturile care se ivesc 
din pricina adreselor 
complete, tovarășii de la 
depozitul de mărfuri 
gara „16 Februarie" 
un ton plîngăreț, de nepu
tință. Vezi dumneata, nu
mai expeditorii sînt de 
vină, nu știu nici măcar să 
pună o adresă. Nu e bine să 
vezi numai paiul din o- 
chiul altuia... De ce C.F.R-ul 
primește colete cu adre
se incomplete ? 
ce au fost cheltuiți atîția 
bani cu editarea 
„Traficul local de mărfuri“? 
Ca reguli bine stabilite să 
nu fie respectate ?

Ultimele peripeții
Pentru că tot sîntem la 

magazia de mărfuri „16 Fe
bruarie“, căutăm containe
rele în care trebuiau să so
sească hainele de la Sighi
șoara. Na le găsim nicăieri. 
Aflăm într-un tîrziu că ar 
fi posibil să fi „tras“ 
magazia din 
fuga acolo, 
nici-aici. Se 
ajuns încă 
Dar ce importanță are ? La 
urma urmei, putem merge 
pe firul altor... confecții, 
între sute de containere, îl 
găsim și pe cel cu numărul 
2682. El a făcut de la fa
brica de confecții din Tg.- 
Jiu pînă la București 12

mai 
ore 

fost 
Ur-

co
de

în-
o-

In-

din
aveau

Pentru

cărții

la
Obor. Dăm 

Nu le găsim 
vede că n-au 
la București.

umerașe, dacă e ou, îl în
fășoară în rumeguș... Be
neficiarul 
derea.

— Atunci, am intervenit 
noi, zilele întreprinderi
lor comerțului cu ridicata, 
ale O.C.L.-urilor sînt nu
mărate ?

— Nu chiar așa. Cineva 
trebuie să coordoneze ac
tivitatea comercială, să în
cheie contracte, să sorteze 
și să depoziteze mărfurile 
sezoniere... Toate aceste ac
tivități cad în sarcina 
noastră, a întreprinderilor 
comerțului cu ridicata...

— Dar O.C.L.-urilor ce le 
rămîne de făcut ?

De astădată ne răspun
de tovarășul Marin Hircă, 
director adjunct al Direcției 
comerciale a Capitalei :

— Cu ce să se ocupe ? 
Controlează activitatea ma
gazinelor.

Așadar, O.C.L.-urile con
trolează activitatea ma
gazinelor... Atunci secțiilor 
comerciale ale sfaturilor 
populare ce rol le mai re
vine ? Controlează activi
tatea celor care controlează 
magazinele ! Să recapitu
lăm : I.C.R. contractează, 
transportă, aprovizionează, 
depozitează etc. ; O.C.L.-u- 
rile controlează magazinele, 
iar secțiile comerciale ale 
sfaturilor populare contro
lează pe controlori.

Toate bune ! Numai să 
nu ne pomenim că va fi 
nevoie și de un supra- 
mecanism de controlat sec
țiile comerciale... Căci a- 
tunci nu se mai isprăvește 
nici o dată. Și, din verigă 
în verigă, se rătăcește și 
mărfarul...

simte răspun-

zile. Ce s-a întîmplat 
departe ? După 72 de 
cît a zăcut în Obor, a 
repezit într-o mașină, 
mărim mașina. Se oprește
pe strada Gabroveni, la de
pozitul întreprinderii 
merțului cu ridicata 
produse textile.

Marfa e descărcată și 
cepe controlul. Fiecare
biect e desfăcut, cercetat. 
„E cam șifonată marfa“ — 
spun controlorii de calitate. 
Totuși, o depozitează. Pes
te cîteva zile vin reprezen
tanții magazinelor. Marfa e 
din nou despachetată, con
trolată. Apoi ia drumul u- 
nităților comerciale. Lîngă 
hainele călcate impecabil, 
cele de la Tg.-Jiu par vechi, 
ponosite : au înfruntat săp
tămîni în șir arșița și ploa
ia, cu ele „s-au răfuit“ 
încărcătorii și descărcătoril.

Dar hainele acelea fru
moase și bine călcate des
pre care vorbeam, cum au 
ajuns în magazin ? Ne răs
punde un specialist din 
comerț : tovarășul Dumitru 
Iosif, director al între
prinderii comerțului cu ri
dicata de produse textile 
și încălțăminte București :

— De la fabrică direct la 
tejghea. Fără rampe, fără 
magazii, fără peripeții. 
Cum se poate realiza acest 
lucru ? Simplu. Fie că des
face confecții, produse ali
mentare sau metalo-chi
mice, întreprinderea co
merțului cu ridicata în
cheie contracte cu produ
cătorii. La fiecare termen 
stabilit, beneficiarul se 
duce și-și ridică marfa. O 
ridică, cum se zice, cu mîna 
pe inimă, cu grijă. Dacă e 
haină, o așează frumos pe

După părerea noastră din 
desprinde cîteva concluzii : 
C.F.R. nu este îndeajuns de bine organizat, 2) Aprovizio
narea directă fabrică-magazin „cîștigă teren", dar cu pași 
încă șovăielnici, 3) Aparatul care participă — mai mult 
sau mai puțin — la aducerea mărfurilor în magazine și 
la comercializarea lor poate fi simplificat, nu în dauna, 
ci în avantajul acestei activități. Firește, organele cen
trale de resort vor putea trage și concluzii suplimentare 
și în primul rînd pe aceea că pentru perfecționarea con
tinuă a circulației și desfacerii mărfurilor sînt necesare 
măsuri grabnice.

însemnările de față se pot
1) Transportul de mărfuri la

Vechi camarazi de arme din tim
pul primului război mondial, în- 
cercînd zadarnic să-și găsească de 
lucru după război, eroii filmului se 
întîlnesc întîmplător și tot întîm- 
plător, luați de vîrtejul evenimen
telor nimeresc în rîndul gărzilor 
fasciste. Temperamente 
completîndu-se reciproc, 
du-se adesea, dar împăcîndu-se 
pînă la urmă, cei doi alcătuiesc 
un tandem comic, a cărui evoluție 
pune în lumină ridicolul fanfaro
nadei, al demagogiei politicianiste 
proprii începuturilor fascismului 
mussolinian. Sub focul satirei 
adeseori subtile, legiunile de „că
măși negre" apar pe ecran ca niș
te adunături pestrițe de oameni 
fără căpătîi, respinse de mase.

Domenico e un palavragiu des
curcăreț, care intuiește demagogia 
propagandei fasciste ; dar fără 
să-și facă scrupule, cu o rară ca
pacitate de a se adapta oricărei 
situații, el e gata să treacă ime
diat de la măruntele găinării cu 
care se îndeletnicea la „acțiuni" 
politice de anvergură. în schimb 
Umberto, amicul lui oarecum 
naiv și neprefăcut, derutat pînă 
la un punct, are un bun simț 
țărănesc și o simplitate, poate gre
oaie, dar care-1 împiedică să ac
cepte compromisurile atunci cînd 
izbutește să-și învingă nedumeri
rile și să înțeleagă adevărul. 
Evoluția lor de-a lungul filmului 
— pusă în valoare de interpreta
rea extrem de colorată și volubilă 
a protagoniștilor, Vittorio Gassman 
și Ugo Tognazzi — are momente 
de viguroasă ironie, în care regizo
rul Dino Risi își arată însușirile de 
pamfletar. Pățaniile comice ale 
eroilor, mereu siliți să se izbească 
de oameni și de realități potrivnice 
(chiar cînd se întîmplă să fie bine 
intenționați) oferă dimensiunea 
exactă, în perspectiva timpului, a 
actelor politice murdare întreprin
se de bandele fasciste. In mijlocul 
gunoaielor străzii, cu măturile în 
mîini — spărgători ai grevei mun
citorilor de la salubritate — el sînt 
plasați în cea mai convenabilă am
bianță, imaginea traducînd sarcas
tic sensul lozincii proclamate de 
comandatul fascist: „de la acțiu
nea parlamentară, la acțiunea di
rectă, în piață 1*. în alt episod, de
tașamentul fascist, zgomotos și de
zordonat, e pus față în față cu o ci- 
readă de vite întîlnită în drum. Pe 
de altă parte, portretele cîtorva ti
puri de fasciști — fanaticul căpi
tan Paolinelli sau „teoreticianul" 
grupului, un pretins intelectual plin 
de emfază — sînt apăsat caricatu
rizate.

