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In amfiteatrele 
tuturor universi
tăților și institu
țiilor de învăță- 
mînt 
țară 
ieri

superior din 
au început 
concursurile

de admitere. Pro
log universitar. 
Privirile sînt 
dreptate spre ta
bla neagră ca 
cum acolo s-ar a- 
fla toată desfășu-

tn-

OBIECTIVELE in dezbaterea cadrelor

PLANULUI PE 1966 din întreprinderi

Vom produce utilaje Rezerve de creștere

c performante ridicate
a productivității muncii

— De la corespondenții noștri —

Uzina „Unirea’ din Cluj este cunoscută pentru mașinile 
și utilajele pe care le livrează industriei textile. Zilele aces
tea aici a avut loc dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1966 
la nivelul cadrelor de conducere. în legătură cu sarcinile spo
rite ce revin colectivului uzinei clujene și cu posibilitățile 
de îndeplinire a lor, corespondentul nostru pentru regiunea 
Cluj, Al. Mureșan, a avut o convorbire cu tov. IOSIF BOT, 
directorul întreprinderii.

cum a reieșit, sarcinile 
ale uzinei pe anul vii- 
mai mari față de cele

După 
de plan 
tor sînt 
din 1965. Cum apreciați posibi
litățile de realizare ?

într-adevăr, colectivului uzinei 
noastre îi revin sarcini mult spo
rite, dar ele sînt pe deplin reali
zabile. Se prevede o producție de 
peste 3 200 tone de mașini și uti-

la je pentru industria textilă : răz
boaie automate, mașini de filat, de 
răsucit, de pieptănat etc. Valoarea 
pieselor de schimb pe care le vom 
produce și livra însumează peste 
9 milioane de lei. Spuneam că 
sarcinile sporite sînt realizabile. 
Fac această apreciere deoarece o- 
biectivele sînt stabilite pe baza 
luării în considerare a posibili
tăților colectivului nostru, a re
zervelor interne pe care le vom 
pune în valoare. M-aș referi la 
un singur argument, care are 
pentru noi o importanță deo
sebită. în momentul de față, pro
ducția uzinei noastre este complet 
nominalizată. Aceasta ne dă pu
tința să încheiem din vreme con
tractele cu beneficiarii, să pregă
tim producția sub toate aspectele. 
Pentru anul viitor, toate produ
sele din plan sînt asimilate, cu 
excepția unui tip de război de țe
sut, al cărui prototip se realizează 
în prezent.

détecte calitative la o serie de re
pere, în ultima vreme a fost întă
rit controlul interfazic și s-a orga
nizat mai judicios controlul final 
al pieselor. După cum s-a subli
niat în ședința noastră de lucru, 
deși există anumite . rămîneri în 
urmă la unele sortimente, datorită 
unei perioade de „vîrf“ la suban- 
samblele pentru combina de po
rumb, avem toate condițiile pen
tru îndeplinirea integrală a planu
lui înainte de termen.

Ce măsuri tehnice și organi
zatorice se preconizează a fi 
luate acum și în lunile urmă
toare ?

— Planul de măsuri prezentat 
de conducerea uzinei la recenta 
ședință a fost îmbogățit, cu noi 
propuneri. El rămîne însă „des
chis“, pentru a fi completat.

(Continuare în pag. a III-a)

Constructorii 
hunedoreni au 
de realizat în a- 
nul viitor impor

tante lucrări. în ședința de dezba
tere a cifrelor de plan pe anul 1966, 
cadrele de conducere ale întreprin
derii de construcții siderurgice au 
analizat aprofundat stadiul lucră-' 
rilor în curs de execuție și măsu
rile ce trebuie luate pentru înde
plinirea exemplară, încă de la în
ceput, a planului pe anul viitor.

în anul 1966, pe șantierele hune- 
dorene productivitatea muncii va 
trebui să crească cu 7,5 la sută față 
de cea obținută în acest an. Ingi
nerul Gheorghe Vaier și maistrul 
Iosif Bocan au făcut propuneri me
nite să ducă la folosirea mai judi
cioasă a parcului de mașini și uti
laje. Dezbaterile au reliefat că este 
nevoie de un sprijin mai substan
țial din partea Ministerului Industri
ei Metalurgice, în scopul aprovizio
nării ritmice a șantierelor cu con
strucții metalice și utilaje și al asi
gurării materialelor refractare.

DEVA
Combinatul de

PITEȘTI industrializare a
*____ lemnului — uni-

fate nouă și mo
dernă de valorificare superioară și 
complexă a materiei lemnoase. Po
trivit prevederilor, producția globa
lă crește în anul viitor cu 26,81 la 
suiă, producția marfă cu 23,64 la 
sută, iar indicele productivității 
muncii cu 20,20 la sută.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1966 vorbitorii au insistat 
asupra măsurilor ce trebuie luate 
pentru realizarea planului pe anul 
curent la toți indicatorii, pentru a- 
tingerea parametrilor proiectați la 
cele 9 fabrici ale combinatului. 
Ing. Tiberiu Gorodea, șeful fabricii 
de mobilă, s-a referit în cuvîn- 
tul său la inăsuri tehnico-organiza- 
torice menite să contribuie la creș
terea productivității muncii. Ingi
nerii Dumitru Tătaru și Mihai Si- 
mionescu au reliefat necesitatea 
ridicării calificării muncitorilor în 
vederea folosirii din plin a mașini
lor moderne și introducerii pe sca
ră mai largă a noului în producție.

rarea subiectului, 
toată rezolvarea 
problemei. Și 
prin farmec, 
bla neagră 
transformă 
tr-un ecran 
care prind contur 
imagini, cifre, for
mule, într-un film 
ciudat, mai în
tîi confuz, în
vălmășit, apoi din 
ce în ce mai 
clar, mai simplu. 
Iar penița trans
pune pe hîrtie, cu 
trăsături sigure 
ori cu șovăieli și 
incertitudini, pri
mele cuvinte : 
„R a d io a c t i v i- 
t at e a este pro
prietatea... Struc-

■ tura materiei. 
Dezintegrarea nu 
cleului atomic. 
Reacția în lanț...

Examen la fizi
că. Ne aflăm în- 
tr-unul din amfi
teatrele Facultă
ții de metalurgie 
de la Institutul 
politehnic. In a- 
ceastă liniște gra
vă orice interviu 
este exclus. Exis
tă in schimb, e- 
locvența frunților 
îngîndurate, a 
mîinilor, a ochilor 
care fixează, par
că în . spațiu, o i- 
dee. Adolescența 
capătă aici 
trăsături, 
nobile, mai 
ritualizate — 
vestirea 
tații.
Paul DIACONESCU

alte 
mai 
spi- 
pre- 

maturi-

Subiectele au fost date...
Foto : R. Costin

(Continuare 
în pag. a III-a)

Recepție cu prilejul celei de-a XX-a
aniversări a proclamării R. D. Vietnam

A rămas în pană
televizorul,
frigiderul
Cum
le reparăm?

Inierviu cu Ing.
Dumitru NICULESCU, 

secretar general 
în Ministerul 

Comerțului Interior

— Ce ne puteți spune 
despre recenta Hotărîre 
a Consiliului de Miniștri 
privind reglementarea 
garanției de bună func
ționare și durabilitate a 
unor bunuri de folosință 
îndelungată, vîndute de 
către organizațiile co
merțului socialist ?

Prevederile 
unei recente hotârîri 
a Consiliului 
de Miniștri

— După cum se știe, au fost 
cazuri cind unele obiecte de 
folosință îndelungată, vindute 
de magaziné, s-au defectat 
înăuntrul termenului de ga
ranție, fără să fi fost asigu
rate cele mai bune condiții 
pentru repararea lor și repu
nerea în stare de funcțiune în 
termen scurt. Recenta Hotă
rîre a Consiliului de Mi
niștri este menită să lichideze 
neajunsurile existente, întă
rind răspunderea producători
lor pentru calitatea produselor 
lor și stabilind precis obliga
țiile comerțului, cit și ale uni
tăților de reparații.

Din capul locului trebuie 
făcută o precizare : pentru 
orice defecte constatate înă
untrul termenului de garan
ție răspund, față de cumpără
tori, organizațiile comerciale.

(Continuare în pag. a II-a)

Trecerea cu toate forțele la 
îndeplinirea noului plan presu
pune, cum e și firesc, realiza
rea sarcinilor pe anul în curs 
la toți indicatorii. Ce rezultate 
a obținut pină în prezent co
lectivul întreprinderii ?

Pe primele opt luni, planul a 
fost îndeplinit la toți indicatorii. 
La producția globală am obținut 
o depășire de 9 700 000 de lei, iar 
productivitatea muncii a crescut 
cu 7,7 la sută. Așa cum a reieșit 
și din discuții, aceste rezultate au 
la bază aplicarea unor măsuri teh
nice și organizatorice de mare efi
ciență economică. A fost dată în 
funcțiune o instalație mecanizată 
de grunduire a pieselor la turnă
torie, o stație de sablaj semiauto
mată și o secție pentru fabricarea 
pieselor din pulberi sinterizate. 
S-a întărit asistența tehnică în 
schimburile II și III. Deoarece la 
un moment dat am constatat unele

„Avînd în vedere sarcinile sporite ce ne revin in anulBucurești.Fabrica de mașini unelte șl agregate
viitor — a spus inginerul Mircea Crețu, șeful sectorului uzina) — noi am trecut de acum la executarea unor 
loturi mai mari la fiecare tip de mașină, ceea ce permite adîncirea specializării muncitorilor pe sortimente 
șî operații. Pentru a asigura indeplinirea ritmică a planului și îmbunătățirea caracteristicilor noilor tipuri de 
mașini pe care le vom fabrica, propun eșalonarea produselor lansate in fabricație nu numai pe trimestre, 

ci și pe luni și decade"

Priviți in ograda vecinului !
Rezultate diferite la producția de lapte

in G. A. S. Hălchiu și Rișnov
Gospodăriile agricole de stat Hălchiu și 

Rișnov se numără printre unitățile specia
lizate în creșterea vacilor de lapte, si
tuate în apropierea orașului Brașov. Am
bele gospodării au un număr egal de 
taurine : circa 1 60Q capete, din care apro
ximativ 800 vaci cu lapte. Ritmul de creș
tere al efectivelor a fost, în general, ace
lași. Atît gospodăria din Hălchiu cit și cea 
din Rișnov au condiții bune pentru obți
nerea unor producții ridicate și ieftine de 
lapte. Dar rezultatele lor în creșterea va
cilor sint mult diferite.

Cartea de vizită 
a fruntașilor

Anul trecut, gospodă
ria de stat djn Hălchiu 
a realizat o producție de 
3 250 litri lapte de la 
fiecare vacă furajată. 
Costul unui litru de lap
te a fost cu 0,15 lei mai 
mic decît cel planificat. 
Numai din producția de 
lapte s-a obținut un be
neficiu de 200 000 lei. în 
primele 6 luni din acest 
an gospodăria a obținut 
de la fiecare vacă 1600 
litri de lapte. La Trustul 
gostat Brașov se apre
ciază ca pozitivă activi
tatea gospodăriei din 
Hălchiu.

— După părerea mea 
— spune tov. ing. VIR
GIL ȘTEFAN, directo
rul Trustului gostat — 
cheia succeselor constă 
in preocuparea susținută 
a conducerii gospodăriei 
pentru selecția animale

lor, hrănirea și întreți
nerea lor în bune con
diții. In ultimii ani au 
intrat în producție nu
meroase vaci cu o greu
tate corporală mai redu
să—rezultate în urma în
crucișărilor. Prin aceas
ta se urmărește obține
rea unei producții de 
lapte cu un consum spe
cific de nutrețuri mai 
mic. S-au creat premise
le unei creșteri substan
țiale a producției de lap
te în viitorul apropiat.

Conducerea gospodă
riei s-a preocupat de pro
ducerea unor cantități 
cît mai mari de furaje 
și într-un sortiment va
riat. în afară de fînuri 
naturale și trifoliene au 
fost asigurate cantități 
însemnate de nutrețuri 
însilozate — morcovi, 
sfeclă furajeră, gulii, 
borhot, melasă etc. Mă
surile luate pentru re
coltarea la timpul optim 
și depozitarea cît mai

bună a acestora au dus 
la preîntîmpinarea pier
derilor. Multă grijă s-a 
acordat gospodăririi și 
administrării nutrețuri
lor. Mai trebuie amintit 
că animalele sînt hră
nite pe baza unor rații 
chibzuit întocmite. Pen
tru a se folosi cît mai e- 
conomic furajele, s-a 
determinat mai întîi ca
pacitatea maximă de 
producție a fiecărei vaci. 
Gruparea animalelor în 
funcție de producția re
alizată a dat posibilitate 
să se asigure rații în ra
port cu producția și gre
utatea lor corporală. în 
felul acesta s-a evitat 
risipa.

Scăderea prețului de 
cost al laptelui s-a re
alizat și pe baza extin
derii mecanizării lucră
rilor de strîngere a fu
rajelor, ca și a celor de 
la fermele de animale. 
Atît în 1964 cît și în 
acest an fînurile au fost 
recoltate mecanizat în 
proporție de peste 90 la 
sută. Mulsul, prepara
rea și distribuirea fura
jelor, evacuarea gunoiu
lui din grajd sau adăpa
tul se execută aproape 
în întregime mecanizat. 
Aceasta a permis ca nu
mai în prima jumătate 
a anului să crească cu 
cinci capete numărul a- 
nimalelor ce revin unui 
mulgător.

Un merit al conducerii 
gospodăriei și organiza
ției de partid este și a- 
cela că s-au ocupat în
deaproape. de formarea 
și permanentizarea mul
gătorilor. Marea majori
tate a mulgătorilor au o 
vechime de peste 3—4 
ani, iar unii dintre ei ca 
Traian Tineș, Lăți Ma
ghiaro, Petre Vaida, Gri
gore Zăgreanu și alții 
lucrează aici de 6—8 
ani.