în „Marșul asupra Romei", forța 
satirei se diluează uneori în 
episoade de un comic ieftin (rechi
ziționarea automobilului 
zului) sau 
re a unor 
sau mai puțin confuze din care 
eroii ies de regulă zdravăn 
bătuți (în această privință scena
riul suferă de o sărăcie a invenției 
care frînează dezvoltarea acțiunii). 
De asemenea, către final, cînd 
cei doi eroi descoperă direct 
josnicia criminală a fasciștilor și 
se decid să fugă, filmul încearcă 
să sugereze semnificația tragică a 
„Marșului asupra Romei" dar nu se 
ridică la tensiunea și la emoția pe 
care le presupunea momentul re
velației pe care o trăiesc persona
jele. Calitatea principală a pelicu
lei, care se impune totuși dincolo 
de inegalitățile sale, rămîne evo
carea ironică a uneia din paginile 
întunecate ale istoriei contempora
ne a Italiei, cu sublinierea adversi
tății maselor populare față de fas
cism.

diferite, 
sfădin-

marchi- 
în excesiva repeta- 
păruieli mai mult

Mihail LUPU

Teatrul ,,C. I. Nottara" (Tea
trul de vară din parcul Herăstrău): 
Sonet pentru o păpușă — ora 20. 
Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nasé" : (grădina Boema) : Carna
val la Tana:e — ora 20, (sala Sa
voy) : Veselie la 174 — ora 20. Cir
cul de stat : Circus variété — ora 
20.

TELEVIZIUNE
19.00 — Jurnalul televiziunii (#• 

19,20 — Jocuri pe apă (Transnv • 
biune de la Ștrandul Tineretului). 
20,00 — Reportaj „fără titlu“. 20,10
— Filmul : O expediție spre Polul 
Sud. 21,00 — Avanpremieră. 21,10
— Trio și divertisment mu
zică simfonică și de cameră înre
gistrată pe peliculă. 22,00 — 30 de 
minute cu Ninetta Guști, artistă 
emerită. 22,30 — Jurnalul televi
ziunii (ii) și Buletin meteorologic.

SAMBA : Patria (completare A 
cul e vina?) — 9; 11,30; 14; 16,30- 
19; 21,30. APORT, MUHTAR ! — 
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 Carpafil întîlnesc Dunărea
— cinemascop) — 10: 12; 16; 18,15; 
20,30. MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
Capitol (completare Prietenul me; 
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; 16; 
18,15; 20,30. VIATA DIFICILĂ : 
Luceafărul — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, grădina Progresul — 
20. EVADATUL — cinemascop : 
Excelsior (completare Drumul) — 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30: 20,45.
GAUDEAMUS IGITUR : Carpati 
(completare Lucrările Marli A- 
dunări Naționale) — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21. PROCESUL PRO
FESORULUI WEIR : Republica
(completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale) — 9,15; 12;
15; 18; 21, București (completare 
Lucrările Marii Adunări Naționa
le) — 9; 12; 15; 18; 21, Expoziția

Piața Scînteii (completare 
Mîine începe azi) — 19,45, Stadio
nul Dinamo (completare Lucrările 
Marii Adunări Naționale) — 20, 
Grădina Doina (completare Milne 
începe azi) — ora 20. CĂPITANUL 
DIN TENKES (ambele serii) : Vic
toria — 10; 13,15; 16,30; 20, Grlvita
— 10; 16; 19,30 NEAMUL ȘOIMĂ-
REȘTILOR — cinemascop (ambele 
serii) : Central (completare Șo- 
pirle) — 9,45; 13; 16,15; 19,30. DE
CORAȚII PENTRU „COPIII MI, 
NUNE“ ; Lumina (completare 
Gust bun... bun gust) — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30. CÎND MARTIN
AVEA 14 ANI : Union (comple
tare Delta — raiul albinelor) — 
16; 18,15; 20,30. PROGRAM PEN
TRU COPII : Doina — ora ’0. 
ZBORUL ÎNTRERUPT : Dolr> 
(completare Pionieria nr. 4/ioot
— 11,30; 14.30; 16,30; 18.30; 20,30.
A, EDIȚIE a JOCURILOR
OLIMPICE DE IARNA : Timpuri 
noi (completare 180 zile tn Atlan- 
Gc) — 10—21 în continuare. LA
LEAUA NEAGRĂ — cinemascop: 
Ciulești (completare Dincolo de 
codri șl păduri — cinemascop) — 
10,30; 15,30; 18; 20,30, Arta (com
pletare O călătorie spre Inima 
lleșiței) — li; ,W; 18; 21, rulează 
Și la grădină — ora 20. PENSIU
NEA BOULANKA : Cultural
(completare Șport nr. 3/1965) — 16; 
18,15; 20,30. Volga (completare 
Lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R.) — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30. CÏNTÎND DESPRE 
ARIZONA : înfrățirea între po
poare (completare Amintiri con, 
temporane) — 10,30; 15,30; 18; 20 30 
FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Dacia
— 9—13,45 In continuare, 16,15; 
18,45; 21,15, Grădina Unirea — ora
20. Cotroceni — ora 10. WINNE
TOU — cinemascop : Buzești 
(completare Laminorul de țevi) — 
J0,30’16-30- 18.45, rulează și 
la grădină — ora 20, Pacea (com
pletare Muzeul Zambaccian) —

18.15; 20,30. OLIVER
??yiST ' crîngași — 15,30; 18;
20.30. ALERG DUPĂ O STEA :

~ 16; 18; 20- UNORA LE PLACE JAZUL : 
12,30; 16; 18,30; 21, 
grădină — ora 20, 
11,15; 13,45; 16 15; 18,45; 21,15, ru- 
lează șl la grădină — ora 20. 

.Flamura - io; 12,30; .15,30; 18;
20.30, Flacăra — 9,45; 15,15. DA- 

J0^'nlCA de Reclama-
5i «Jllac,ăra (completare Oltenii din Oltenia) - 18; 20. Munca
(completare Oltenii din Oltenia) 

20'30- AMERICA- AMERICA (ambele serii) : Unire 
~ 1Ș- UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP ; Vitan (completare La ceî 
mai înalt nivel) — 16; 18; ru
lează șl la grădină — ora 19,45, 
Popular (completare La cel mai 
■ nalt nivel) - 10,30; 16; 18,30; 20 45. 
ROMULUS ȘI REMUS — clnema- 
ȘȘOP : x Miorița (completare Melo
diile străzii — cinemascop) — 8.45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15. Flo
reasca (completare Melodiile sti-,1- 
?” — Cinemascop) - 10,39; 13;
i '8;„20'3[1- FIUL CÄPITANU-, 
LUI BLOOD • Moșilor (comple
tare Pionieria nr. 4/1965) — 15 30: 
18; 20,30, rulează șl la grădină' — 
ora 20 Colentina (completare 
Xavery Dunfkowskl) — is; 17; 19.
21. BRĂȚARA DE GRANATE : 
viitoru1 (completare Lucrările ce-

Congres al 
20,30. STRI- 
(completare 

grădină — ora 20. DOMNUL* — ci
nemascop : Modern (completare 
Lucrările Marii Adunări Națio
nale) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21 
Arenele Libertății (completare 
Lucrările Marii Adunări Națlo- 

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 INTILNIRE LA ISCHIA
— cinemascop : Ferentari (com
pletare Spre cer — cinemascop) — 
10,30; 16; .18,15; 20,30, Progresul
(completare Spre cer — cinema
scop) — 15,30; 18; 20,30. CUM SE 
REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE : Co- 
trocenl (completare Fotbaliști, nu 
uitați copilăria) — 15; 17; 19; 21. 
NE ASUMAM RĂSPUNDEREA : 
Grădina Colentina — ora 20. DE 
DOI BANI VIOLETE : Progresul- 
Parc — ora 20.

Bucegi — 10; 
rulează și la

Tomis — 8,45; 
18,45;

lui de-al 
P.C.R.) _
Qltrî Uțț • - —«WO țUVXiipieLdXr«
8ufi’uP ~~ 15>3°î 18; rulează și la

IX-lea
15,30- 18. 
Rahova

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vrémea a conti

nuat să se răcească în toate re
giunile. Cerul a fost variabil, 
mal mult acoperit în Ardeal. Ba
nat și nordul Moldovei, unde au 
căzut ploi temporare. în celelalte 
regiuni ploile au fost cu totul 
izolate. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 12 grade la 
Gravita și 27 grade la Mangalia, 
Iași și Tecuci.

Timpul probabil pentru zilele 
de 28, 29 și 30 august în țară :
Vreme răcoroasă, mai ales la în
ceputul Intervalului. Cerul, noros 
în primele zile, va deveni apoi 
schimbător. Averse locale. Vînt 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura mal întîi staționară, apoi în 
creștere ușoară. Minimele vor ft 
cuprinse între 5 șl 15 grade, iar 
maximele între 16 șl 26 de grade, 
local mai ridicate. In București : 
Vreme răcoroasă, mal ales la în
ceputul Intervalului. Cerul, no- 
ros în primele zile, va deveni 
apoi schimbător. Ploi slabe în 
prima parte r intervalului. Vînt 
slab plnă la potrivit. Tempera
tura mai întîi staționară, apoi in 
creștere.
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TELEGRAME
Tovarășului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România și respectiv în funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, în 
numele poporului chinez, al guvernului Republicii Populare Chineze și 
al nostru personal, vă transmitem felicitări cordiale.

Marea Adunare Națională a României a adoptat recent Constitu
ția Republicii Socialiste România.. Această Constituție a oglindit roadele 
obținute de poporul român în revoluție și în construcție și a consfințit 
în formă de lege rolul conducător al clasei muncitoare din România și 
al avangardei sale — Partidul Comunist Român, în viața de stat.

Dorim poporului român realizări și mai mari în opera de con
struire a socialismului. Vă dorim să aduceți noi contribuții la înfăptui
rea mărețului plan de construcție al României. Dorim ca prietenia fră
țească și relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele chinez și 
român să se întărească și să se dezvolte și pe mai departe.

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

LIU ȘAO-ȚI
Președintele 

Republicii Populare Chineze

CIU DE 
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării 

Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Dragă tovarășe Chivu Stoica,
în numele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și al meu 

personal vă trimit cele mai cordiale felicitări și cele mai bune urări în 
legătură cu realegerea dv. ca președinte al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie frățească și colabo
rare multilaterală, care s-au stabilit între țările noastre, se vor întări 
și dezvolta și pe viitor spre binele popoarelor noastre, în interesele cau
zei socialismului și păcii în lume.

A. MIKOIAN
Președintele

Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ion Gheorghe Maurer,
Permiteți-mi ca în numele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 

al meu personal să vă exprim cele mai cordiale felicitări și bune urări 
cu prilejul alegerii, dv. ca președinte al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România.

îmi exprim convingerea că prietenia frățească și colaborarea 
sovieto-română se vor întări și dezvolta neîntrerupt în interesul țărilor 
noastre, al socialismului și păcii în întreaga lume.

A. KOSÎGHIN 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Cronica 
zilei

PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Emil Bodnaraș, a pri
mit joi după-amiază pe Hans 
Solvhoj, ministrul afacerilor cul
turale al Danemarcei, care face o 
vizită în tara noastră.

La întrevederea care a decurs 
într-o atmosferă cordială a parti
cipat Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

★
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a primarului orașului Ankara, 
Halii Sezai Erkurt, ambasadorul 
Turciei, Semsettin Arif Mardin, a 
oferit joi seara o recepție, la care 
au luat parte ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, Voinea Mari
nescu, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular al Ca
pitalei, Ion Cosma, vicepreședintele 
Institutului Român pentru Relații
le Culturale cu Străinătatea, Octav 
Livezeanu, și alte persoane oficiale. 
Au participat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic. (Agerpres)

Plecarea delegației Partidului Muncii 
din Elveția care a participat 

la Congresul al IX-lea al P. C. R.
Joi dimineața a părăsit Capitala 

Roger Dafflon, membru al Comi
tetului Director al Partidului Mun
cii din Elveția, secretar al partidu
lui, care a luat parte la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, Ștefan Bîrlea, Ion 
Iliescu, Ion Marinescu, Ion Savu, 
activiști de partid.

(Agerpres)

Fabrica integrată
în zona industrială a orașului 

Constanța, acolo unde se ridică un 
nou și mare obiectiv industrial al 
Dobrogei — fabrica integrată de 
lină -— constructorii lucrează intens 
la executarea halei care va adă
posti pieptănătoria și spălătoria. 
Corpul viitoarei fabrici unde se vor 
afla secțiile principale (preparația, 
filatura, țesătoria și finisajul) a fost 
terminat. De asemenea, a fost ter
minată construcția magaziei de lină

de lina
brută, depozitul de chimicale, ate
lierul de întreținere și alte anexe.

într-un ritm intens se lucrează la 
secția filatură, unde au fost mon
tate o parte diri ringuri și carde. 
La secția țesătorie. au fost instalate 
pînă acum 35 de războaie, la o parte 
din ele terminîndu-se și probele 
mecanice și tehnologice. Aceste 
două secții vor produçe anual 1 000 
de tone de fire și peste două mili
oane metri pătrați țesături de lină.

(Agerpres)

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Scumpi tovarăși,
Cu ocazia adoptării de către Marea Adunare Națională din țara 

dv. a noii Constituții, vă transmitem cele mai cordiale felicitări. Noua 
Constituție este o expresie a impetuoasei dezvoltări socialiste a Româ
niei și ține seama de nivelul atins în actuala etapă de dezvoltare. Prin 
adoptarea noii Constituții, statul român, în care rolul conducător îl de
ține Partidul Comunist Român, a fost numit Republica Socialistă Ro
mânia. Permiteți-ne, scumpi tovarăși, să vă urăm cu această ocazie dv., 
și prin dv. întregului popor român, noi și mari succese în desăvîrșirea 
construcției socialismului.

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Prof. Dr. JOHANNES 
DIECKMANN 

Președintele Camerei Populare 
a Republicii Democrate Germane

Prof. Dr. ERICH CORRENS
Președintele 

Consiliului Național 
al Frontului Național 

al Germaniei Democrate

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu prilejul adoptării noii Constituții a Republicii Socialiste Ro

mânia, vă transmitem dv. și poporului frate român felicitările cele mal 
cordiale și prietenești.

Principiile fundamentale ale noii Constituții a Republicii Socia
liste România reflectă etapa actuală de dezvoltare a societății româ
nești, consfințesc noile cuceriri revoluționare ale poporului român, ob
ținute în anii de după eliberarea țării de sub jugul fascist, victoria de
finitivă a socialismului la orașe și sate.

Din toată inima vă dorim, dragi tovarăși, dv. și poporului frate 
român, noi și tot mai mari succese în construirea socialismului, în opera 
de dezvoltare a prieteniei și colaborării dintre țările noastre, în întări
rea continuă a unității țărilor sistemului socialist.

TODOR JIVKOV 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe,
Primiți felicitările mele cordiale cu prilejul realegerii dv. în func

ția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
și urări de noi succese în munca pentru dezvoltarea României socialiste, 
spre binele păcii și victoria socialismului în întreaga lume.

ANTONIN NOVOTNY
Președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace 
și Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte,
în numele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și al meu 

personal vă transmit felicitările cele mai cordiale cu ocazia realegerii 
dv. în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

Vă doresc fericire și multe succese în munca dv. închinată înflo
ririi patriei dv. și dezvoltării rodnicei colaborări existente între țările 
noastre.

JOZEF LENART 
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe președinte,
Primiți felicitările mele cordiale cu prilejul adoptării Constituției 

Republicii Socialiste România, care a consfințit cuceririle socialiste ale 
poporului român, precum și cu ocazia realegerii dv. în înalta funcție de 
președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

Vă doresc din suflet, tovarășe președinte, sănătate și noi mari 
succese în această înaltă funcție.

J. SAMBU 
Președintele Prezidiului 

Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Maurer,
Vă felicit călduros cu prilejul realegerii dv. în funcția de pre

ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și vă 
urez sănătate și multe succese în activitatea dv. rodnică, spre binele 
poporului frate român și al cauzei păcii și socialismului.

Primiți, de asemenea, felicitările mele sincere cu ocazia adoptării 
Constituției Republicii Socialiste România.

J. ȚEDENBAL 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Toți candidatii
7 9

au devenit membri 
de partid

★ ■âr

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

Cu prilejul fericitei sărbătoriri a zilei naționale a Republicii So
cialiste România, poporul și guvernul Republicii Indonezia mi se alătură 
pentru a transmite Excelenței Voastre, poporului prieten și guvernului 
României, cele mai cordiale felicitări.