Motive reale ?
Gospodăria agricolă 

de stat din Rișnov, si
tuată în vecinătatea ce
lei din Hălchiu, are con
diții prielnice pentru 
obținerea unei producții 
ridicate și ieftine de lap
te. La această unitate e- 
xistă o suprafață de pă
șuni și finețe naturale 
de 8 și respectiv de 3 ori 
mai mare decît la cea 
din Hălchiu. Suprafețele 
ocupate cu trifoliene nu 
sînt nici ele mai mici, 
în ciuda tuturor acestor 
condiții, în 1964 G.A.S. 
Rîșnov a obținut cu 500 
litri de lapte de vacă 
mai puțin decît gospo
dăria din Hălchiu.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“

(Continuare 
în pag. a III-a)
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Foto : S. Cristian

ARMELE
Șl SITUAȚIA
ECONOMICA

A ANGLIEI

K ZILLIACUS 
membru al Parlamentului 

britanic

Aci, în Anglia, cifrele lunare pri
vind exportul și importul, publicate 
de Ministerul Comerfului, precum și 
raportul periodic al Trezoreriei cu pri
vire la situafia rezervelor de aur apar 
în pagina întîi a ziarelor cu titluri 
mari și sînt tratate fie ca mari succese, 
fie ca înfrîngeri în lupta pentru su
praviețuirea pozifiilor economiei bri
tanice. într-un anumit sens, ele și sînt 
așa ceva.

Problema principală a Angliei de 
la război încoace a fost de a cîștiga 
suficient pentru a plăti standardul de 
viată al populației, care a crescut 
în această perioadă și care ar fi pu
tut crește și mai mult, dacă nu ar fi 
fost enormele cheltuieli neproductive 
ale cursei înarmărilor. Acest lucru s-a 
îmbinai cu necesitatea de a menține 
cursul lirei sterline, care, după cum 
se știe, împreună cu dolarul, sînt 
monedele de schimb cele mai fo
losite în comerțul internațional al lu
mii capitaliste. Aceasta înseamnă, 
printre altele, că între 3 și 4 mii mi
lioane de lire sînt depozitate în 
băncile Angliei și pot fi retrase de 
deținătorii lor din străinătate, dacă a- 
ceștia din urmă pierd încrederea în 
stabilitatea lirei.

de-a XX-a ani-
Republicii

Cu prilejul celei 
versări a proclamării 
Democrate Vietnam, Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam în Re
publica Socialistă România, a ofe
rit joi seara o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Petre Blajovici, Gheorghe 
Gaston Marin, Mia Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Grigore Geamănu, secretarul Con

siliului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducă
tori ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de 
știință și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Transmisie directă la radio și televiziune 
de la sosirea la Moscova a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii Socialiste România

Vineri 3 septembrie a. c., în jurul orei 14,20, stațiile 
noastre de radio și televiziune vor transmite sosirea la 
Moscova a delegației de partid șl guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Hidrocentrala de pe Argeș

înălțimea barajului
a ajuns la peste 150 de metri

Pe șantierele hidro
centralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ de pe 
Argeș, constructorii 
barajului au înscris 
pe graficul întrecerii 
socialiste noi succese. 
Pîn.ă la 31 august ei 
au turnat peste 400 000 
mc beton, înălțimea 
barajului depășind 
150 m. Montorii agre
gatelor lucrează, de 
asemenea, în ritm ra

pid, cu o deosebită 
grijă pentru calitatea 
lucrărilor. Un succes 
deosebit îl constituie 
sudarea unor piese 
grele de circa 80 de 
tone cu o grosime de 
pînă la 200 mm. Ase
menea lucrări se pu
teau face numai în u- 
zine unde sînt create 
tehnologii optime. Dar 
colectivul șantierului 
a conceput și folosit o

metodă originală de 
tratament termic fo
losită pentru prima 
dată pe șantierele din 
țara noastră — suda
rea cu o preîncălzire 
la 200 grade, apoi de- 
tensionarea materia
lului prin încălzire la 
650 grade, folosin- 
du-se sursa electrică 
și radianți alimentați 
cu gaze lichefiate.

De la sfîrșitul războiului economia 
țării s-a caracterizat printr-o serie de 
boom-uri (perioade de avînf) urmate 
de perioade mai lungi de stagnare, 
în care își făcea apariția reducerea 
orelor de lucru, iar șomajul lua pro
porții. înfr-o anumită măsură acest 
proces a fost frînat de naționalizările 
și de începutul de dirijare a econo
miei, la care a recurs guvernul labu
rist postbelic. El a devenit însă mai 
pregnant în cei 13 ani de guvernare 
conservatoare, desfășurată sub lozinca 
deplinei libertăți a inițiativei particu
lare. Mai mult decît atît, deficitul 
balanței de plăți, care a fost mai li
mitat în timpul perioadelor de con
junctură favorabilă, a devenit din ce 
în ce mai mare, iar perioadele de 
stagnare și șomaj, datorită politicii 
deflationists dintre alegeri, au deve
nit din ce în ce mai severe-

Partidul laburist, revenit la putere 
în octombrie trecut, a promis să rupă 
cu această orientare și să reintroducă 
politica sa de naționalizări și dirijare 
a economiei. Pasul cel mai important 
în această direcție urma să-l consti
tuie prezentarea mult discutatului

proiect de lege asupra renaționali- 
: zării industriei siderurgice, pe care 

conservatorii au trecuf-o din nou în 
sectorul particular. Dar guvernul la
burist s-a găsit față în față cu cel 
mai mare deficit al balanței de plăți 

I — peste 700 milioane lire — și a 
fost forțat să acorde prioritate redu
cerii prăpasfiei dintre exporturi și 
importuri. Făcînd aceasta* guvernul 
condus de Harold Wilson s-a anga
jat înfr-o serie de dificultăți care au 
fost mai mari decît s-a așteptat sau 
au fost cu totul neașteptate.

Dar mișcarea laburistă începe să-și 
dea seama — așa cum a recunos
cut în mod deschis guvernul după ca 
a venit la putere — că este impo
sibil să se ducă la îndeplinire pro
gramul economic laburist pe plan in
tern sau să se respecte promisiunile 
sociale făcute poporului fără a $e 
opera reduceri drastice în cheltuielile 
militare. Astfel s-ar elibera bani, ma
șini, resurse tehnice pentru obiective 
economice și sociale.

(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SClNTEIA

VIAȚA DE PARTID INVEST
IN CONȘTIINȚA

V

ANCHETA
„SCINTEII"

în țara noastră, paralel cu pro
fundele transformări revoluționare 
care au cuprins toate sferele de 
activitate, se făurește un om nou, 
cu o nouă concepție despre lume 
și viață, constructor conștient al 
socialismului.

în Raportul Comitetului Central 
prezentat la al IX-lea Con- 

ca „o sarcină de mare însemnătategreș al P.C.R. se arată
a activității partidului esie intensificarea muncii politice de 
masă pentru formarea omului nou, însuflețit de idealurile no
bile ale socialismului, de principiile moralei comuniste, cu 
un larg oxizont cultural".

Spre a evidenția experiența dobîndită în cultivarea spiri
tului de răspundere al oamenilor muncii, a exigenței față de 
propria lor activitate, redacția ziarului „Scînteia" a între
prins un raid-anchetă în mai multe organizații de partid din 
țară. Iată constatările

gazetele de perete, agitația vizuală 
vorbeau oamenilor la modul gene
ral, fără a face nici o diferențiere 
în ce privește vîrsta, preocupările 
și specificul muncii celor cărora li 
se adresau. Cuvintele se iroseau în 
gol deoarece se adresau insuficient 
conștiinței oamenilor. A fost nece
sară intervenția comitetului orășe
nesc de partid spre a remedia a- 
ceastă stare de lucruri.

Țelurile înalte
și nivelul intransigenței

noastre ;

Fizionomie încrustară 
în fapte

...în sala de ședințe a comitetu
lui de partid de la O.S.M. II-Hune- 
doara s-au adunat membrii mai 
multor organizații de partid și un 
mare număr de tineri. Adțmare de 
partid 
nunță 
nomia 
tulul".

— De ce ați pus în discuție o a- 
semenea temă ?

Ne răspunde tovarășul TIBEBltJ 
FRANKFURT, locțiitor al secretaru
lui comitetului de partid de Ia 
combinatul siderurgic :

— Pentru că e o temă mereu la or
dinea zilei. Pentru că între oțelul 
de tot mai bună calitate pe care 
trebuie să-l dăm și oamenii care-1 
plămădesc în cuptoare e o legă
tură strînsă, poate nu destul de 
vizibilă la prima vedere, dar reală 
și profundă. O anumită corelare a 
indicilor înalți, în care trăsăturile 
înaintate ale conștiinței se reflec
tă pînă la urmă și în nivelul ca
litativ al producției. In adunarea 
de astăzi vrem ca, pe baza unor 
exemple sugestive din activitatea 
acestor oameni, să discutăm des
pre dîrzenie, perseverență, eroism 
în muncă, despre comportarea 
înaintată în . producție, în 
tatea obștească, în 
nală, în relațiile 
zi cu oamenii, ca

deschisă. Ordinea de zi a- 
o temă interesantă : „Flrio- 

moral-polltică a comunis-

activi- 
perso- 
fiecare

viața 
de 
trăsături ale 

moralei noastre. Socotim că aseme
nea dezbateri sînt extrem de utile 
pentru a cultiva. în rîndurile mem
brilor de partid, ale tuturor oame
nilor muncii, calitățile de care e 
nevoie pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de Congres.

In organizațiile de partid ale 
Combinatului siderurgic din Hune
doara am întîlnit, în afara acestor 
adunări tematice, care dau bune 
rezultate, și alte modalități vii, in
teresante de dezbatere a proble
melor eticii noi. Gazetele de pe
rete publică scrisori de felicitare 
adresate de beneficiari celor care 
s-au evidențiat în anumite acțiuni, 
apar ediții speciale dedicate unor 
acțiuni deosebite. Sub aspectul 
conținutului și al prezentării gra
fice, agitația vizuală a făcut pași 
înainte. în munca politică de masă 
au fost atrase cadre de tehnicieni, 
ingineri, muncitori fruntași.

în acțiunile educative întreprin
se, organizațiile de bază s-au bi
zuit nu numai pe forțele proprii, 
ci au antrenat sindicatul, organiza-

țiile U.T.C., au invitat, din afara 
combinatului cadre de partid și de 
stat, specialiști care au făcut ex
puneri în fața muncitorilor pe di
ferite teme ale atitudinii avansate 
în muncă.

Printre furnaliști a trezit un viu 
interes inițiativa de a reduce con
sumul specific de cocs și de a rea
liza cantitatea de fontă peste plan 
numai cu cocs economisit. Organi
zațiile de bază de aici au orientat 
munca politică de masă spre gene
ralizarea acestei inițiative în toate 
secțiile. Furnaliștii cu mai multă 
experiență au explicat pe larg în 
toate echipele însemnătatea ac
țiunii : la locurile de muncă au 
apărut panouri care evidențiau 
realizările zilnice în întrecere, 
popularizau metodele înaintate de 
muncă. în scurt timp, inițiativa a 
cuprins toate secțiile de furnale de 
la Hunedoara și Călan, a găsit te
ren fertil în rîndul minerilor de la 
Teliuc și Ghelar care au descope
rit noi rezerve de îmbunătățire a 
calității minereului și a cocsului.

— Firește, exemplul pozitiv are 
tin rol important în cultivarea a- 
cestor trăsături — ne spune tova
rășul TOMA CONSTANTIN, secre
tar al comitetului de partid la 
O.S.M. II. Nu e însă mai puțin a- 
devărat că nu trebuie admisă nici 
crearea unei atmosfere idilice, in 
care lipsurile să fie înecate în apă 
de trandafiri. Fără combativitate 
principială împotriva neajunsurilor, 
a atitudinilor lipsite de răspundere, 
e greu să pui în plină lumină 
exemplul înaintat.

De o asemenea combativitate dă 
dovadă agitația vizuală atît la 
O.S.M. cît și la I.C.S.H. Suplimen
tul gazetei de perete „Ciocănitoa- 
rea“, panouri mobile cu caricaturi 
își fac apariția imediat acolo unde 
treburile șchioapătă. Desigur, ni
mănui nu-i sînt pe plac aseme
nea „musafiri“. Apariția lor deter
mină discuții vii, urmate de îmbu
nătățiri substanțiale, ilustrate prin 
săgețile în plin urcuș ale graficelor 
calității.

— Munca politică de masă s-a 
îmbunătățit mult, spunea tov. 
GH. ORDEANU, secretar al comite
tului orășenesc de partid. Cu toate 
acestea în munca politico-educa- 
tivă a unor organizații de partid, 
cum este cea de la secția Teliuc a 
Întreprinderii de exploatări mi
niere Deva, își făcuseră loc mani
festări de formalism și superficia
litate. Se acorda puțină atenție 
popularizării experienței înaintate;

Desigur, așa cum spunea tovară
șul Toma Constantin, combativita
tea e o cerință imperioasă în acest 
domeniu complex. Principalul e în
să s-o exerciți în numele autode- 
pășirii, al unor țeluri tot mai înal
te. La Fabrica de mase plastice 
„Muntenia” din Capitală, cu luni 
în urmă se mai întîmpla să auzi pe 
Gheorghe Păunescu sau pe Silvia 
Oprescu exprimîndu-se astfel des
pre calitatea unui produs : „Nu e 
prea strălucit, dar merge“..

Organizația de bază nu s-a îm
păcat cu o astfel de mentalitate și 
a supus-o criticii colectivului. Au 
fost organizate scurte consfătuiri 
pe această temă. La gazeta de pe
rete au apărut articole în care erau 
combătute tendințele de mulțumire 
cu rezultatele obținute. în secțiile 
fabricii, muncitorii fruntași, cadre
le tehnice au împărtășit din expe
riența lor, au făcut demonstrații 
practice care aveau drept scop să 
dovedească posibilitatea continuei 
îmbunătățiri a produselor, sădind 
în conștiința tuturor ideea că rea
lizarea unui produs de calitate su
perioară reflectă de fapt nivelul 
conștiinței aceluia care l-a lucrat.

Toate acestea sînt bune, fără în
doială. Dar nu și suficiente. Gaze
tele de perete, graficele, panourile 
— atîtea instrumente care acțio
nează prin „șoc vizibil“ asupra 
conștiinței — nu și-au relevat încă 
toată „puterea de tir“. De ce ? 
Pentru că abundă în generalități 
stereotipe. în abstracții. Stația de 
radioamplificare rămîne... mută în 
ce privește problemele educative.

Am desprins din 
numelor evidențiate 
al șefului de echipă 
ker. Pentru care motiv a fost evi
dențiat și dat ca exemplu tuturor 
oamenilor din uzină ? Iată ce am 
citit pe panou. Secția prototip tre
buia să execute o comandă urgen
tă pentru combina de recoltat po
rumb. Lucrarea necesita timp, oa
meni, spațiu de producție. Organi
zația de partid a făcut apel la ini
țiativa oamenilor. Comunistul La
dislau Liker a cerut să i se încre
dințeze această comandă, în vede
rea căreia își și schițase un dispo
zitiv pentru paleți.

Comanda a fost executată la 
timp.

Deci fantezie, dar și încă ceva : 
simț al concretului, ai realului, le
gătură strînsă cu obiectivele cele 
mai urgente ale producției.

multitudinea 
aici pe acela 
Ladislau Li-

Și dincolo 
de porțile uzinei...

Conștiința socialistă nu se cir
cumscrie numai domeniului pro
ducției, al muncii, al activității

din uzină, s-a

Oșancă

cum locuiesc muncitorii 
care sînt relațiile lor cu 
grupa de partid pe bloc 

adus la cunoștință un fapt
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obștești. Zona eî de acțiune cu
prinde și preocupările oamenilor 
dincolo de porțile fabricii. Orga
nizațiilor de partid nu le poate fi 
indiferent ce viată duc comuniștii, 
ceilalți membri ai colectivului, în 
familie, în societate, cum își pe
trec timpul liber.

— Ce ați întreprins în această 
direcție ? — l-am întrebat pe
tovarășul GHEORGHE BUNGET, 
membru al comitetului de partid 
de la uzina „Autobuzul".

— Aș putea să vă fac un in
ventar de acțiuni, însă nu știu cît 
ar fi de interesant, 
mai bine la un caz

— Și anume ?
— Ion Gîlcescu, 

mulți alți muncitori 
mutat într-un bloc nou. Spre sur
prinderea noastră, cînd ne-am in
teresat 
uzinei, 
vecinii, 
ne-a 
destul de grav : Gîlcescu se îmbă
ta, făcea scandal, tulbura liniștea 
celorlalți locatari. L-am chemat în 
fața biroului organizației de bază, 
a comitetului de partid. In zadar. 
A fost pus atunci în discuția co
lectivului. Cuvîntul aspru, dar 
drept, plin de grijă al tovarășilor 
săi a avut o puternică influență 
asupra lui.

Mă voi referi 
concret...

în numeroase organizații de bază am constatat că for
mele variate âle muncii politico-educative fac parte inte
grantă din viața lor de fiecare zi. Cu toate acestea, am 
întîlnit și destule cazuri cînd acțiunile și mijloacele folosite 
nu pătrund adînc în viață, nu dezvăluie cu profunzime cau
zele unor manifestări care n-au nimic comun cu morala nouă. 
Ascultînd o emisiune transmisă de stația de radioamplificare 
sau citind unele articole din gazete de perete, te întrebi pe 
bună dreptate : vor lăsa oare aceste „investiții" urme în con
știința oamenilor, îi vor ajuta să muncească mai bine, să-și 
îndeplinească la un nivel superior îndatoririle de producție 
și cetățenești ?

Căci esențialul și pe acest tărîm — al unor transformări 
de mare finețe și complexitate — este „eficiența investi
țiilor" sau, mai precis, eficacitatea fiecărei acțiuni, a fie
cărei manifestări ilustrată în progresele realizate în ridi
carea oamenilor pe trepte tot mai înalte ale conștiinței co
muniste.

Constantin SOCI

Fantezie și simț 
al concretului

Munca polltică-educativă de 
masă, la fel ca și celelalte laturi ale 
activității de partid, are și ea spe
cificul său : dă roade numai atunci 
cînd se desfășoară în mod diferen
țiat, în funcție de sarcinile ce re
vin fiecărei categorii de oameni ai 
muncii, de vîrsta și preocupările 
lor și, mai ales, cînd mijloacele 
alese nu sînt uniforme, monotone, 
cenușii, ci apelează la imaginație, 
la fantezie.

La uzina „Tehnometal" din Timi
șoara am întîlnit elemente ale 
unei asemenea preocupări : pe lin
gă emisiunile stației de radioampli
ficare, schimburile de experiență și 
gazeta de perete, comitetul de 
partid folosește un panou special 
intitulat „Știați că... ?“ Acestuia i 
s-a dat o orientare precisă : popu
larizarea exemplului înaintat și a 
celor mai semnificative fapte cu 
putere de generalizare.

In Delta Dunării

T E A T R î
Teatrul Național „I. L. Caraglale' 

(Teatrul de vară din parcul Herăs
trău) : Tezaurul Iul Justinian) — ora 
20 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase' (grădina Boema) : Carnaval la 
Tănase — ora 20. Circul de stat : 
Circus variété — ora 20.

TELEVIZIUNE
In jurul orei 14,20 — Transmisie dl-* 

rcctă de la sosirea la Moscova a dele
gației de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România.

19,00 — Jurnalul televiziunii (I).
19,20 — Pentru copii : filmul *,Fata 
cu părul lung". 20,00 — Săptămîna. 
21,00 — Avanpremieră. 21,10 — Pro
log la noua stagiune (Transmisiune 
de la Timișoara). 21,40 — Cu aparatul 
de filmat la Muzeul Zambaccian. 
22,00 — Cîntecul în imagini. 22,30 — 
Jurnalul televiziunii (ii) și Buletin 
meteorologic.

CINEMATOGRAFE

Pe ecranele cinematografelor
„Viată

Farmecul ți hazul pu- 
fin amar ale acestui film 
realizat de Dino Risi se 
datoresc în cea mai 
mare parte personaju
lui pe care-l creează 
Alberto Sordi. Este vor
ba despre un fel de tn- 
curcă-lume, neîndemî- 
natic ți sentimental, 
care nu izbutește, în 
nici un fel, să-ți găseas
că loc în via)ă. îndră
gim acest personaj, în 
ciuda ifoselor sale, a 
pozelor de mare ro
mancier ignorat, în 
ciuda frazelor patetice 
pe care-i place să le 
vînture zgomotos. Din
colo de ridicolul care-l 
însofește pretutindeni, 
acest contradictoriu per
sonaj se dovedește foar
te sincer în ideile sale 
progresiste, incapabil 
de compromisuri — 
chiar atunci cînd își 
dă toată osteneala pen
tru a le face, de dragul 
familiei ; el este capa
bil să renunfe la ani de 
confort și bunăstare 
pentru un singur gest, 
care să exprime clar și 
răspicat ce gîndeș- 
fe. Intr-o formă cu totul 
nouă, surprinzătoare, 
lipsită de orice urmă 
de emfază, Dino Risi 
revine la conflictul atît 
de frecvent în cinema
tografia italiană înainta
tă — opozifia dintre cei 
care trăiesc în lux și cel 
obligafi ducă o exis- 
tenfă de mizerie, con
trastul dintre atotpu-

dificil ă"
fernicia celor avufi șî 
înjosirile din viața ce
lor care trăiesc numai 
din munca lor.

Viața dificilă este via
ța unui om care nu 
poate să accepte aceas
tă stare de lucruri, iar 
nefericitele peripeții 
prin căte trece el fac do
vada unui autentic spirit 
democratic, deși anarhic 
și stîngaci manifestat. 
Palma formidabilă din 
final, care îl trimite pe 
marele magnat să se 
scalde în bazinul de 
înot, ne provoacă ace
eași mare satisfacție pe 
care am cunoscut-o, de 
pildă, descoperind în 
soldați! chiulangii și de
loc curajoși din Marele 
război doi oameni care 
nu pot să trădeze nici

în fața amenințării cu 
moartea. Cîteva scene 
de mare forță satirică 
subliniază adresa actu
ală a acestui film, care 
se înscrie în continuarea 
tradițiilor celor mai 
bune ale neorealismu
lui, tocmai prin refuzul 
oricărei iluzii de împă
care între clase.

Noutatea filmului stă, 
cum spuneam, mai ales 
în noutatea eroului. Un 
personaj tradițional, a- 
cela al oropsitului om 
mărunt, singuratic și în- 
frînt, apare, în creația 
lui Sordi și a lui Risî, 
într-o ipostază neaștep
tată căpătînd o fină și 
subtilă complexitate psi
hologică : deseori amu
zant, uneori jalnic, tot
deauna desfășurînd un

inepuizabil farmec co
mic, el nu este deloc 
idealizat, ci își șrată, 
dimpotrivă, o mulțime 
de defecte. Cu toate a- 
cestea, Sordi reușește să 
păstreze nealterată u- 
manitatea personajului 
său, să ni-l apropie și 
chiar să-l ridice pînă la 
sensuri tragice, fără a 
ieși .din planul come
diei. Soțul părăsit, beat, 
singur pe șosea, în fața 
strălucitorului loçal de 
noapte, încercînd să-și 
demonstreze 
față de 
fastuoase 
în goană 
iată un
mare poezie tragi-comi- 
că. Este un frumos și 
trist moment de bufo
nadă care amintește re
voltele caraghioase și 
înduioșătoare ale nemu
ritorului Chariot.

disprejul 
automobilele 

care alunecă 
pe lingă el — 

moment de

r r a xz

Termenul 
de garanție

(Urmare din pag. I-a)

Amintim că în lista bunurilor de 
acest fel se înscriu: toate tipurile 
de aparate de radio și televizoare, 
magnetofoanele, pickup-urile, fri
giderele, mașinile de spălat rufe, 
cele de scris și de cusut, aspiratoa
rele de praf, toate tipurile de auto
turisme, motociclete, motorete, scu
tere, biciclete, ceasornicele, mobila 
etc.

Certificatul de garanție conferă 
cumpărătorilor gratuit o seamă de 
drepturi : să le fie reparat obiectul 
în cauză ori înlocuite piesele sau 
subansamblele defecte ; să se efec
tueze revizii periodice . și lucrări 
de întreținere la bunurile care prin 
natura lor impun asemenea opera
țiuni.

Cînd poate fi înlocuit 
un obiect defectat

— Ce se întîmplă dacă un 
obiect nu poate fi reparat ?

— Intr-adevăr, se pot ivi situații 
cînd, mai ales din lipsa unor piese 
de schimb, obiectele să nu poată fi 
reparate. Unele reclamații primite 
de organizațiile comerciale arată 
chiar că au fost cazuri cînd repara
țiile unor bunuri au durat aproa
pe întreaga perioadă prevăzută 
drept termen de garanție, ceea ce 
a adus prejudicii cumpărătorilor. 
Spre a evita în viitor asemenea si
tuații, Hotărîrea stabilește că bu
nurile defectate înăuntrul terme
nului de garanție, care, au fost în 
reparație cel puțin 1/3 — iar pentru 
autoturisme și motorete cel puțin 
2/3 — din termenul de garanție, vor 
fi înlocuite. Firește, obiectul res
pectiv va beneficia de o nouă ga
ranție. în cazul cînd organizația 
comercială nu are în stocul propriu 
și nici în stocul întreprinderii co
merțului cu ridicata un bun de a- 
celași tip cu cel ce urmează a fi 
înlocuit, va restitui cumpărătorului 
valoarea bunului respectiv. Mai 
este important de subliniat că în 
durata termenului de garanție nu 
se socotește timpul scurs de la data 
reclamării defectului și pînă la

data repunerii obiectului în stare 
de folosință.

Obligațiile unităților 
de deservire

— Cine efectuează reparații
le, reviziile și. lucrările de între
ținere ?

— Aceste lucrări sînt executate 
de întreprinderile de industrie lo
cală sau de cooperativele meșteșu
gărești, prin unitățile lor de deser
vire indicate în certificatele de ga
ranție ale bunurilor vîndute. De 
modul cum sînt îndeplinite toate 
prevederile amintite mai sus răs
pund față de cumpărători organi
zațiile comerciale. Aceasta presu
pune Ca lucrătorii magazinelor care 
vînd obiecte de folosință îndelun
gată să discute îndeaproape cu 
cumpărătorii, să le demonstreze 
practic — în momentul vînzării — 
că bunul este în stare de funcțio
nare, să le explice în amănunt cum 
se utilizează și să le înmîneze, o 
dată cu certificatul de garanție 
completat citeț la toate rubricile, 
și instrucțiunile de folosire.

Spre a se evita tărăgănarea lu
crărilor de reparații, des semnala
tă, instrucțiunile de aplicare a 
Hotărîrii obligă organizațiile co

Nici documentar, nici 
tocmai film de știință 
popularizată, Prietenul 
meu Max ni se prezin
tă ca un interesant do
cument cinematografic. 
Ajutat de operatorii 
Wilfried Ott, Ilie Cornea 
și Vasile Nițu, regizorul 
Ion Bostan a filmat, în 
culori atrăgătoare, o ex
periență realizată la 
Grădina zoologică din 
Băneasa, urmărind reac
țiile unui cimpanzeu a- 
frican, căruia ambianța 
sonoră și luminoasă, ar-

fificial creată, îi reamin
tește jungla. Este întot
deauna pasionant să 
urmărim viața animale
lor, să le cercetăm în
deaproape reacțiile, să 
încercăm să pătrundem 
în ceea ce pare a fi 
viața lor „interioară". 
Filmul lui Ion Bostan 
captează interesul, fil
mările îngrijit realizate 
ne dau posibilitatea de 
a-l cunoaște pe cimpan
zeul Max. Descoperim 
că eroul ales de ci
neaști dintre pensionarii

Grădinii zoologice are 
memorie și îți retrăiește 
experiențele din junglă, 
atunci cînd ele îi sînt 
evocate ; descoperim 
forfa expresivă a aces
tui chip de animal, pe 
care se descifrează plă
cerea, spaima, tristefea ; 
admirăm ingeniozitatea 
cu care au fost surprinse 
mișcările și acțiunile lui. 
Pelicula capătă, astfel, 
valoarea unei instructive 
lecfii practice de știinfe 
naturale.