Recenta vizită a Excelenței Voastre în țara noastră ne-a întărit și 
mai mult convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre cele 
două popoare și țări vor continua să se dezvolte și să se întărească.

Folosindu-mă de această ocazie, urez Excelenței Voastre succese și 
mai mari în nobila dv. activitate, fericire și multă sănătate, precum și 
prosperitate pentru poporul român.

SUKARNO 
Președintele Republicii Indonezia

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

Cu ocazia zilei eliberării României, îmi este deosebit de plăcut să 
transmit Ex' denței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune 
urări de fericire personală și de prosperitate țării dumneavoastră.

HAILE SELLASSIE
Addis Abeba împărat

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia aniversării zilei dv. naționale vă dorim dv. și poporului 
Republicii Socialiste România fericire și celé mai mari succese în con
struirea socialismului.

C.C. AL PARTIDULUI PROGRESIST 
AL OAMENILOR MUNCII DIN CIPRU 

— AKEL

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

Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale, vă exprim, Excelență, viile 
mele felicitări, precum și sincerele mele urări de fericire personală și de 
prosperitate pentru poporul român.

MOHAMMED REZA PAHLEVI 
Șahul Iranului

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

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România am 
plăcerea să vă adresez, în numele poporului malian, al partidului său, 
Uniunea Sudaneză — R.D A., a! guvernului și al meu personal, cele 
mai bune urări de fericire și prosperitate pentru curajosul popor român 
și pentru dv. personal.

Vă exprim simpatia și solidaritatea Republicii Mali față de țara 
dv. în lupta pentru construcția socialistă, pentru întărirea prieteniei 
și colaborării între popoare și pentru o pace trainică.

Cu deosebit de înaltă considera țiune,

• MODIBO KEITA
Președintele Republicii Mali

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

Cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a sărbătorii eliberării țării 
dv. am plăcerea ca, în numele guvernului și poporului algerian ca și 
al meu personal, să adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului 
rorrtân felicitările mele călduroase și cele mai bune urări de fericire 
și prosperitate.

Sînt ferm convins că poporul român va repurta noi succese în în
făptuirea operei pe care a întreprins-o.

Permiteți-mi să formulez dorința de a vedea dezvoltîndu-se tot 
mai mult relațiile dintre țările noastre, spre binele popoarelor noastre.

Cu înaltă considerațiune,

HOUARI BOUMEDIENNE 
Președintele Consiliului Național al Revoluției

Alger

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

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, îmi 
face plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele meu personal și al 
poporului din Izrael, urările noastre cele mai bune pentru fericirea și 
viitorul prosper al României.

ZALMAN SHAZAR 
Președintele Izraelului

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

Din partea guvernului și poporului Ceylonului, din partea mea 
personal, trimit Excelenței Voastre, guvernului și poporului Republicii 
Socialiste România, sincere salutări și bune urări cu prilejul zilei na
ționale a Republicii Socialiste România.

DUDLEY SENANAYAKE 
Prim-ministru al Ceylonului

(Urmare din pag. I-a)

Emil Dragomir, de aceeași vîrstă 
și meserie, a fost cuprins de 
patima inovațiilor, bun organiza
tor de grupă sindicală, nu se 
mulțumește niciodată cu nive
lul la care a ajuns, a terminat li
ceul seral și vrea să studieze mai de
parte, sa devină inginer ; Anton lor- 
dache, 23 de ani, ajustor, participă 
cu elan și spirit de răspundere la ac
țiunile initiate de organizația de par
tid, o minte deschisă, dornică să cu
noască toate tainele meseriei și, în 
același timp, pasionat de literatură și 
artă, e de multă vreme responsabil 
cultural și activează cu pasiune și 
inițiativă.

Nu încape îndoială că asemenea 
caracterizări am fi putut auzi în a- 
ceste zile în toate organizațiile de 
bază de pe întreg întinsul tării. In 
întreprinderile și instituțiile unde am 
fost, am înfîlnit aceeași convingere 
că noii membri de partid întăresc 
rînduriie organizațiilor cu forte ti
nere, capabile să îndeplinească cu 
cinste sarcinile ce le vor fi încredin
țate.

— în situafia aceasta nu putem so
coti după o aritmetică simplistă, ceva 
de genul 1+1=2 — ne spunea .to
varășul îon Constantin, secretarul or
ganizației de bază de la secfia me- 
canic-șef a Uzinei de mașini elecfrice- 
București. E vorba de rezultanta uni
rii unor forje, și încă a unor forte 
umane.

Asta nu înseamnă însă că, o dată 
cu aplicarea în viață a hotăririi 
Congresului, sarcina noastră în 
ce-i privește pe acești tovarăși 
s-a încheiat. Față de membrii ti
neri ai partidului trebuie să avem 
aceeași exigentă ca și față de 
tofi ceilalfi, dar, în plus, trebuie 
să le și dăm un ajutor mai con
sistent pentru a face față îndato
ririlor. In fond, e vorba de edu
cație, de educație ideologică, 
politică, etică.

Sînt cuvinte care exprimă un plan 
de activitate, a cărui valabilitate este 
evidentă și pentru alte organizații de 
partid. Pretutindeni se cere manifes
tată o grijă continuă, perseverentă, 
pentru dezvoltarea trăsăturilor poli
tico-morale specifice comunistului.

La fel de importantă este și răs
punderea care revine organizațiilor 
de partid în ce privește întărirea mai 
departe a rîndurilor partidului. în 
această privință organizațiilor de bază 
II s-a arătat o mare încredere, căreia, 
neîndoielnic, se vor strădui să-i facă 
față. Căci — așa cum se arată în Ra
portul Comitetului Central la Congre
sul partidului —

„Experiența cîștigafă de orga
nele și organizațiile noastre în 
conducerea muncii de primire In 
partid dă garanția că șl în vii
tor se va asigura primirea In par
tid a celor mal buni muncitori, 
țărani, Intelectuali, care prin 
munca, poziția și întreaga lor 
comportare dovedesc că merită 
înaltul titlu de membru al Parti
dului Comunist Român*.

Poporul s-a deprins să vadă în co
muniști oameni înaintați ai zilelor 
noastre, caracterizafi prin energie, 
pasiune și devotament în înfăptuirea 
politicii partidului, model de corec
titudine, principialitate și conduită 
morală în activitatea lor profesională 
și obștească. Prin aceasta și-au cîș- 
figaf comuniștii dragostea și încrede
rea maselor.

și instalațiilor. După părerea mea, 
întărirea și orientarea activității 
de proiectare în spre îndeplinirea 
sarcinilor majore ale planului teh
nic este o condiție esențială pentru 
sporirea eficienței muncii de con
cepție. In uzină avem cadre ingi
nerești cu înaltă pregătire, care au 
acumulat o bogată experiență. To
tuși, din cauza capacității proprii 
de proiectare relativ limitată, ma
joritatea proiectelor de execuție 
sînt întocmite de institute speciali
zate. Consider necesar ca, o dată 
cu întărirea serviciilor tehnice ale 
uzinei, acestea să preia în mai 
mare măsură lucrări de proiectare 
pe care institutul le întocmește în 
mod curent. Aceasta ar crea in
stitutelor specializate posibilități 
mai largi de a elabora proiecte de 
ansamblu, de a aprofunda temele, 
de a realiza noi instalații și utilaje 
cu performanțe superioare.

Folosirea rațională a capacități
lor de proiectare este una dintre 
condițiile importante pentru buna 
desfășurare a activității de asimi
lare și modernizare a utilajelor. 
La baza asimilării noilor produse 
trebuie să stea studii fundamentate 
din punct de vedere tehnic și eco
nomic, care să justifice necesitatea 
fabricării unei mașini sau instala
ții. Uneori, datorită întocmirii unor 
studii tehnico-economice superfi
ciale, sau cunoașterii insuficiente 
a necesităților reale ale economiei, 
se irosește multă muncă de con
cepție. Un exemplu : s-a proiectat 
și omologat instalația de interven
ție și punere în producție P-25, din 
care Ministerul Industriei Petrolu
lui nu a comandat nici una.

Introducerea și folosirea pe scară 
largă a tehnologiei moderne, spe
cifice fiecărui reper sau subansam- 
blu, este o cale importantă de ri
dicare a nivelului calitativ al pro
duselor. Serviciile tehnolog-șef și 
metalurg-șef din uzina noastră se 
străduiesc să adopte la elaborarea 
tehnologiilor de fabricație soluții 
mai eficiente. Uneori însă se fo
losesc tehnologii care nu corespund 
nivelului general de înzestrare cu 
tehnică nouă a secției sau sectoru
lui respectiv. în uzină s-a construit 
o turnătorie de oțel cu conveier 
de turnare, cu mașini de format 
etc. — toate moderne. Totuși, u-

nele tehnologii de turnare nu sînt 
la înălțimea acestora. Pentru a se 
putea fructifica deplin avantajele 
oferite de aceste mașini și instala
ții, socotesc că uzina este îndrep
tățită să primească un sprijin sub
stanțial din partea institutului de 
cercetări al ministerului. Une
ori schimbarea tipurilor de pie
se turnate impune modificarea 
rapidă a tehnologiei. Și în această 
privință colaborarea cu Instițutul 
de cercetări tehnologice pentru 
construcția de mașini trebuie să fie 
mai activă.

Uzina noastră produce o gamă 
largă de armături din oțel, în spe
cial pentru industria petrolieră și 
chimică, însă se resimte tot mai 
mult necesitatea asimilării de ar
mături pentru temperaturi și pre
siuni ridicate. Pentru o serie de 
armături s-au executat și prototi
purile, dar acestea nu pot fi omo
logate deoarece nu dispunem încă 
de standul de probe respectiv. Iată 
de ce socotesc necesar ca ministerul 
nostru să ia măsuri pentru defini
tivarea proiectelor și construcția 
unui stand de probă în vederea 
asimilării în timp mai scurt a 
acestor produse.

în realizarea planului tehnic in
tervine de multe ori necesitatea 
colaborării cu alte întreprinderi: 
pentru construirea unor prototi
puri. După părerea mea, este ne
economic să executăm în uzină, 
pentru prototipuri, acele repe
re sau subansamble pe care le 
fabrică în serie alte întreprinderi. 
De multe ori proiectăm și execu
tăm asemenea repere și suban
samble din considerentul că între
prinderile respective nu. ni Ie li
vrează, motivînd că nu sînt incluse 
în planul de colaborare. Proiectele 
se întocmesc însă pe parcursul a- 
nului, ca și prototipul. Iar necesa
rul de repere și subansamble pen
tru prototipuri este cunoscut în 
momentul cînd sîntem în posesia 
proiectului de execuție. De aceea, 
problema colaborării între între
prinderi în ce privește realizarea 
planului tehnic ar trebui să fie 
rezolvată diferențiat de colabora
rea pentru producția curentă, mai 
ales că la prototipuri nu sînt ne
cesare multe exemplare din ace
lași reper sau subansamblu.

Un nou succes românesc 
la Universiada de la Budapesta

Munca de 
concepție

(Urmare din pag. I-a)

Continua ridicare a performan
țelor mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor impune perfecționarea 
muncii de concepție, specializarea 
și ridicarea continuă a pregătirii 
cadrelor care lucrează în acest do
meniu. Proiectanții și tehnologii 
trebuie să aibă o viziune clară a- 
supra noilor produse pe care le 
concep, să cunoască detaliat con
dițiile în care acestea vor fi pro
duse și folosite, să adopte soluțiile 
cele mai eficiente în ce privește 
realizarea și exploatarea utilajelor

Sportivii români continuă să se afir
me la Jocurile mondiale universitare 
de vară de la Budapesta. Ieri, un deo
sebit succes au repurtat jucătorii de te
nis. In finala probei de dublu mixt, 
perechea Ion Țiriac-Iudit Dibar a în
vins cu 6—4 ; 3—6 ; 6—4 cuplul Leius- 
Ermolaeva (U.R.S.S.), aducfnd a doua 
medalie de aur culorilor sportive ale 
Republicii Socialiste România. La dublu 
bărbați Tiriac și Mărmureanu au ctști- 
gat medalia de bronz, tntrectnd cu

Dupâ „veri 
naționalei

După cum se știe, în cadrul pre
gătirilor pentru preliminariile cam
pionatului mondial, fotbaliștii noș
tri au susținut miercuri la Bucu
rești un nou meci de verificare, de 
data aceasta în compania formației 
Steaua roșie Belgrad. înfrîngerea 
suferită, dar mai ales comportarea 
echipei au lăsat să se întrevadă cu 
claritate mari lipsuri în folosirea 
perioadei pregătitoare de pînă 
acum.

_ Concluzia nu este influențată 
cîtuși de puțin de rezultatul pro- 
priu-zis al ultimei întîlniri. Ea are 
în vedere faptul că, la fel ca în 
majoritatea partidelor de verificare 
din ultima vreme, echipa a practi
cat ,un fotbal încîlcit, la întîmplare, 
de un nivel submediocru, departe 
de ceea ce i se cere unei selecțio
nate reprezentative. Probabil că 
jucătorii, antrenorii au tras prea 
repede concluzii optimiste după 
victoriile facile, nesemnificative 
obținute de selecționată în meciu
rile de antrenament, cu adversari 
de o . valoare modestă, sau — cum 
a fost cazul cu âșa-zisul lot olim-, 
pic ■— complet nepregătiți. Și în 
partida de miercuri, apărarea — 
apreciată altă dată ca „punct forte“ 
al echipei — a fost depășită net în 
finalul meciului. .Mijlocașii au ac
ționat dezordonat, mult .sub nivelul 
comportării lor din primăvară, 
înaintarea, în aceeași notă — joc 
confuz, dezorientat și steril, cu pase 
pe loc sau... înapoi. Șuturile pe

2—-6 ; 6—0 ; 6—2 ; 6—1 pe Italienii 
Maioli și Gaudenzi.

în turneul masculin de volei, după 
ce a Întrecut cu 3—2 echipa Ceho
slovaciei, selecționata română a învins 
cu 3—1 reprezentativa Japoniei. Pe 
„Nepstadion" s-au desfășurat In conti
nuare întrecerile de atletism. La mas
culin proba de 100 m plat a revenit 
japonezului Ijlma cu rezultatul de 
10”l/10, iar la feminin polonezei Kir- 
szensteln (ll”3/10).

fi ca rea" 
de fotbal

poartă — o raritate, precizia lor 
—- ca și inexistentă. Antrenorii, că
rora între altele li se poate reproșa 
că au alcătuit o formație cu prea 
multe improvizații, n-au reușit să 
intervină cu succes pentru a 
schimba comportarea echipei. Pe 
bună dreptate, publicul spectator 
și-a manifestat dezaprobarea față 
de jocul selecționabililor — un joc 
nu numai nedemn de o reprezenta
tivă națională, dar cum ar fi de, 
dorit să nu se întîlnească nici la 
echipe de categorii inferioare.

Desigur, este regretabil să se 
constate toate acestea acum, la mai 
puțin de o lună de primul meci din 
seria de toamnă a preliminariilor 
campionatului mondial. Partida de 
la 19 septembrie, cu selecționata. 
Cehoslovaciei, se anunță deosebit 
de grea ; fotbaliștii cehoslovaci vor 
fi dornici să se revanșeze pentru 
înfrîngerea suferită la . București, 
care practic i-a scos din cursa 
pentru, calificare. în primăvară, 
selecționata noastră s-a comportat 
relativ bine, iar rezultatul de lă Li
sabona nu exclude perspectiva ca
lificării ei în turneul final. Esânțîâî 
este însă ca fotbaliștii, antrenorii 
să se pregătească cu conștiinciozi
tate, să privească cu seriozitate în
treaga muncă pregătitoare care 
poate fi efectuată în perioada ră
masă, combătîndu-se orice ' mani
festare de superficialitate.

I. DUMITRIU
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ÎNCĂ O TREAPTĂ A POLITICII AVENTURISTE DE „ESCALADARE"

VIETNAM Stația S.U.A. bombardează 
—— baraje și alte obiective 

de utilitate publică din R. D. Vietnam
• Opinia publică mondială protestează cu indignare împotriva 
fărădelegilor săvîrșite de intervenționiști • Noi acțiuni eroice ale 
forțelor patriotice sud-vietnameze • Militari din armata marionetelor 
de la Saigon trec de partea forțelor de eliberare

HANOI 26 (Agerpres). — La 26 
august, purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație prin care guvernul 
R. D. Vietnam protestează energic 
împotriva bombardării de către 
forțele aeriene ale S.U.A. a unor 
instituții și instalații de utilitate 
publică de pe teritoriul țării. în zi
lele de 21, 22 și 23 august, se arată 
în declarație, avioanele americane

Veștile de mai sus au primit o confirmare cinică.din partea repre
zentanților S.U.A. de la Saigon. Aceștia au recunoscut în mod oficial, 
că, din ordinul comandamentului american, aviația americană atacă 
cu bună știință obiective fără însemnătate militară, pur civile, cum 
sînt baraje, hidrocentrale și alte instalații hidrotehnice. După cum 
relatează agenția Reuter, in această acțiune criminală se pornește con
știent de la faptul că „distrugerea barajelor din regiunea cu populație 
densă a Deltei Fluviului Roșu va provoca inundații și pagube consi
derabile acestui principal izvor de aprovizionare a populației“.