Ana Maria NARTI

OW9

merciale — de stat și cooperatis
te — ca în termen de cel mult 5 
zile de la primirea reclamațiilor ce 
li se adresează direct de către cum
părători, să comunice în scris recla- 
manților rezultatul cercetărilor ce 
le vor face împreună cu delegații 
întreprinderii de industrie locală 
sau cooperativei meșteșugărești. în 
apelași timp, ele vor da indicații 
obligatorii unităților de deservire 
pentru remedierea defecțiunilor.

Socotesc utile pentru cumpără
tori și cîteva amănunte privind 
costul transportului obiectelor de
fectate. Bunăoară, mobila se repară 
numai la domiciliul clientului, 
chiar dacă nu este în aceeași loca
litate cu sediul unității de deservi
re ; pentru reparații care nu pot fi 
executate decît la atelier, transpor
tul mobilei la unitatea de deservi
re se face în contul întreprinderii 
care a produs-o. Același regim se 
aplică și altor bunuri grele, ca de 
exemplu televizoare, frigidere, ma
șini de spălat și de cusut, biciclete.

— Ne puteți spune ceva cu 
privire la obligațiile unităților 
de deservire față de cumpără
tori ?

— în funcție de complexitatea 
reparațiilor care se cer efectuate, 
s-au stabilit termene maxime înă
untrul cărora atelierele de deser
vire trebuie să repună produsele în

stare de funcțiune. în aceste ter
mene se include și efectuarea trans
portului de la și la domiciliul 
cumpărătorului, în cazul cînd trans
portul se face prin grija unității 
de deservire. Dar nu numai atît. La 
primirea — pe orice cale — a unei 
cereri de reparații, unitatea de de
servire este obligată să o înscrie în 
evidență și să comunice posesoru
lui, fie pe loc, fie în maximum 48 
de ore, dacă reparația se poate 
efectua la domiciliu sau la atelier, 
în cazul nerespectării termenului 
stabilit, cumpărătorul se va adresa 
organizației comerciale vînzătoare, 
care este obligată să ia măsurile ce 
se impun.

Asigurarea pieselor 
de schimb

— Cîteva cuvinte despre atît 
de mult dezbătută problemă a 
pieselor de schimb...

— Asigurarea pieselor de schimb 
este o problemă esențială pentru 
repararea obiectelor de uz înde
lungat, înăuntrul și după expira
rea termenului de garanție. Procu
rarea lor — atît pentru bunurile 
.din producție internă, cît și pentru 

. cele provenite din import — revine 
ministerului nostru. îndeplinirea în 
bune condiții a acestei obligații

depinde în măsură hotărîtoare de 
seriozitatea cu care întreprinderi
le producătoare, ca și întreprinde
rile de comerț exterior importatoa
re își vor îndeplini sarcinile ce le 
revin în această direcție. După cum 
s-a stabilit, piesele de sehimb vor fi 
contractate concomitent cu bunu
rile respective. Și o spunem răspi
cat de pe acum : comerțul va re
fuza contractarea oricăror bunuri 
de folosință îndelungată atît timp 
cît nu vor fi asigurate, la terme
nele stabilite de comun acord, și 
piesele de schimb aferente.

După cum se vede, toate aceste 
măsuri au drept scop ridicarea ca
lității produselor, apărarea intere
selor consumatorilor și înlesnirea 
efectuării unor servicii absolut ne
cesare populației. Ele antrenează 
răspunderea a numeroși factori : 
întreprinderile și ministerele pro
ducătoare, comitetele executive ale 
sfaturilor populare, industria loca
lă și cooperația meșteșugărească și 
— în cea mai largă măsură — co
merțul. Este neîndoios că aplicarea 
lor — prevăzută cu începere din a 
2-a jumătate a acestei luni — va 
contribui la înlăturarea a nume
roase neajunsuri, la o mai bună a- 
provizionare a populației cu bunuri 
de uz îndelungat.

(Interviu luat de Maria BABOIAN)

SAMBA : Patria (completar A cui 
e vina?) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, 
București (completare A cui e vina?)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, Excel
sior (completare A cui e vina ?) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Stadiopul 
Dinamo (completare A cui e vina ?)
— ora 20, Expoziția — „Piața Scîn-
teii* — (completare A cui e vina ?) — 
ora 20. PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR : Republica (completare Mîine 
începe azi) — 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 
21, Grivița (copipletare Prietenul 
meu Max) — 9,30; 12; 15; 18; 21, Gră
dina Doina (completare Lucrările 
Marii Adunări Naționale) — ora 20, 
Victoria (completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale) — 9,45; 12,30;
15,15; 18; 20,45. VIAȚA DIFICILĂ : 
Luceafărul — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30, Festival — 8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, rulează și la 
grădină — ora 20, Melodia (comple
tare Lucrările Marii Adunări Națio
nale) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30,
Grădina Progresul — ora 19,45. BAN
DA : Carpați (completare Unde nu-i 
cap) — 10; 12- 14; 16; 18,15; 20,30, Ca
pitol (completare Casa cetate) — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, rulează și la 
grădină — ora 20, Floreasca (comple
tare Muzeul Zambaccian) — 10; 13,30; 
16; 18,15; 20,30 CUM SE REUȘEȘTE

I
IN DRAGOSTE : Central (completa
re Fotbaliști, nu uitați copilăria) — 
9,45; 12; 14,15: 16,30; 18,45: 21. Cultural 
(completare Fotbaliști, nu uitați co
pilăria) — 16; 18,15; 20,30. VINE PRI
MĂVARA : Lumina — 10; 12,15; 16;

18,15; 20,30. CASA RICORDI : Union 
(Completare Muzeul Zambaccian) — 
14.45; 17,30- 20,30. PROGRAM PEN
TRU COPII : Doina — ora 10. NE
VASTA NR. 13 : Doina — 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21. SĂLBATICII DE PE
RIUL MORȚII — cinemascop : Tin» - 
puri Noi (completare Unde nu-i c? P 
— Gravuri revoluționare — Spre cer 
— cinemascop) — 10—21 în conti
nuare. ROMULUS ȘI REMUS — ci
nemascop : Giulești (completare Me
lodiile străzii — cinemascop) — 15,30; 
18; 20,30, Bucegi (completare Melo
diile străzii — cinemascop) — 10; 
12,30; 16; 18,30: 21. rulează Și la gră
dină — ora 20. APORT. MUHTAR ! 

cinemascop : Feroviar (completare 
Acolo unde Carpați! întîlnesc Dună
re* ~ cinemascop) — 9,45: J1.45: 13.45; 
IRj- 18,15: 20,30, Flamura (completare 
Acolo unde Carpații îritîlnesc Dună-

- «wr »
pletare Lucrările Marii Adunări Na
ționale) — 10: 12.3Ö; T5.30; 18: 20.30. 
CRONICA UNUI BUFON : Dacia 
(completare Pionieria nr. 4/1965) —
9—13 în continuare 15; 17: 19: 21.
DATI-Mî CONDICA DE RECLAMA- 
TII : Cosmos (completare Oltenii din 
Oltenia) - 16- 18. 20 EVADATUL - 
cinemascop : Buzești (completare
Drumul) - 15.30: 17 45. Moșilor fcom- 

: pietate Prinatn carnaval Socialist) — 
15,30: 18 PENSIUNEA BOULANKA : 
Unirea (completare Arta chineză de 
decupare) — 16 18,15 rulează si la
grădină — ora 20 UN* ȘOARECE 
PRINTRE BĂRBAȚI Tomis (com
pletare Laminorul de țevi) — 9.15;
11.30: 13,45: 16: 18,15: 20.30 rulează si 
la grădină - ora 19.30 FEMEIA NE
CUNOSCUTĂ : Flacăra (completare 
Lucrările Marii Adunări Nationale) 
— 9.30; 12 15: 15.15 18: 20.45. Grădina
Vitan (comoletare Lucrările Marii 
Adunări Nationale) — ora 19.45 JUN
GLA TRAGICA : Vitan - 16: 18: 20. 
UNORA LE PLACE JAZUL : Miorița 
— 8.45: 11.15- 13.45: 16,15: 18.45: 21.15. 
Grădina Moșilor ora 20 FIUL CĂ
PITANULUI BLOOD — cinemascop * 
Munca (completare Pionieria r 
4/1965) - 9,30: 11 30: 14: 16: 18.15:'20. 
IANOSIK — cinemascon (ambele se
rii) : Popular - 16; 19.30. CĂPITA
NUL DIN TENKES (ambele serii) : 
Arta — 15: 18.45, rulează si la grădină 
— ora 19.30 Drumul Sării — 15.30: 19. 
UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: Crîn- 
gasi (completare La cel mai înalt ni
vel) — 16: 18.15: 20.30. Progresul
(completare La col mal înalt nivel) 
— 15.30: 18: 20.30 DECORAȚII PEN
TRU ..COPIII MINUNE" : Viitorul 
(completare Muzeul Cornel Medrea) 
— 16; 18.15 20.30. AMERICA. AME
RICA (ambele serii) • Cnlentina — 
15,30: 19 rulează și la grădină — ora 
19.30. PRELUDIÖ 11 — cinemascop : 
Volga (completare Dincolo de codri 
și păduri — cinemascop) — 9.45: 12; 
14,15: 16.30: 18.45: 21. WINNETOU — 
cinemascop : Rahova (comoletare
Pionieria nr. 4/1965) — 15.30: 18 ru
lează si la grădină — ora 20 MAR
ȘUL ASUPRA ROMEI : Modern 
(completare Mîine încene azh — 9.?0: 
11.45; 14; 16.15: 18 45; 21 RABY MA- 
TVAS : T.ira — 15.30: 17.30: 19.30 JOE 
LIMONADA — cinemascop • Feren
tari (completare Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.) — 15.30: 18: 
20.Ș0 CINTTND IN PI,OAIE : Grădi
na Lira - ora 20.15 ClNTlND DES
PRE ARIZONA : Cotroceni (comple
tare Amintiri contemporane) — 16; 
18,15: 20.30 ZIDUI. ÎNALT : Pacea 
(completare Zîmbetul) — 16: 18: 20. 
LOGODNICELE VĂDUVE : Grădina 
Buzești - ora 20. BUFONUL REGE
LUI : Grădina Progresul-Parc (com
pletare Sport nr. 3/1965) — ora 20.CUM EVREMEA

Teri în tară : Vremea a fost căldu
roasă și frumoasă Cerul a fost mai 
mult senin. Țnnorări partiale s-au 
semnalat în Banat $1 Transilvania. 
Vîntul a suflat potrivit cu intensifi
cări tempo-are în Banat. Oltenia. 
Moldova și pe litoral Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 
21 grade la Sulina și Tntorsura Bu
zăului și 31 grade la Berzeasca. Tn 
București î Vremea a fost frumoasă 
și călduroasă cu cerul mai mylt se
nin. Vîntul a suflat potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 29 grade, iar 
pe sol, la soare. 45 grade Timpul 
probabil pentru zilele de 4. 5 și 6 sep
tembrie. Tn țară : Vreme relativ căl
duroasă cu cerul variabil Țnnorări 
mai accentuate se vor produce în ju
mătatea de vest a tării, unde vor 
cădea ploi locale. Tn rest, ploi izolate. 
Vînt slab pînă la potrivit cu intensi
ficări de scurtă durată din sectorul 
sudic. Temperatura în scădere 
ușoară la sfîrșitul intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar maximele între 21 și 31 
grade. Tn București și pe litoral : 
Vreme călduroasă cu cerul variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit din vest. 
Temperatura în scădere ușoară către 
sfîrșitul intervalului.
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TELEGRAMĂ
Excelenței sale Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă rog să primiți din partea mea, a guvernului și poporului Repu
blicii Ghana cele mai calde felicitări și cele mai bune urări de succes 
continuu și prosperitate pentru dv. personal, pentru guvernul și poporul 
român cu prilejdl' celei de-a 21-a aniversări a zilei naționale a Republi
cii Socialiste România.

KWAME NKRUMAH 
Președinte al Republicii Ghana

Cronica
zilei

CU PRILEJUL CELEI DE-A XX-A 
ANIVERSARI A PROCLAMĂRII 

R. D. VIETNAM

‘îri sala Dalles din Capitală a a- 
vut loc joi la amiază, sub auspicii
le Institutului român pentru rela
ții culturale cu străinătatea, verni
sajul expoziției de fotografii „20 de 
ani de luptă și de construcție a Re
publicii Democrate Vietnam“, or
ganizată cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării R. D. 
Vietnam. Au luat parte Ion Pas, 
președintele I.R.R.C.S., Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, oameni de cultură, 
un numeros public. Au fost de față 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București, membri ai am
basadei' și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cu prilejul deschiderii expoziției, 
bu vorbit Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., și ambasa
dorul Hoang Tu. Expoziția cuprin
de péste 200 de fotografii înfățișind, 
în imagini sugestive, aspecte din

viața și activitatea poporului viet
namez, din lupta sa pentru elibe
rare, independență și reunificarea 
patriei, precum și aspecte din lup
ta împotriva războiului de agre
siune desfășurat de S.U.A. în Viet
nam.

Joi seara, cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Vietnam, 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam în Republica Socialistă Ro
mânia, a rostit o cuvîntare la pos
turile noastre de radio și televizi
une.

★

Joi dimineața a plecat în Portu
galia o delegație condusă de acad, 
prof. Gherasim Constantinescu, vi
cepreședinte al Oficiului interna
țional al viei și vinului, pentru a 
participa la lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Oficiului, unde 
va prezenta comunicări cu privire 
la rezultate în dezvoltarea viticul
turii, producerea de material sădi- 
tor și metode noi folosite în țara 
noastră în tehnologia vinificației.