Atacarea sistemelor de irigație și hidrocentralelor reprezintă un 
nou pas pe drumul politicii aventuriste de „escaladare“ a agresiunii îm
potriva R. D. Vietnam Înaintarea pe acest drum plin de primejdii 
pentru pacea lumii încarcă pe autorii agresiunii imperialiste de cea 
mai grea răspundere. Acțiunile lor, care încalcă în cel mai flagrant 
mod normele și legile internaționale, departe de a intimida poporul 
vietnamez, îl oțelesc în hotărîrea lui de a lupta cu eroism pentru cauza 
sa dreaptă. Ele trezesc totodată indignarea popoarelor de pretutindeni, 
care condamnă fărădelegile imperialiștilor americani și cer cu hotărîre 
încetarea agresiunii, respectarea acordurilor de la Geneva, a dreptului 
poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta.

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
în Statele Unite au avut loc noi 
acțiuni de protest împotriva in
tervenției americane în Vietnam. 
La Portland, statul Oregon, au fost 
organizate pichete în apropierea 
clădirii unde secretarul de stat, 
Dean Rusk, rostea un discurs în 
fața participanților la Congresul 
anual al foștilor combatanți. La 
San Francisco, la invitația unui 
comitet din California al militan- 
ților împotriva războiului din Viet
nam, au fost postate pichete in 
fața hotelului în care se afla fos
tul ambasador al S.U.A. la Saigon, 
Maxwell Taylor. Cinci dintre per
soanele arestate în timpul demon
strației din San Francisco organi
zată de studenți în fața hotelului 
în care se află fostul ambasador al 
Statelor Unite la Saigon, Maxwel 
Taylor, au declarat miercuri greva 
foamei. Ei au precizat că vor con
tinua greva pînă cînd Taylor îi va 
primi și ei își vor putea exprima

San Francisco (S.U.A.). Pături tot mai largi ale populației protestează 
Împotriva acțiunilor agresive americane in Vietnam

Telefoto : Agerpres

BUENOS AIRES. O uriașă coloa
nă de muncitori din orașul Sarate, 
împreună cu familiile lor, au în
ceput un marș spre Buenos Aires 
pentru a cere autorităților centrale 
reprimirea la lucru a tovarășilor 
lor care au fost concediați în ulti
mul timp.

Tirgul internațional 
de la Damasc

în după-amiaza zilei de 25 crt. 
a avut loc deschiderea oficială a 
Tîrgu’ '< international de la Da
masc. la care participă un număr 
de 25 de țări, între care și Repu
blica Socialistă România. La actua
la ediție a Tîrgului de la Damasc, 
România este prezentă cu o amplă 
expoziție, ponderea principală de- 
ținînd-o sectorul construcțiilor de 
mașini. Din primele ore de la des
chidere, un numeros public a vizi
tat standurile românești.

LONDRA. La Ministerul apără
rii al Angliei s-a confirmat că, în- 
cepind de anul viitor, armata bri
tanică de pe Rhin nu va mai dis
pune de armament nuclear. Po
trivit unor comentatori britanici, 
hotărîrea este motivată între al
tele de dificultățile financiare ale 
Marii Britanii. 

au atacat zona barajului Ban 
Thach, din provincia Thanh Hoa, 
iar la 23 august au atacat și spi
talul Uong Bi, din provincia Quang 
Binh.

Declarația subliniază că „aceste 
raiduri repetate constituie noi acte 
de război' în cadrul planului S.U.A. 
de a distruge obiective de utilitate 
publică din R. D. Vietnam“ și 
„violări extrem de grave ale acor
durilor de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam“.

protestul împotriva politicii duse 
de Statele Unite în Vietnam.

Agenția Vietnameză de Infor
mații, citind agenția Eliberarea re
latează că peste 1 000 de soldați 
din trupele guvernamentale de la 
Saigon au tîecut de partea tortelor 
patriotice. Agenția Eliberarea amin
tește că numărul total al soldaților 
din armata sud-vletnameză care au 
trecut de partea tortelor nationale 
de eliberare de la începutul acestui 
an se cifrează la 14 582 persoane.

SAIGON 26 (Agerpres). — 
Miercuri noaptea, forțele patriotice 
sud-vietnameze au atacat din nou 
cu mortiere tabăra forțelor spe
ciale de la Duc Co din regiunea 
pjatourilor înalte. Se știe că aceas
tă tabără, situată într-o regiune 
controlată de forțele patriotice, a 
fost timp de o lună sub o adevă
rată stare de asediu. Operațiunile

MOSCOVA. Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri. al U.R.S.Ș., a primit la Kremlin 
delegația Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam condusă de Hoang 
Van Hoăn, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreșe

SCURTE SURI
dinte al Comitetului permanent al 
Adunării Nationale a R. D. Viet
nam.

CAIRO. Președintele Republicii 
Arabe Yemen, Abdullah al-Sallal, 
a avut miercuri la Cairo o între
vedere cu Anwar Sadat, președin
tele Adunării Naționale a R.A.U. 
La această întrevedere a partici
pat și Hassan al-Amri, președinte
le Consiliului de Miniștri al Yeme
nului. Aceasta este prima întreve
dere cu autoritățile egiptene după 
semnarea acordului egipteano-sau- 
dit, prin care cele două țări se an
gajează să contribuie la reglemen
tarea situației din Yemen.

LONDRA. Ziarul „Rand Daily 
Mail" din Johannesburg relatează 
că aproximativ 3 500 de africani 
s-au refugiat din Mozambic pe 
insula Licoma din lacul Malawi 

de despresurare s-au soldat cu nu
meroase pierderi din partea trupe
lor guvernamentale și americane.

• Misiunea de legătură a înal
tului comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a adresat co
misiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam un 
mesaj de protest în legătură cu 
transformarea de către Statele 
Unite a bazei de la Chu Lai în
tr-o nouă bază militară, cea de-a 
9-a bază a forțelor armate ale 
S.U.A. dislocate în Vietnamul de 
sud.

începînd de la 7 mai 1965, se 
spune în mesaj, la această bază 
au fost debarcați 8 500 de infante
riști marini și geniști americani. 
Imediat după sosire, aceștia au în
ceput o serie de acțiuni represive 
împotriva populației, au distrus 
locuințele și au evacuat 3 000 de 
locuitori din această zonă pentru 
a construi o bază aeriană pentru 
avioanele din Filipine. Zilnic in
fanteriștii marini americani au în
treprins de pe această bază rai
duri aeriene împotriva populației 
sud-vietnameze.

• GENEVA. Comitetul internatio
nal de Cruce Roșie a hotărît să alo
ce suma de 50 000 de franci elveți
eni pentru achiziționare de medica
mente și utilaj medical destinat 
Frontului national de eliberare din 
Vietnamul de sud. Hotărîrea a fost 
luată ca urmare a apelului adresat 
de Frontul national de a i se trimite 
medicamente și instrumente chirur
gicale.

Japonia

„Permit" 
intîmpinat 
cu proteste

TOKIO 26 (Agerpres). — Apro
ximativ 9 000 de locuitori din por
tul Sasebo au participat joi la un 
miting de protest împotriva vizitei 
submarinului atomic american 
„Permit“. Ei au cerut încetarea a- 
gresiunii americane în Vietnam și 
s-au pronunțat împotriva ratifică
rii tratatului japono—sud-coreean 
privind așa-numita normalizare a 
relațiilor dintre cele două țări. în 
rezoluțiile adoptate se atrage a- 
tenția asupra urmărilor serioase ale 
politicii S.U.A. și ale vizitelor sub
marinelor americane în porturile 
japoneze și se cere să se pună capăt 
politicii americane de extindere a 
războiului împotriva poporului 
vietnamez și încercărilor de a a- 
trage Japonia în acest război. Lo
cuitorii orașului Sasebo au adresat 
un apel poporului japonez în care 
îl cheamă să sprijine lupta împo
triva transformării țării într-o 
bază atomică americană.