(Agerpres)

Lucrări de extindere a termocentralei Luduș-Iernut
Foto : Agerpres

j „America verde“
I contra 

(„Europei verzi“
I__________

Campionatul republican de oină
Etapa finală se desfășoară la Suceava

Ediția 1965 a campionatului re
publican de oină se apropie de 
faza finală. Zilele trecute, în mai 
multe localități din țară s-au 
disputat ultimele jocuri din cadrul 
etapei regionale, la care s-au în- 
tîlnit cele mai bune formații de 
oină.

Federația de specialitate a stabi
lit recent datele cu privire la des
fășurarea fazelor de zonă ale cam
pionatului. La Galați se vor în-

Prolog universitar
(Urmare din pag. I-a)

Cine-'o fi tînărul dih prima ban
că, stăpînit de b evidentă concen
trare interioară ? Dar cel așezat 
mai Suș,°jHe ă'âltS treaptăa âmfi- 
teatrùtui, aplecat'peste coala'albă. 
Sînt mulți, sînt 662 numai la a- 
ceastă facultate. Metalurgia atrage 
tot mai puternic, ca un magnet. 
Profilurile combinatului siderurgic 
din Galați au devenit o realitate. 
Dar Slatina ? Cine-o fi în această 
sală din Slatina ? Micul, liniștitul, 
anonimul oraș dé provincie de 
pînă măi ieri și-a trimis desigur 
reprezentanții săi în- acest amfi
teatru." 4 i ; . ..- ' ' " ' ■ 1

...Tot la un examen de fizică am 
asistat ieri la Facultatea de con
strucții civile și industriale. Aici 
premiera era deplină. Localul nou, 
modern, a fost inaugurat în primă
vară. Primele noțiuni despre con
strucție, candidații le-au învățat 
suind treptele largi, parcurgînd 
holurile luminoase, de o geometrie 
simplă, odihnitoare. Iar prin pere
ții de sticlă ai amfiteatrelor au 
putut privi covoarele de iarbă și 
flori ale parcului Tei ca o invita
ție anticipată la plimbările dintre 
două cursuri.

Dar cursurile și studenția par 
încă atît de îndepărtate...

în amfiteatre, emoțiile continuă. 
Succes !

Priviți in ograda 
vecinului !

(Urmare din pag. I-a)

Prețul de cost pe litrul de lapte 
este cu 0,56 lei peste cel stabilit, 
în 1964 și în primul semestru 
din acest an sectorul zootehnic al 
gospodăriei a înregistrat pierderi. 
In consecință, și în primele șase 
luni din acest an se mențin rezul
tatele diferite de care aminteam.

Care sînt cauzele acestei situa
ții ? Tovarășul ing. ION BIRO, di
rectorul gospodăriei, încearcă să 
explice stările de fapt prin 
creșterea rapidă a efectivelor de 
animale și, legat de aceasta, prin 
imposibilitatea asigurării, într-un 
termen scurt, a unor cantități su
ficiente-de furaje.

— Cele 737. ha cu finețe și a- 
proape 2 000 ha cu pășune cît are 
gospodăria pot să acopere cu pri
sosință necesitățile proprii de fî- 
nuri naturale. Cum se face că ați 
cumpărat în iarnă 220 tone de fî- 
nuri naturale ?

— în anul 1964 a fost o recoltă 
slabă — răspunde interlocutorul 
nostru’.

Această motivare nu pare con
vingătoare. Exemplul cel mai grăi
tor'ni-1 oferă G.A.S. din Hălchiu 
care s-a găsit exact în aceeași si
tuație. Să vedem care este părerea 
conducerii Trustului gostat Brașov.

— Pe hîrtie — ne spune tov. 
REMUS GOȚEA, inginer-șef al 
trustului, gospodăria de stat din 
Rișnov avea cantități îndestulătoa
re de furaje. în realitate însă, a- 
cestea erau mult mai mici. Mai 
există însă și o proastă gospodă
rire și administrare a nutrețurilor. 
Acestea s-au dat animalelor ne

preparate. Nu-i de mirare că în 
felul acesta o parte din furaje 
s-au risipit. De aceeași părere 
sînt și mulți lucrători din gospo
dărie.

E vorba de „goluri** 
sau de altceva...

— Nu s-ar putea spune că anul 
trecut a fost o recoltă slabă de nu
trețuri — ne lămurește brigadierul 
GH.LUPU.-Dar ce folosl-Ele s-au 
recoltat și depozitat în condiții ne
corespunzătoare, cu un procent ri
dicat de umiditate. Din această 
cauză o parte din fînuri s-au mu
cegăit.

Din cele relatate de un alt bri
gadier, GH. FLUCUȘ, rezultă că 
îrj. toamnă au rămas nerecoltate 
unele suprafețe cu porumb fura

jer și morcovi dc nutreț. La a- 
' ceasta mal trebuie adăugat faptul 
că au fost lăsate pe cîmp însem
nate cantități de paie și circa 60 
tone de varză furajeră.

Situația nu s-a îmbunătățit nici 
acum. Vizităm ferma de animale, 
în fața grajdului nr. 2 se descărca 
dintr-o remorcă lucerna verde 
pentru animalele ce se furajează la 
grajduri. Nutrețul era aruncat jos 
pe pămînt, în noroi și apă. Rezul
tatul ? O parte din furaje rămîneau 
neconsumate. Nici furajarea nu se 
face cum trebuie. în unele zile va
cile nu primesc nici jumătate din 
cantitatea de masă verde necesară.

— Ni s-a adus doar o singură re
morcă de furaje — ne explică 
mulgătoarea VERONICA FOLO
SEA. Si aceasta se întîmplă în 
condițiile unei producții de iarbă 
neîntîlnită de mulți ani.

Goluri în hrănirea animalelor 
sînt frecvente. Ele se datoresc lip
sei de preocupare, de grijă din par
tea conducerii gospodăriei pentru 
buna organizare a muncii la fer
me. Din această cauză, despre rații 
echilibrate pentru fiecare vacă, 
despre respectarea programului de 
grajd nici nu poate fi vorba.

Și în ce privește asigurarea ca
drelor de mulgători aici situația 
este cu totul alta decît la G.A.S. 
Hălchiu. Gospodăria este asemenea 
unei gări unde mulgătorii rămîn ca 
și călătorii doar pentru puțin timp. 
Un exemplu : în anul trecut în bri
gada nr. 11 s-au perindat nu mai 
puțin de 60 de mulgători și 4 bri
gadieri. Aceasta se datorește și fap
tului că nu li se asigură condiții 
corespunzătoare de locuit.

în bună măsură, lipsa mulgăto
rilor ar putea fi compensată prin 
ridicarea gradului de mecanizare a 
lucrărilor în grajduri. Nu s-ar pu
tea spune că la Rîșnov nu s-au 
montat utilaje și instalații care să 
reducă volumul de muncă manua
lă. însă acestea se defectează des 
și ca atare nu pot fi utilizate.

— Monoraiul pentru furajare 
merge atît de greu, încît mai mult 
ne încurcă decît ne ajută — ne 
spune mulgătorul TEOFIL NEDE- 
LEA. Instalația de muls, o zi 

merge, două nu, îl completează bri
gadierul VICTOR PROCA. Prin 
înlăturarea deficiențelor de con
cepție și funcționare a instalațiilor 
și utilajelor, volumul de muncă 
manuală s-ar putea reduce.

★
După cum se vede, există multi

ple cauze ce fac ca rezultatele obți
nute de cele două G.A.S. în ce pri
vește producția de lapte și prețul 
de cost al acestuia să difere mult. 
Din păcate, acesta nu e singurul 
exemplu în cadrul Trustului gostat 
Brașov. Există încă alte gospodă
rii care deși dispun de posibilități 
asemănătoare realizează o produc
ție de lapte mult mai mică și la 
un preț de cost mai ridicat decît 
unitățile vecine. Cauzele trebuie 
căutate mai întîi în modul cum

sînt conduse și gospodărite uni
tățile respective, în stilul de mun
că al cadrelor de conducere. Se 
pune întrebarea : ce face condu
cerea Trustului gostat pentru ge
neralizarea experienței înaintate 
pentru ca toate gospodăriile cu con
diții asemănătoare să obțină rezul
tate la același nivel ?

Vom produce utilaje 
cu performanțe 
ridicate

(Urmare din pag. I-a)

în prezent ne preocupă problema 
înzestrării atelierului de piese din 
pulberi sinterizate cu prese cu du
blu efect în vederea extinderii a- 
cestui procedeu tehnologic la un 
număr mai mare de repere; se va 
revizui tehnologia de fabricație a 
mașinii de filat în scopul reducerii 
volumului de manoperă cu cel pu
țin 50 de ore pe mașină; instalația 
de preparat nisip de turnătorie va 
fi terminată în cursul trimes
trului IV.

Totodată se va mări capacitatea 
secției sculărie, iar pentru îmbună
tățirea calității pieselor cu suprafa
ță tratată ne-am propus să reor
ganizăm atelierul de acoperiri me
talice.

începînd din anul viitor, conco
mitent cu lansarea produsului de 
serie vom fabrică și piesele de 
schimb necesare ; aceasta ne va 
scuti de pregătiri suplimentare și 
ne va da posibilitatea ca piesele să 
fie livrate ritmic. Studiem modali
tățile de perfecționare a cursurilor 
de ridicare a nivelului cunoștințe
lor profesionale ale muncitorilor, 
ca una din condițiile pentru rea
lizarea planului pe 1966.

Ridicarea performanțelor ma
șinilor și utilajelor este una 
dintre sarcinile importante tra
sate de Directivele Congresu
lui al IX-lea al partidului. Cum 
se reflectă această sarcină în 
prevederile noului plan al uzi
nei ?

în următorii cinci ani, colectivul 
nostru va asimila 10 produse noi. 
Dintre acestea, în 1966 va fi asi
milată o cardă triplă pentru lină 
și vigonie. Se află în curs de pre
gătire pentru fabricația de serie 
o mașină de cardat bumbac. 
Se vor îmbunătăți caracteris
ticile unor mașini și utilaje afla
te în producție curentă. Realizarea 
acestor utilaje necesită ridicarea 
la un nivel mai înalt a activității 
de concepție. A fost primită cu in
teres propunerea constructorului 
șef Dumitru Marfievici, de a Se 
organiza serviciul de proiectare în 
două grupe mari — una pentru 
mașini de filat și alta pentru răz
boaie. Ne-am propus să construim 
un atelier modern de prototipuri 
și standuri de probă, ceea ce va 
permite reducerea cu circa 40 la 
sută a perioadei de asimilare a 
noilor produse. Dezbaterile au- 
scos în evidență necesitatea unui 
sprijin mai susținut din partea 
specialiștilor din minister în ve
derea ridicării performanțelor ma
șinilor textile.

Entuziasmul și hotărîrea colec
tivului nostru de muncitori, ingi
neri și tehnicieni sînt o garanție 
sigură că sarcinile sporite de plan 
pe anul viitor vor fi realizate e- 
xemplar.

tîlni, în zilele dé 11 și 12 septem
brie, campioanele ' regiunilor Bra
șov, Ploiești, Galați. Iași și Su
ceava. După o săptămînă, la Hu
nedoara și Cluj își vor dispută în- 
tîietatea echipele regiunilor Mara
mureș, Crișana, Banat, Cluj, Hu
nedoara, Bacău și formația cla
sată pe primul loc în orașul 
București. Ultima zonă este pro
gramată între 25—26 septembrie la 
Curcani (Oltenița), unde se vor în- 
tîlni campioanele regiunilor Bucu
rești, Dobrogea, Oltenia, Argeș și 
formația clasată pe locul 2 în cam
pionatul Capitalei.

Etapa finală va avea loc la Su
ceava între 8 și 10 octombrie.

PE SCURT
Șahistul român Victor Ciocîltea a ob

ținut prima victorie în turneul de la 
Havana, cîștigînd partida cu maestrul 
cuban Garcia. în runda a 6-a, fostul 
campion mondial Vasili Smîslov a pier
dut la Ivkov, iar Holmov l-a învins pe 
Jimenez. S-au terminat remiză parti
dele : Szabo—O’Kelly, Bilek—Pietsch, 
Dormer -Gheller, Lehmann — Robatsch. 
în clasament conduc Holmov și Ivkov 
cu . cite 4,5 puncte, urmați de Smîslov, 
Donner, Gheller 4 puncte, Fischer 3,5 
puncte și două partide întrerupte. Vic
tor Ciocîltea‘se află pe locul 9 cu 3 
puncte.

★
Participanții la Turul aviatic al Eu

ropei au sosit joi dimineață pe aero
portul ’ Clfnceni de lingă București, 
venind de la Varna. Aceasta a fost cea 
de-a treia etapă a Turului aviatic care 
a început la Split și se va termina la 
München (6 septembrie). La întrecere 
participă 118 aparate de. sport și tu
rism, pilotate de 307 aviatori din dife
rite țări. Astăzi, la ora 9, concurenții 
vor decola de pe aeroportul Clinceni, 
urmînd să aterizeze , la Arad, unde are 
loc o etapă tehnică!
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Sub acest titlu, Louis 
Teissier scrie în ziarul 
„COMBAT“ în legătură 
cu „dimensiunile crizei“ 
din Piața comună :

„Geneza acestei crize 
ar fi de neînțeles dacă 
s-ar face abstracție de 
ingerința străină. După 
venirea la putere a pre
ședintelui Kennedy, Sta
tele Unite au descoperit 
că autonomia economică 
și politică a Pieței co
mune se împotrivea in
tereselor lor. Tariful ex
tern comun amenința să 
le reducă debușeele. Din 
punct de vedere agricol, 
interesele divergente 
sînt manifeste.

Pentru a te convinge, 
este de ajuns să deschizi 
un manual de geografie 
economică. Populația 
Pieței comune nu este 
decît cu o zecime mai 
mică decît a ansamblu
lui S.U.A.—Canada. Pen
tru a-i hrăni pe cei 180 
milioane de consumatori 
ai săi, Europa celor șase 
dispune de 733 000 km p 
de pământuri arabile și 
pășuni. Pentru a satis
face cerințe alimentare 
cu puțin mai mari, A- 
merica de nord anglo- 
saxonă dispune de spații 
utile de 7 ori mai întin
se. Pe de altă parte, aju
tată de o mecanizare 
mult mai mare, favori
zată de dimensiunea ex
ploatărilor și de natura 
reliefului, agricultura 
nord-americană nu mo
bilizează decît 25 milioa
ne de muncitori pentru- 
a pune în valoare vastul 
său domeniu, în timp ce 
Europa celor șase folo
sește peste 35 milioane.

Rezultă că grupul 
S.U.A.—Canada se plea
că sub povara exceden
telor sale agricole, pe 
care, cu tot prețul scă
zut, le este tot mai greu 
să le scurgă în exterior. 
Rezultă, de asemenea, 
că guvernul de la Wa
shington aluat'hotărîrea 
de a face totul pentru a 
îndrepta ' excedentele 
sale spre Europa occi
dentală. S.U.A. n-au fă

cut niciodată un secret 
din aceste intenții, dîn- 
du-le chiar o formă a- 
gresivă.

Periodic, sîntem aver
tizați că obiectivul esen
țial al „rundei Kennedy“ 
este de a deschide o 
breșă largă în protecțio- 
nismul agrar al Pieței 
comune. Cu puțin timp 
în urmă, incidentul me
lodramatic al «războiu
lui puilor» ne-a permis 
să constatăm pînă la ce 
grad chiar și cele mai 
mici manifestări ale a- 
cestui protectionism îi a- 
ting pe producătorii de 
peste. Atlantic..în sfîrșit,. 
pretențiile americane 
ne-au fost relevate în 
toată întinderea lor cu 
prilejul marii expoziții 
internaționale a agricul
turii de la Amsterdam. 
Două hărți uriașe înca
drau intrarea principală 
a acestei expoziții. Una 
reprezenta Europa ver
de, cealaltă America 
verde. Comparația era 
copleșitoare pentru cea 
dintîi. în. plus, grafice, 
statistici și comentarii 
demonstrau oricui că 
„mica Europă“ săracă ar 
fi bine inspirată dacă ar 
consimți să-și procure 
alimentele din America, 
care s-ar însărcina să i 
le furnizeze la un preț 
mai mic.

Pe scurt, eram somați 
să facem un troc cu 
mica Piață comună con
tra unei vaste zone de 
liber schimb atlantică... 
Cînd spun că-ne somau, 
acest „ne“ este de prisos. 
Demonstrația, patronată 
de Olanda, era în spe
cial la adresa Germaniei 
federale și îndreptată 
împotriva Franței.

Unii ziariști francezi 
au văzut în aceasta mai 
mult o naivitate decît o 
provocare, într-atîta era 
de groasă frînghia care 
pretindea să ne lege 
pentru totdeauna de 
destinul unei Americi- 
doică... Succesorul lui 
Adenauer și-a plecat o 
ureche mai atentă decît 
acesta la invitație. El își

datorește ascensiunea 
politică americanilor
care i-au pus piciorul în 
scară.

Dacă, într-o zi, Casa 
Albă ar consimți să-și 
ia angajamente ferme în 
ce privește înarmarea 
nucleară a Germaniei 
occidentale, există mul
te șanse că Erhard 
va sacrifica Europa 
verde pentru o Ame
rică verde, adică Pia
ța comună — zonei, a-

tlantice de liber schimb 
pe care pretinde să ne-o 
impună runda Kennedy. 
Pentru moînent, el ezită, 
și această ezitare se va 
prelungi probabil’ pînă 
cînd atitudinea ameri
can^ față de problema 
germană va fi definitiv 

..hotărîtă în așteptare, el 
este puțin dispus să-și 
lege mîinile, închizîn- 
du-se într-o piață co
mună completă".

„I n f I a ț ■ e 
în Uruguay“

Ziarul elvețian „DIE 
TAT“ a inserat, cu tit
lul de mai sus, un. arti
col despre situația eco
nomică din Uruguay.

„Cu cea mai mare bu- . 
năvoință, situația din U- . 
ruguay nu poale fi carac
terizată altfel decît «fali
mentară». Nici unul din- . 
tre politicienii cil răspun
dere nu cunoaște adevă
rata sifuajie a finanjelor 
statului deoarece din di
feritele surse oficiale se 
anun(ă cifre diferite care 
nu corespund nicide
cum. Cert este doar fap
tul că guvernul va trebui 
să tipărească bancnote 
noi. Acfiunea se lovește, 
însă de rezistenta parti
dului de opozi)ie „Colo
rado". Pe de altă parte, 
dacă guvernul n-ar re- . 
curge la această măsură 
el n-ar fi în stare nici 
măcar să plătească sala
riile funcționarilor publici. 
Aceștia din urmă sînt a- 
proape în permanentă în 
grevă, ceea ce a avut ca 
urmare că un ziar din 
Montevideo și-a permis 
gluma de a afișa pe pa
nouri, în fa|a redacției, 
alături de „programul zil
nic la cinematografe", și 
„programul zilnic al gre
velor”.

In ce privește valuta, 
marele număr de pierde- 
vară care aglomerează 
cafenelele din Montevi
deo au inventat un joc 
nou ; ei fac pariuri în ce 
privește cursul monedei 
în raport cu dolarul în a- 
numite zile. Cursul dola
rului la casele de schimb 
particulare din Montevi
deo a scăzut, între timp.

de la peste 70 la 60 de 
peso. Nimeni la Montevi
deo nu cunoaște exact 
starea balanței de plăti.

Această situație critică 
este legată de situația în 
domeniul creditelor. Băn
cile din. Montevideo au 
primit un număr mare de 
credite care acum trebuie 
restituite. Autoritățile spe
ră că „Banco de la Re
publica" va reuși să fi
nanțeze o mare parte din 
aceste datorii, deoarece 
se duc tratative privind 

, un împrumut de 163 mili
oane de dolari, pe care 
un grup.de miliardari din 
Texas, de sub conducerea 
mijlocitorului Neville Mor
gan, intenționează să-l a- 
corde țării. în legătură cu 
aceasta, un ziar a scris.; 

.. „Misifii" apar și dispar de 
parcă ar fi farfurii zbură
toare”. Pînă la data de 16 
mai, datoriile înregistrate 
ale băncii s-au ridicat la 
58 milioane de dolari, iar 
de atunci ele au crescut, 
după <ium se presupune, 
la 84 milioane dolari. O- 
poziția s-a declarat, în 
sfîrșit, de acord ca volu
mul bancnotelor aflate în 
circulafie să fie mărit cu 
două miliarde de peso 
pentru, a putea achita sa
lariile. în parlament acest 
lucru a stîrnit critici pu
ternice. Una din consecin
țele situației valutare este 
că Montevideo este inun
dat de turiști brazilieni. 
Pe bulevardul „18 de ju- 
lio”, principala stradă a 
capitalei uruguayene, tu
riștii brazilieni iau literal
mente cu asalt magazi
nele cu mărfurile pentru 
ei ieftine”.

ARMELE Șl
(Urmare din pag. I-a)

La conferința sa bienala din iulie, 
Uniunea muncitorilor din transporturi 
— cel mai puternic sindicat din An
glia — a adoptat cu o majoritate co
vârșitoare de voturi o rezolujie în 
care se. spune : „Această conferință, 
avînd în vedere povara grea a chel
tuielilor militare atît în interior cît și 
în exterior, șl considerînd că aceasta 
este principala cauză a dificultăților 
economice ale țării, cheamă la o re
ducere substanțială a acestei poveri", 
în același spirit s-au pronunțat multe 
alte sindicate.

La mijlocul; lui iunie, peste 70 de 
parlamentari laburiști au semnat o 
moțiune, inițiată de un vechi sindi
calist și fost ministru, Ellis Smith. Mo
țiunea evocă problemele care rezul
tă din deficitul balanței de plăți și 
cere guvernului să reducă fără înfîr- 
ziere cheltuielile armatei britanice de 
pe Rin pentru a economisi „cel puțin 
o sută de milioane de lire în 1966”, 
iar apoi „să reducă anual cheltuielile 
militare cu cel puțin 200 milioane 
lire”.

La 23 iulie, săptămînalul laburist 
„Tribune" a publicat o declarație 
semnată de aproape 80 de parla
mentari laburiști, printre care se aflau 
nu numai reprezentanți ai aripei de 
stînga a partidului, dar și aderenți 
ai aripei de centru și de dreapta, 
în declarație se atrage atenția gu
vernului asupra riscului de a nu în
făptui politica sa economică și so
cială din pricina cheltuielilor militare 
excesive și se amintește că pe a- 
ceeași cale a mers și primul guvern 
laburist de după război; în conti
nuare se cere o reducere cu 25 la 
sută a bugetului militar. în acest 
scop se recomandă revizuirea anga
jamentelor militare ale Angliei în O- 
rientul îndepărtat și Mijlociu și în 
Europa, precum și reducerea cheltu
ielilor alocate pentru armele nu
cleare.

La 27 iulie, ministrul de finanțe a 
anunțat în Camera Comunelor că, din 
cauza deficitului balanței de plăți și 
a presiunii asupra lirei, „noi trebuie 
să renunțăm la unele reforme Socia
le dorite pe care am sperat să le 
efectuăm într-un viitor apropiat”. A- 
ceasta înseamnă, a explicat ei, că nu 
va exista o extindere a actualului 
program de locuințe, școli șl spitale,

SITUAJIA ECONOMICA A ANGLIEI
că nu vor fi credite ieftine pentru 
programele de construcții de locuin
țe ale autorităților locale. De ase
menea, se vor reduce investițiile pen
tru clădiri în scopuri civile, pentru 
cumpărări de terenuri și nu se vor 
lua măsuri pentru îndepărtarea res
tricțiilor introduse de conservatori în 
serviciul national al sănătății.

Ministrul de finanțe a anunfaf, iar 
ministrul apărării a repetat aceasta la 
5 august, că în următorul an finan
ciar guvernul va reduce programul 
de cheltuieli militare cu 100 de mi
lioane de lire, iar în 1970 — cu 400 
milioane de lire. Dar acestea nu sînt 
reduceri absolute, ci relative. Să ex
plicăm despre ce este vorba. Re
ducerea anunfată a cheltuielilor mi
litare va face numai ca sporirea lor 
în anii viitori să fie cu ceva mai 
mică decît cea prevăzută de gu
vernul conservator. Dar o sporire a 
acestor cheltuieli va avea loc totuși. 
Să ne amintim astfel că ministrul a- 
părării a afirmat, la 3 martie, că a- 
nul acesta guvernul a redus bugetul 
militar cu 55 milioane lire în sen
sul că l-a sporit cu 55 milioane 
lire mai pufin decît plănuiseră con
servatorii. Dar, de fapt, anul acesta 
guvernul laburist a sporit totuși bu
getul militar cu 120 milioane lire față 
de anul trecut. Réacfia imediată la. 
anunțul ministrului de finanțe a fost 
o scrisoare publicată la 31 iulie în 
ziarul „Times’ de 3 parlamentari la
buriști, în care ei reamintesc o scri
soare anterioară, prin care cereau re
ducerea cheltuielilor militare „la est 
de Sușz" și adaugă : „O consecin
ță imperativă a declarației făcute de 
ministrul de finanțe la 27 iulie este 
că guvernul nu mai poate să amine 
unele hotărîri necesare. Reducerea 
cheltuielilor militare este cerută de 
interesele noastre vitale. Angajamen
tele trebuie revizuite, la fel ca și 
politica externă din care-și trage 
seva. Guvernul ar putea să înceapă 
prin a anula comanda avioanelor 
F 111, pe care intenționează să le 
folosească „la est de Suez". Guver
nul a ceruf cu drept cuvînf City-ului 
șl industriei să reaprecieze rolul lor 
în lumina situației noastre actuale, nu 
trecute, și să reducă tendința de a 
investi capitaluri peste mări. Dar gu
vernul are o datorie cel puțin egală 
de a menține la zi gîndirea sa șl de 
a accepta că o rezolvare nu poate

fi ob|inută fără reduceri drastice In 
cheltuielile noastre militare de peste 
mări".

Un alt document ce trebuie reți
nut, în această ordine de idei, a 
fost moțiunea semnată de 21 de 
parlamentari laburiști de stînga pen
tru întrunirea din 2 august a grupu
lui parlamentar laburist. „întrunirea 
grupului parlamentar laburist — se 
spune îh această moțiune — con
semnează cu satisfacție renunțarea la 
contractul pentru avionul T.S.R. 2 (tip 
de avion la care guvernul a renunfat 
din cauza costului lui înalt — N.R.) și 
economia realizată pe seama armatei 
teritoriale, dar crede că o soluție a 
problemelor economice ale țării nu 
este posibilă pînă cînd nu se-vor 
efeefua reduceri masive în cheltuie
lile . militare".

Moțiunea a fost redactată în ter
meni moderați pentru a atrage un 
număr de voturi cît mai mare. Dar 
și autorii ei au fost surprinși atunci 
cînd ea a fost acceptată de comi
tetul parlamentar de legătură și a- 
poi votată în unanimitate. Este evi
dent că în prezent guvernul se teme 
să provoace opozifia din partidul la
burist în privința costurilor tot mai 
mari ale înarmării. Fapt este că cel 
pu(in unii dintre actualii membri ai 
guvernului au insistat atît de mult, a- 
tunci cînd se aflau în opoziție, a- 
supra necesității de a se reduce bu
getul militar, încît acum sînt nevoifi 
să recunoască creșterea opoziției în 
partid față de costul înarmărilor.

Pînă acum guvernul a încercat să 
ușureze povara cheltuielilor militare 
prin asigurarea unei eficacități mai 
mari, a contractelor existente. Dar s-a 
arătat, nu. numai în cadrul partidului 
laburist, că aceasta înseamnă pur și 
simplu a te juca cu această proble-' 
mă și că ceea ce trebuie înfr-ade- 
văr redus sîrit angajamentele militare 
înseși. ’ Astfel, z'iar'ul „Guardian" din 
5 august a scris că pînă acum mi
nistrul apărării a căutat „căi pentru 
a realiza angajamentele noastre 
existente într-un mod mai ieftin, re- 
ducînd una sau alta din secțiile for
țelor armate. O astfel de reducere în 
sine — continua ziarul — nu poate 
să fie suficientă. Adevărata proble
mă poate fi rezolvată numai cînd gu
vernul se va hotărî să abandoneze 
una sau alfa din bazele principale

de peste mări. Noi încercăm să fa
cem nu numai.mai mult decît ne pu
tem permite, dar chiar mai mult de- 
CÎț putem înfăptui. , în prezent, An
glia susține o. armă nucleară, o mare, 
armată staționată . în Germania, o ar
mată mobilă în țară, o serie, de gar
nizoane în Mediterană, Golful Persic 
și Aden, o bază scumpă la Singa
pore și un război de junglă în Bor
neo. Mai devreme sau mai tîrziu gu
vernul va trebui să abordeze pro,- 
blema abandonării a cel puțin una 
din bazele noastre principale".