După miting, în fața bazei mari
time militare americane, unde se 
află ancorat submarinul „Permit“, 
a avut loc o demonstrație. în ofaș 
au sosit telegrame de solidaritate 
din partea locuitorilor orașului Na
gasaki, Hiroșima și altele, în care 
se exprimă hotărîrea fermă de a 
lupta împotriva primejdiei trans
formării Japoniei într-o bază ato
mică a S.U.A.

pentru a scăpa de represiunile 
lonialiste.

co-

din 
de-

KUALA LUMPUR. Sultanul 
Brunei, Omar Ali Saifuddin, a 
clarat că statul său nu va fi inclus 
în Federația Malayeză, dezmințind 
astfel știrile potrivit cărora Bru- 

neiul _ar -intenționa să completeze 
golul creat de retragerea Singapo
re! ui.
Bază militară vest-germană 

în Portugalia
La Ministerul Apărării al R.F.G. 

s-a anunțat oficial că Germania 
federală va construi o bază militară 
la Beja (Portugalia). Construcția a- 
cestei baze va costa 50 milioane 
dolari și va fi terminată anul vii
tor. Baza de la Beja este destinată 
pentru pregătirea aviatorilor care 
vor pilota avioane de vinătoare cu 
reacție.

NEW YORK. La 1 septembrie, Adunarea Generală a O.N.U. se va 
întruni pentru a-și încheia cea de-a 19- a sesiune plenară. Singurul 
punct de pe ordinea de zi va fi raportul Comitetului special pentru 
operațiunile destinate menținerii păcii, creat în luna februarie. Ches
tiunile aflate pe ordinea de zi a celei de-a 19-a sesiuni au fost în 
cea mai mare parte transmise ordinii de zi a celei de-a 20-a sesiuni 
plenare, care se va deschide la 21 septembrie.

ÎNLĂUNTRUL SI IN AFARA PARLAMENTULUI
J

ATENA 26 (Agerpres). — După 
cum informează agențiile de presă, 
dezbaterile de miercuri și joi din 
Parlamentul grec pe marginea 
programului anunțat de noul pre
mier desemnat, Tsirimokos, au 
fost cele mai tumultuoase de la 
declanșarea actualei crize politice. 
Ele s-au soldat cu două încăierări 
între un grup de deputați ai drep
tei și un grup de deputați ai 
Uniunii de centru, fiind necesară o 
întrerupere a ședinței pentru a se 
calma spiritele.

La Atena și Salonic au avut 
loc noi manifestații în favoarea

Oameni și măști 
la Seul

E o scenă surprinsă în aceste 
zile pe străzile Seulului, capitala 
sud-coreeană. Aspect de la cioc
nirile violente dintre sfuden(i și 
armată, care au intrat într-a șap
tea zi consecutivă.

O declarație care avertizează 
că guvernul „nu va mai tolera 
demonstrațiile studențești" a fost 
publicată la Seul. Pe declarație 
se găsesc conjugate semnăturile 
miniștrilor învățămîntului, justiției, 
informației, internelor. Miniștrii în- 
vățămînfului și poliției se pot în
țelege între ei. Studenții și poli
ția însă nu. Din firul subțire al 
semnăturilor de sus nu se poate 
împleti pod peste prăpastia care 
desparte cabinetele celor puțini 
de milioane de sud-coreeni.

„Studenții amenință ordinea" 
— declară oficialitățile. Dar de
monstrația celor 10 000 de stu
denți din Seul împotriva politicii 
antinaționale și antipopulare a 
guvernanților de la Seul a în
ceput pașnic. Ordinea a fost tul
burată de abia atunci cînd ar
mata și poliția au urmărit pe ti
neri pînă între zidurile universi
tății. în bibliotecile obișnuite cu 
foșnetul foilor întoarse, liniștea 
a fost sfîșiată de explozii. în să
lile de cursuri obișnuite cu lim
pezimea expunerilor s-a răspîn- 
dif ceafa bombelor lacrimogene. 
Șarje. Maltratări. Studenți arestați. 
Aruncătorii de bombe au venit, 
prudent, să „apere ordinea" pre- 
văzuți cu măști protectoare.

Acum, la Seul nu se poate res
pira decît sub ocrotirea măștii 
cu însemnele armatei. Cei mulți 
n-au decît să lăcrimeze. Și să se 
înăbușe. Aceasta se numește în 
termeni oficiali „stare de ur
gență".

Dar studenții știu că dacă e 
ceva cu adevărat urgent Ia Seul, 
aceasta este căderea măștilor. A 
măștilor de pe fețele acelora 
care, trădînd interesele poporu
lui, apără interesele ocupanților 
americani. Pentru ca aerul să 
poată fi respirat de toți coreenii, 
într-o patrie a lor, unită și inde
pendentă, luptă studenții de la 
Seul.

R. Ț.

WASHINGTON. Robert Ken
nedy, senator democrat din partea 
statului New York, a declarat că 
nu are intenția să-și prezinte can-

Evoluția navei 
,,Gemini-5"

Nava cosmică americană 
„Gemini-5" avînd Ia bord pe 
cei doi cosmonauți, Gordon 
Cooper și Charles Conrad, și-a 
continuat joi zborul. La ora 
16,28 GMT, „Gemini-5" efec
tuase 78 de rotații în jurul Pă- 
mintului, depășind două treimi 
din numărul rotațiilor 
zute inițial 
zbor (121). 
au stabilit 
mondial de 
cosmic.
cursul celor 78 de rotații în 
jurul Pămîntului de către „Ge
mini-5" este de aproximativ 
4 milioane de km. 

prevă- 
ln programul de 

Cei doi cosmonauți 
joi un nou record 
rămînere în spațiul 

Distanța parcursă în

fostului premier Papandreu. 
In ciuda interdicției șefului 
poliției, peste 10 000 de' de
monstranți s-au adunat joi 
seara pe străzile din apropierea 
Teatrului „Gloria“, unde Uniu
nea avocaților a organizat o 
manifestație în favoarea lui 
Papandreu. La Salonic, 3 000 
de persoane au defilat pe stră
zile orașului. Ei au adresat la 
sfîrșitul demonstrației un me
saj regelui Constantin, în care 
cer soluționarea crizei politice 
din țară prin organizarea de a- 
legeri generale.

Dificultăți in industria
9

engleză a automobilelor
„Industria engleză de automobile 

înfîmpină dificultăți din cauza con
flictelor de muncă” — relatează co
respondentul economic din Londra al 
ziarului „New York Herald Tribune". 
Sînt afectate firmele „Ford", „Jaguar" 
și „British Motor Corporation”. Nu
mai la această din urmă firmă au fost 
concediafi 8 500 de muncitori.

în urma cererii de a se deschide 
o anchetă guvernamentală în legă
tură cu hotărîrea luată de „Ford" de 
a reduce săptămîna de lucru la 4 
zile pentru un număr de 10 000 de 
salariați la această firmă dificultățile 
au căpătat un caracter acuf. „Ford" 
afirmă că încetinirea producției se 
datorează măsurilor de restrîngere a 
creditului luate de guvern care au 
dus la scăderea puterii de cumpărare 
a englezilor. Dar liderii sindicali sus
țin că producția uzinelor „Ford” din 
Anglia a fost frînafă din cauza poli
ticii de desfacere pe piața interna
țională pe care a adoptat-o această 
firmă.

• MOSCOVA. La 26 august a so
sit la Moscova o delegație guverna
mentală economică japoneză, con
dusă de Kogoro Uemura. După cum 
relatează agenția TASS, aceasta 
este cea mai reprezentativă dele
gație a cercurilor de afaceri japo
neze din cîte au vizitat U.R.S.S.

Pe nisipurile mișcătoare 
ale inflației

CAPETOWN. Guvernatorul Băn
cii de rezerve a R. S. A., 
Gerard Rissik, a anunțat că gu
vernul va lua „măsuri dureroa
se“ în vederea redresării eco
nomice a țării. El a arătat 
că în curînd vor fi impuse noi res
tricții la acordarea de credite și a 
cerut întreprinderilor particulare 
să dea dovadă de o „rezervă ex

didatura pentru funcția de vice
președinte al S.U.A. în 1968 și nici 
pentru funcția de președinte al 
Statelor Unite în alegerile din 
1972.

BRIONI. Iosip Broz Tito, pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, a pri
mit la 25 august misiunea de bună
voință din Algeria condusă de Aii 
Mahsas, membru al Consiliului Na
țional al Revoluției, ministrul agri

Ultimele pregătiri înaintea lansării „Casei de sub mare" a comandorului 
francez Jacques Cousteau. Timp de 15 zile ea se va alla pentru cercetări sub

acvatice în golful de Ia Monte Carlo la o adîncime de 130 metri.

GRECIA MANIFESTĂRI CONSACRATE ZILEI
DE 23 AUGUST

BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 23 August, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Bruxelles, Ion Oancea, 
a oferit în saloanele ambasadei o 
recepție, la care au participat 
Marc-Antoine Pierson, ministrul 
afacerilor economice, Paul De 
Stexhe, ministrul culturii valone, 
senatori, deputați, oameni de știin
ță și artă, reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, ziariști, precum și 
șefi ai unor misiuni diplomatice.

ANKARA 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August, Ion 
Drînceanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Ankara, a o- 
ferit o recepție la care au partici
pat: Hasan Esat Isîk, ministrul a- 
facerilor externe, Ihsan Sabri Ca- 
glayamgil, ministrul educației, func
ționari superiori ai Președinției 
Consiliului de Miniștri și ai altor 
departamente, deputați, senatori, 
oameni de artă și cultură, ziariști, 
oameni de afaceri, precum și șefi 
ai misiunilor diplomatice.

ACCRA 26 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a 21-a aniversări a 
zilei de 23 August, însărcinatul cu 
afaceri a.i al Republicii Socialiste 
România în Republica Ghana, Ion 
Dumitru, a organizat o recepție la 
care au participat Amoako-Atta, 
ministrul de finanțe, Mumuni 
Bawumia, ministrul autorităților 
locale, A. Konu, ministrul pescui
tului, Paul Tagoe, ministru, prim- 
secretar al parlamentului, generali, 
membri ai parlamentului, oameni 
de știință și cultură, oameni de 

tremă“ în ce privește investițiile de 
capital pentru proiectele lor de 
lărgire a producției. „Planurile 
existente, a spus el, vor trebui a- 
mînate pînă la restabilirea stabili
tății economice. Noi nu putem 
pune bazele unui viitor economic 
sănătos pe nisipurile mișcătoare ale 
inflației“.

• BONN. La „Institutul indus
triei germane“ din Köln — orga
nism al patronilor vest-germani — 
s-a anunțat că Germania occiden
tală și Elveția sînt țările care fo
losesc cel mai mare număr de bra
țe de muncă străine. Potrivit sta
tisticilor institutului, la mijlocul 
anului 1964 un număr de 933 000 
muncitori străini erau folosiți în 
Germania occidentală- iar în Elve
ția circa 800 000.

Ziarul „New York Times“ din 25 
august Însoțește graficul de mal 
sus de următoarea explicație : 
„Institutul american al fierului și 
oțelului“ a publicat un raport in 
care se constată că in cursul săp- 
tămînii trecute producția de oțel 
— important indice al situației 
economice — a scăzut cu 3,5 Ia 
sută, cea mai Importantă scădere 
săptămînală înregistrată din de

cembrie 1963“

culturii și reformei agrare, care se 
află într-o vizită în Iugoslavia.

TOKIO. Ambasadorul român în 
Japonia, Ion Obradovici, a predai 
Muzeului de artă din Tokio, din 
partea I.R.R.C.S., o colecție româ
nească de artizanat alcătuită din 
costume naționale, obiecte de cera
mică, din lemn, țesături, care va fi 
prezentată și sub formă de expozi
ție pînă la 2 septembrie a.c.

afaceri, conducători ai partidului 
și organizațiilor de masă, ziariști, 
precum și membri ai corpului 
diplomatic.

IN MEMORIA LUI
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
în primăvara acestui an, o stra
dă din raionul Leningrad din 
Moscova a primit numele lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pe acea
stă stradă a fost dezvelită o placă 
comemorativă închinată memoriei 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cu 
acest prilej a avut loc un miting 
la care au luat cuvîntul Evgheni 
Pirogov, secretar al Comitetului de 
partid al raionului Leningrad, 
A. V. Reabinin, vicepreședinte al 
Sovietului orășenesc Moscova, 
N. Martînov, muncitor la uzinele 
de fontă „Voikov“, Lidia Vedeț- 
kaia, inginer la Fabrica de ceasuri 
nr. 2, și Gheorghe Stoian, consilier 
al ambasadei române.

Pe placa comemorativă sînt să
pate în piatră cuvintele : „Strada 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, numită 
astfel în memoria eminentului ac
tivist al Republicii Populare 
Române și al mișcării internațio
nale comuniste și muncitorești, 
prieten al Uniunii Sovietice, Gh. 
Gheorghiu-Dej (1901—1965)“.

i

Cu o floare 
nu se face 

primàvarà...
...sau cu un excedent trimes

trial nu se ameliorează situația 
balanței de plăți. Fowler, minis
trul american al finanțelor, a lă
sat să se înțeleagă acest lucru 
atunci cînd a vorbit zilele tre
cute în fața ziariștilor.

Ceea ce a dat o semnificație 
deosebită acestei conferințe de 
presă nu este — așa cum s-ar 
putea crede — faptul că pentru 
prima oară în ultimii opt ani ba
lanța de plăți a înregistrat în tri
mestrul al doilea un excedent. 
Mai „senzațional" a apărut că 
momentul a fost folosit de au
toritățile americane ca un prilej 
pentru a ataca politica monetară 
a unor aliați ai S.U.A. „Preschim
bările în aur ale dolarilor aflați 
în posesia străinilor — a spus 
ministrul finanțelor al S.U.A. 
— sînt o practică periculoasă 
care trebuie curmată". Cu a- 
cest prilej, ministrul a făcut 
cunoscut că în același trimestru 
rezervele de aur și dolari ale 
S.U.A. au înregistrat o nouă scă
dere — de 650 milioane dolari.

Faptul că S.U.A. și-au luat an
gajamentul să schimbe la cerere 
în aur dolarii din posesia străi
nilor a adus moneda americană 
la baza actualului sistem mone
tar interoccidental, cunoscut sub 
numele de Gold Exchange Stan
dard. Potrivit acestui sistem ce
lelalte țări și-au format rezer
vele lor monetare nu numai din 
aur, ci și din dolari și lire ster
line.

Acest rol atribuit dolarului a 
dat posibilitatea S.U.A. să facă 
cheltuieli în străinătate fără să 
țină seama de raportul dintre re
zervele lor de aur și cantitatea 
dolarilor teșiți peste graniță 
Drept urmare, depozitele Fort 
Knox-ului care, la sfîrșitul anului 
1957', reprezentau 22,9 miliarde 
dolari, au ajuns în prezent sub 
14 miliarde. Deși masivă, scur
gerea aurului american nu 
reflectă totuși cantitatea to
tală a dolarilor ieșiți în a- 
cești ani din S.U.A. pe diferite 
căi — investiții, masivele cheltuieli 
militare în străinătate. Această 
cantitate se ridică la 25 miliarde 
dolari. Ceea ce înseamnă că 
dacă deținătorii străini ar cere 
convertirea în aur a între
gii cantități de dolari de care 
dispun, depozitele de la Fort Knor 
s-ar dovedi cu totul insuficiente...

Disproporția creată între re
zervele de aur și datoriile S.U.A. 
au slăbit încrederea celorlalte 
state occidentale în moneda ame
ricană. In consecință, francezii 
și alți vest-europeni au început 
să preschimbe în aur sume de 
dolari tot mai mari. S.U.A 
se văd deci nevoite nu numai 
să urmărească echilibrarea ba
lanței lor de plăți, ci și să obțină 
excedente care să le permită a- 
chitarea datoriilor pe termen 
scurt. Măsurile, în acest sens, în
treprinse pînă acum de autorită
țile americane nu au dat rezul
tatele scontate. Astfel, disputa 
aur-dolar rămîne deschisă, reflec- 
tînd atît fenomenele de criză ale 
sistemului monetar occidental, 
cit și efectele nefaste ale unei 
politici militariste, de uriașe chel
tuieli de război și dispersare a 
forțelor armate în numeroase țări

' Gheorghe CERCELESCU
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