In mod surprinzător, pînă și zia
rul „Times", oficiosul conservatoris
mului britanic, a arătat.că în ultimii 5 
ani cheltuielile guvernamentale de 
peste mări au crescut de 10 ori. „Pînă 
acum, a scris ziarul, nu s-a .luat nici o 
hotărîre semnificativă pentru a se re
duce acest total. Renunțarea la avio
nul TSR 2, justă în sine, nu va afecta 
cheltuielile guvernamentale din stră
inătate și, dacă va fi înlocuit cu o for
ță aeriană străină, fără a se opera 
schimbări în angajamentele miljfare, 
costul ei se va adăuga, pur și simplu, la 
cheltuielile făcute în străinătate. Există 
numai o singură soluție : reducerea 
efectivelor militare din Germania, O- 
ripnful Mijlociu și îndepărtat. Fără 
o reducere a acestor angajamente nu 
se pot efectua reduceri substanțiale".

O serie de rezoluții care figurează 
pe ordinea de zi a conferinței anua
le a partidului laburist, ce se va des
chide la 27 septembrie, cer o re
ducere importantă a cheltuielilor mi
litare pentru eliberarea resurselor ne
cesare înfăptuirii programului econo
mic al guvernului și respectarea pro
misiunilor sociale. Aceasta, precum și 
rezoluțiile cu privire la politica ex
ternă arată că în rîndurile partidu
lui laburist crește presiunea în ve- 
derea unor schimbări în politica ex
ternă a Angliei, adică în vederea u- 
nei separări de drumul parcurs de 
Statele ‘ Unite.

Pentru prima oară în cei 60 de 
ani ai istoriei partidului laburist, o- 
mul de rînd și opinia publică în ge
neral capătă conștiința că nu pot să 
se aștepte să primească lucrurile pe 
care le doresc și care le-au fost pro
mise pe plan intern pînă cînd nu 
vor avea loc schimbări radicale în 
angajamentele militare britanice și în 
politica externă. Acesta este un fe
nomen nou ,și inedit.

grup.de
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NAȚION A L Ă
Zorile au fost 

scurte și lumina a 
alungat umbrele nop
ții în cîteva clipe. 
Hanoiul și-a dezvă
luit înfățișarea festi
vă, dar sobră, ca a 
unui ostaș la paradă. 
Liniștea orașului nu 
este tulburată decit 
de orchestra cohor
telor de păsări, furi
șate în coroanele gi- 
ganților arbori tro
picali, care învăluie 
clădirile. Străzile sînt 
încă pustii.

O dată cu lumina, 
năvalnică se deschid 
obloanele ferestrelor. 
Din aparatele de ra
dio răzbate melodia 
unui cîntec patriotic. 
Este Ziua Națională. 
Poporul vietnamez 
sărbătorește a XX-a 
aniversare a procla
mării Republicii De
mocrate Vietnam.

Deodată, liniștea 
este curmată de bu
buitul tunurilor. Mai 
tîrziu ni s-a spus 
că două bombar
diere americane s-au 
apropiat de zona ora
șului. Departe, în 
partea, de sud a ca
pitalei, se văd doar 
exploziile de obuze. 
Oamenii își păstrează 
calmul. Sute de băr
bați și femei urcă cu 
puștile în mîini pe a- 
coperișurile căsălor. 
Ei vor rămîne acolo, 
în poziție de luptă, 
pînă ce artileria va 
înceta canonada.

Tradiționala para
dă militară și de
monstrația oameni
lor muncii au. fost 
suspendate anul a- 
cesta. Imperialiștii 
americani s-ar fi pu
tut vedea tentați de 
o masivă concentrare 
de trupe și armament. 
Dar orașul este do
minat de o atmosferă 
festivă. Pe străzi fîl- 
fîie drapele roșii ale 
R. D. Vietnam. Pe 
pancartele ce flan
chează marile bule
varde sînt imprima
te emoționante salu
turi adresate unită
ților militar?, care 
s-au acoperit de glo

rie în apărarea țării, 
în „Micul parc", 
un panou reproduce 
versurile unui poet 
în care se. exprimă 
hotărîrea poporului 
vietnamez de a-și a- 
păra cu dîrzenie pa
tria, încrederea în 
dreptatea cauzei sale.

Intre timp, un șu
voi de biciclete se 
revarsă pe străzi și 
bulevarde. La col
țurile de stradă și 
în parcuri apar că
rucioare cu nuci de. 
cocos și banane. O 
femeie în vîrstă, ve
nită cu fructe din- 
tr-un sat din ăpro-

Prin telefon 

de la trimisul 

nostru special

pierea Hanoiului, a 
înfipt în coșul său 
un steguleț de hîrtie 
pe car? a scris : „Fiii 
noștri îi vor învinge 
pe agresori". Din 
loc în loc femeile 
împletesc gingașe cu
nuni de lotus pe 
care, după tradiție, 
fetele le poartă la 
gît de marile sărbă
tori.

Firește, lipsește 
ceva din efervescen
ța tipică la Hanoi cu 
prilejul Zilei Națio
nale. Țara este în 
plin război și, deși Ha
noiul nu a suferit di
rect de pe urma bom
bardamentelor, atmo
sfera de luptă se 
simte și aici. Lip
sește în primul rînd 
zbenguiala copiilor : 
ei au fost evacuați 
împreună cu bătrînii 
în satele din delta 
fluviului Roșu și mai

ales în regiunile de
luroase și de munte, 
în Hanoi a rămas 
doar populație capa
bilă de muncă în u- 
zine sau instituții și 
să mînuiască, în caz 
de nevoie, armele. 
Lipsește și caleido
scopul de culori pe 
care îl formează în 
zilele de sărbătoare 
pitoreasca îmbrăcă
minte a mulțimilor 
revărsate pe străzi. 
Toți oamenii poartă 
acum veșminte de 
lucru, iar căștile tro
picale ale multora 
șînt acoperite de 
frunze. In orice clipă 
s-ar putea vedea ne- 
voiți doar să pună 
mina pe armă. Din 
regiunile bombardate, 
sosesc mereu mașini;. 
prăfuite și camuflate 
în plase verzi.

Acum., seara, cînd 
transmit aceste rîn- 
duri, orașul, estp din 
nou un furnicar. Șu
voaie de oameni se 
îndreaptă spre spec
tacolele de teatru și 
operă, spre cine
matografe.

Clădirile strălu
cesc în lumina ghir
landelor de becuri. 
„Lacul paloșului re
stituit“, reflectînd 
lumina arborilor ce 
îl înconjoară, pa
re o baie de aur 
topit. Sute de ti
neri și tinere se 
plimbă pe malurile 
lui și melodia cînte- 
celor lor răzbate 
pînă departe. In- 
tr-un timp se aud 
din nou zgomotele 
înfundate ale unor 
explozii îndepărtate, 
înseamnă că într-o 
regiune din apropie
re se dau din nou 
lupte. Cîntecele în
cetinesc o clipă, apoi 
răsună din nou, mai 
energic.

Pe acoperișul plat 
al casei învecinate un 
t.înăr se plimbă — 
scrutînd din cînd în 
cînd cerul — prin 
fața unei arme anti
aeriene.

Ai. CIMPEANU

persistă
După cum se așteptau mulți la. 

Atena, cele două ședințe ale Con
siliului de coroană, ținute miercuri 
și joi, nu au avut ca rezultat gă
sirea unei soluții privind modul 
de reglementare a crizei guver
namentale. In timp ce liderul V- 
niunii de centru, Papandreu, și 
fostul premier Gonatas au susți
nut necesitatea consultării po
porului prin alegeri libere, ca 
fiind calea cea mai indicată și 
conformă constituției, de ieșire 
din impasul politic actual, cei
lalți foști premieri s-au pronun
țat împotriva alegerilor, spriji
nind astfel opinia regelui Con
stantin, potrivit căreia alegerile 
ar fi neindicate în actuala atmos
feră din țară.

La ședințele Consiliului de co
roană nu au fost invitați să par
ticipe fostul premier Alexandras 
Othaneos și președintele Comite
tului executiv al Partidului 
E.D.A., Pasalidis. „Faptul că stin
gă nu a fost invitată, scrie ziarul 
de centru „Ta Nea“ (favorabil lui 
Papandreu), constituie un act po
litic premeditat care se situează 
în afara normelor unui regim de
mocratic".

Astăzi întreaga presă atenia
nă publică o declarație a prințu
lui Petru, văr al regelui, în care 
se arată printre altele că „ceea. 
ce se întîmplă în Grecia consti
tuie o îndepărtare de la constitu
ție și de la tradiția parlamentară“.

între timp, în culisele politice 
continuă eforturile pentru for
marea unei noi echipe ministe
riale, care ar urma să fie con
dusă de fostul vicepremier Ste
fanopoulos, avînd menirea de a 
amina alegerile pînă la trecerea 
termenului de 4 ani pentru care 
a fost ales parlamentul actual.

în aceste condiții, forțele de 
dreapta și-au intensificat efortu
rile pentru a provoca o nouă sci
ziune în rîndurile Uniunii de 
centru în vederea asigurării în
vestiturii guvernului în formare. 
Totuși ziarele de centru își ex
primă speranța că sciziunea va 
fi evitată și că cei 134 deputați 
ai centrului care susțin linia po
litică a liderului lor, sprijiniți de 
deputății E.D.A., vor putea zădăr
nici preluarea puterii de către un 
guvern de centru-dreapta.

In cursul dimineții, șoferii și 
încasatorii de autobuze și șoferii 
de taxiuri au declarat greve de 
cite trei ore pentru a-și expri
ma protestul împotriva arestări
lor efectuate la 20 august în rîn
durile fruntașilor sindicali. Ei au 
cerut, totodată, restabilirea or
dinii constituționale. De aseme
nea, Uniunea tipografilor a anun
țat declanșarea unei greve de 24 
de ore pentru aceleași motive.

C. ALEXANDROAIE

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare rostită miercuri 
în Senat, senatorul Mike Mansfield, 
lider al majorității senatoriale, a 
declarat după cdm anunță agenția 
Associated Press, că este greșită 
părerea oficială a administrației, 
potrivit căreia „S.U.A. s-au angajat 
în războiul din Vietnam împotriva 
unui grup care nu are alt țel decit 
războiul“. Senatorul Mansfield a 
menționat că este necesar să se ex
plice poporului american că forțele 
de eliberare națională din Vietna
mul de sud „au o idee foarte clară 
pentru care luptă și bine precizate 
condițiile în care vor înceta lupta“.

O informare în această privință 
ar putea fi utilă, după părerea se
natorului, pentru clarificarea pu
blicului. Mike Mansfield propune, 
printre altele, ca populației din 
Vietnamul de sud să i se dea posi
bilitatea să aleagă ea însăși gu
vernul pe care îl dorește, să se ad
mită posibilitatea reunificării Viet
namului, retragerea tuturor trupe
lor și desființarea bgzelor străine 
de pe teritoriul vietnamez.

Tirgul internațional de bunuri de larg consum de la Stockholm. Primul 
ministru suedez. Tage Erlander, vizitează pavilionul Republicii Socialiste

România Telefoto : U.P.I.

Comunicat comun
MOSCOVA 2 (Agerpres). — A- 

genția TASS a transmis comuni
catul comun cu privire la tratati
vele dintre Uniunea Sovietică și 
R.A.U., care au avut loc cu prile-

PE MERIDIANE
LATINO-AMERICANE

U.R.S.S.-R.A.U.
jul vizitei la Moscova a președin
telui Nasser. în comunicat se ara
tă că cele două părți au consta
tat cu satisfacție că punctele lor 
de vedere coincid în multe pro
bleme internaționale ; și-au reafir
mat din , nou atașamentul față de 
principiile coexistenței pașnice ; au 
declarat că trebuie să se pună ca
păt neîntîrziat bombardării R.. D. 
Vietnam și să se respecte înde
plinirea acordurilor de la Geneva 
din 1954. De asemenea, comunica-

o- N. u. încheierea 
celei de-a XlX-a sesiuni 
a Adunării Generale

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Miercuri seara a luat sfîrșit cea 
de-a XlX-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. într-o cuvîntare 
rostită la încheierea lucrărilor, 
președintele Adunării Generale, 
Alex Quaison-Sackey, a făcut bi
lanțul sesiunii, evocînd dificultă
țile ridicate în calea bunei desfă
șurări a activității adunării și 
exprimînd speranța că aceste di
ficultăți au fost eliminate. După 
cum s-a mai anunțat, în ultima 
ședință a sesiunii, Adunarea Ge
nerală a adoptat fără obiecții con
cluziile Comitetului special pen
tru operațiunile de menținere ’ a 
păcii cu privire la reglementarea 
problemelor financiare ale O.N.U.

Cea de-a XX-a sesiune a Adu
nării Generale se va deschide la 
21 septembrie.

* o h a z£) O P O FERIE"
Calendaristic, vara 

predă ștafeta la 21 sep
tembrie. Contră/ tradi
ției însă, noul anotimp — 
toamna — a și poposit 
la Roma. Cu toate atri
butele ei. O adevărată 
furtună și frunze ruginii ■ 
purtate de vînt, prin par
cul de la Tivoli au 
marcat cea dinții zi a lui 
septembrie. Orașul, a- 
bandonat parcă de lo
calnici în zilele de cani
culă, in mîinile turiști
lor, această uriașă arma
tă de cuceritori care a 
invadat străzile de dimi- • 
neața pînă ' tîrziu în 
'miez de noapte, și-a re- ■ 
căpătat de azi. dopo fe- 
rie (după sărbătoare, 
după vacanță). aspectul, 
său normal căci, o dată 
cu ultima zi a lunii pre
cedente. a luat sfîrșit 
faimosul „Ferragosto", 
cum este numit aici exo
dul romanilor spre lito
ralul Adriaticii, mării 
Tireniene ori spre nordul 
muntos. Circulația a re
venit la vechea intensi
tate, mii de automobile 
năvălind ca un stol a- 
surzitor pe străzile Ro
mei, teatrele și-au anun
țat noua stagiune și 
și-au ridicat obloanele 
elegantele magazine, de 
pe Via del Corsa ca și 
micile localuri. Proprie
tarii acestora, deși n-au 
ieșit nicăieri din Roma, 
au închis totuși loca
lurile sub pretextul a- 
celuiași „Ferragosto", 
doar pentru a crește în 
ochii clienților și ai con
curenței.

Chiar sub cupola po
somorită a cerului lipsit 
de soarele de care Roma, 
are nevoie — cum scria 
o dată Stendhal — pen
tru a-și povesti toată 
istoria ei, orașul își dez

văluie cu- generozitate 
frumusețea. Monumen
tele istorice și artistice 
ale milenarei -așezări de 
pe Tibru au un farmec 
aparte sub această cu
loare cenușie. Spectaco
lul „Sunet și lumină“, 
găzduit în decorul natu.- 
ral de la Foro Romano, 
e singurul care a mai ră
mas sub cerul liber. O 
dată cu bogăția coloris- 
tică a peisajului, toamna 
romană a adus pentru 
omul de pe stradă noi 
impozite, noi sporiri de 
prețuri. Nu-i ușoară via
ța de toate zilele cînd 
trebuie să faci o adevă
rată echilibristică finan
ciară, să iei pe datorie, 
să semnezi o nouă poli
ță pentru a achita pe cea 
veche. Și, cu toate a- 
cestea. locuitorii Romei 
își găsesc răgazul să co
menteze cu exuberanța 
care le este caracteris
tică. evenimentele din 
ziare. Azi se discută pe 
larg mai mult ca despre 
orice despre tragedia din 
mica localitate elveția
nă. Mattmark, unde un 
adevărat munte de ghea
ță s-a prăvălit peste 99 
muncitori care lucrau la 
un dig, cei mai mulți 
dintre ei fiind emigranți 
italieni.

Pe sub arborii de pe 
străzi, au apărut, ca o 
carte de vizită a toam
nei, tarabele vinzători- 
lor de pepeni verzi și 
galbeni. E amuzant să 
vezi înfulecînd din felia 
roșie, într-o lumească 
vecinătate, și pe tînărul 
ce și-a trintit bicicleta 
la bordură, și pe călugă
rul franciscan coborît de 
pe scuter. Se pare că 
toamna aceasta aduce cu 
ea noi manifestări ale 
tendinței de „adaptare"

a clerului la ritmul vieții 
moderne. Chiar azi o 
mare casă de mode din 
Roma a organizat o pa
radă. a modei prezen- 
tind noi uniforme pen
tru maici.

în urmă cu cîteva zile 
doar, pe celebra scară 
Trinită dei Monti din 
Piața Spaniei nu se ve
deau decit trecători gră
biți sau turiști. Acum, 
zeci de băieți șt de fete, 
purtînd sub braț pache
te de cărți, legate cu o 
panglică, stau înșirați în 
susul scărilor întocmai 
ca în băncile unui amfi
teatru natural. Sînt elevi 
care au ie.țit de la exa
mene sau se pregătesc 
pentru ele. Septembrie 
e marcat însă nu numai 
de vacarmul elevilor, de 
asaltul din librării, ci și 
de afluența părinților la 
școli pentru a-și înscrie 
copiii. Poate mai mult 
decit în alți ani acum 
nu este vorba doar de o 
simplă formalitate, ci de 
una din cele mai serioa
se probleme. Creșterea 
numărului de elevi a 
făcut cu totul necores
punzător spațiul de șco
larizare. De altfel, mu
nicipalitatea a promis că 
în ziua de 1 octombrie, 
începerea cursurilor, co
piii vor primi în dar 326 
noi săli de clasă. Iată 
însă că recent o infor
mație anunța că din mo
tive financiare numai 
160 de săli vor fi puse la 
dispoziția elevilor. Am 
avut prilejul să. stau de 
vorbă cu un părinte, Ma
rio Cerasoni, care lu
crează la întreprin
derea municipală de 
transporturi. Tocmai ie
șise pe poarta liceului 
„Tasso".

— M-am mutat de pu
țină vreme aici în car
tier și am vrut să-mi 
înscriu copilul la școala 
de lingă casă. Nu vor 
să-l primească, de parcă 
aș cere de pomană. Și 
așa taxele sînt foarte 
mari ca să nu mai spun 
cit costă cărțile. Un 
sfert din salariul meu se 
duce pentru întreține
rea copilului la școală.

Situația aceasta își află 
oglindire și în coloanele 
presei. Sub titlul „în
scrierea în școlile roma
ne e dificilă“, ziarul „II 
Messaggero“ scrie prin
tre altele : „Povestea a- 
ceasta se repetă de ani 
și ani datorită lipsei de 
săli, numărului mare de 
elevi, ca și absurdei pă
reri a directorilor care 
cred că în felul acesta 
(N. R. neprimind noi 
înscriși) vor menține la 
înălțime prestigiul pro
priei școli“.

S-au reîntors din 
vacanța estivală mem
brii cabinetului și li
derii partidelor, iar 
primele lor declarații 
publice îi fac pe ob
servatorii politici să 
ajungă la concluzia că 
vara care a trecut a ri
dicat mult temperatura 
bolnavului care se nu
mește coaliția de centru- 
stînga. Potrivit apre
cierii unui comentator 
al postului de radio. 
Roma, pronosticurile 
meteorologice prevăd 
Un cer acoperit cu nori 
în viața politică italiană, 
în legătură cu situația 
coaliției centru-stînga.

Ion MARGINEANU

panama: Greva generală 

a muncitorilor tipografi
CIUDAD DE PANAMA 2 (A-

gerpres). — Muncitorii tipografi 
panamezi au declarat miercuri o 
grevă generală cerînd reprimirea 
la lucru a tovarășilor lor conce- 
diați. Secretarul general al sindi
catului tipografilor din Panama, 
Carlos Munoz, a declarat că greva 
se va prelungi pînă cînd ministrul 
muncii, Roderick Esquivel, va in
terveni pentru a determina pe 
proprietarii tipografiilor să satis
facă revendicările muncitorilor. în 
aceeași zi, lideri ai sindicatului ti
pografilor au avut o întrevedere 
cu ministrul muncii, în cursul că
reia ministrul a cerut un termen 
de 48 de ore pentru a răspunde 
petiției înmînate de reprezentan
ții greviștilor. Agenția Prensa La
tina informează că aceasta este 
ceă de-a treia grevă a tipografi
lor panamezi în decurs de numai 
cîteva luni. Tipografii cer, de a- 
semenea, încheierea unui nou con
tract colectiv de muncă.

columbia : Noul cabinet

BOGOTA 2 (Agerpres). — După 
aproape o lună de criză guverna
mentală, președintele Columbiei, 
Guillermo Leon Valencia, a reușit

să formeze un nou cabinet. Noua 
echipă ministerială cuprinde șase 
liberali, șase conservatori și un 
militar. Ministru al afacerilor ex
terne în noul guvern — al patru
lea din 1958, data instalării pre
ședintelui Leon Valencia _— a de
venit Castro Jaramillo Aruba. Re- 
ferindu-se la surse apropiate de 
guvern, agenția Associated Press 
scrie că Parlamentul columbian a 
respins cererea președintelui de a 
i se acorda împuterniciri speciale. 
Aceste împuterniciri au fost ce
rute de Valencia din cauza inten
sificării frămîntărilor sociale și po
litice din țară.

bolivia : Trupe 

împotriva greviștilor
LA PAZ 2 (Agerpres). — Junta 

militară din Bolivia, încercînd să 
preîntîmpine extinderea grevei mi
nerilor din centrele Catavi și Si- 
glo-Veinte, a trimis trupe în re
giunea minelor. Se știe că minerii 
celor două centre au declarat o 
grevă de 48 de ore, revendicînd 
majorarea salariilor și încetarea 
represiunilor la care sînt supuși 
din partea autorităților. Federația 
minerilor din Bolivia a anunțat că 
în cazul în care revendicările mi
nerilor nu vor fi satisfăcute, va 
fi declarată o grevă generală.

tul condamnă colonialismul și neo- 
colonialismul, reafirmă sprijinul 
celor două țări față de popoarele 
care luptă pentru libertate și in
dependență. : I

Părțile și-au exprimat, de ase
menea, satisfacția față de colabo
rarea strînsă dintre cele două gu
verne în toate domeniile. R.A.U. 
apreciază ajutorul economic, teh
nic și militar acordat de U.R.S.S. 
S-a căzut de acord ca în octom
brie să aibă loc tratative cu pri
vire la încheierea unui acord co
mercial pe perioada 1966—1970 
pentru a spori volumul comerțu
lui între U.R.S.S. și R.A.U.

Președintele Nasser a invitat pe 
Leonid Brejnev, Anastas Mikoian, 
Alexei Kosîghin să viziteze R.A.U. 
Conducătorii sovietici au acceptat 
invitația.

Lucrările congresului 
internațional 
de științe istorice

VIENA. La cel de-al XII-lea Con
gres internațional de științe isto
rice, care se desfășoară în capitala 
Austriei, s-au dezbătut marți cîteva 

■ din cele mai importante rapoarta 
Pe marginea raportului „Geneza 
popoarelor și statelor din Europa 
centrală în Evul Mediu", prezentat 
de istoricul cehoslovac F. Graus, 
au luat cuvîntul în calitate de co- 
referenți academicienii C. Daicovi- 
ciu și A. Oțetea, care au vorbit 
despre nașterea și dezvoltarea po
porului român și a statelor feudale 
românești. La raportul „Proiecte și 
concepții de istorie universală în 
secolul XX" profesorul Mihail Ber- 
za a expus concepția istoricului 
Nicolae Iorga, iar profesorii Ște
fan Pascu și Carol Göllner au fă
cut intervenții pe marginea rapor
tului „Toleranta și ereziile în epo
ca modernă". In cadrul discuției la 
tema „Decolonizarea", în legătură 
cu raportul „Schimbări politice și 
economice în țările Asiei și Africii 
în secolul XX", întocmit de istoricii 
sovietici A. Guber și A. Miller, din 
partea delegației române a vorbit 
prof. Miron Constantinescu.

încordare rasială la Natchez (S.U.A.)
NEW YORK 2 (Agerpres). — în 

orașul Natchez (Mississippi) au so
sit joi dimineața 600 de soldați din 
garda națională a acestui stat 
pentru a preîntîmpina eventualele 
incidente rasiale care ar putea să 
izbucnească din moment în mo
ment. După cum transmit agenți
ile de presă americane, în acest 
oraș domnește tensiunea de cînd 
unul din conducătorii mișcării ne
grilor în favoarea egalității rasia
le, George Metcalfe, a fost vine
rea trecută victima exploziei unei

bombe, amplasată de rasiști în 
automobilul său.

în același timp, între autoritățile 
orașului și reprezentanții popu
lației de culoare a avut loc joi o 
conferință, la care negrii au ce
rut municipalității să denunțe în 
mod public organizația Ku-Klux- 
Klanului din localitate, ai cărei 
membri au declarat că sînt gata 
să întreprindă orice măsuri pentru 
a împiedica integrarea rasială în 
oraș.

LONDRA : Demonstrație împotriva politicii de apartheid promovată de 
autoritățile din Republica Sud-Atricană

LHASA. Agenția China Nouă a- 
nunță că la 1 septembrie au în
ceput lucrările primei sesiuni a pri
mei Adunări a reprezentanților 
populari din Regiunea Autonomă 
Tibet, care va proclama înființarea 
Regiunii Autonome Tibet.

ROMA. Muncitorii constructori, 
concediați de compania de stat 
pentru energie electrică după în
cheierea construcției centralei elec
trice „Torre Valdalice" din orașul 
Civitavecchia, au ocupat clădirea 
centralei.

DJAKARTA. Sub conducerea 
președintelui Sukarno, la Djakarta 
a avut loc o ședință comună a co
mandamentului suprem operativ și 
a comandamentului suprem econo
mic, la care a fost dezbătută pro
blema ieșirii Singaporelui din Fe
derația Malayeză. La sfîrșitul șe
dinței, ministrul afacerilor externe 
Subandrio a declarat că Indonezia 
nu recunoaște Singapore atîta timp 
cit acolo va fi menținută baza mi
litară britanică care reprezintă un 
pericol pentru poporul indonezian. 
Din aceste motive, Indonezia nici 
nu va stabili' cu Singapore relații 
economice și comerciale.

DAMASC. ’ Mansur El Attrache, 
membru al comandamentului inter- 
arab al partidului Baas și fost mi
nistru al muncii și problemelor so
ciale al Siriei, a fost ales la 1 sep

tembrie în funcția de președinte al 
Consiliului Național al Revoluției.

Curtea, prezidențială a Siriei a 
dat publicității un decret prin care 
se'declară amnistia pentru toate 
persoanele condamnate in urma 
participării-la tulburările care au 
avut loc în iâhtiarie. a.c.

WASHINGTON. Ia Washington 
au continuat negocierile în vede
rea găsirii unei soluții în Conflic
tul de muncă din industria oțelului 
a Statelor Unite. Negocierile se

GENEVA. în Valea Saas (Elve
ția), unde acum trei zile a avut loc 
catastrofa soldată cu peste 90 de 
morți și dispăruți, provocată de a- 

. lunecarea unui ghețar, se prevede 
în prezent o nouă prăbușire a u- 

■ nei importante mașe de gheață. Ca 
urmare, autoritățile au hotărit să 

■întreprindă o acțiune de dinamita
re a ghețarului. Joi dimineața, o 

'echipă compusă din 27 de ghizi vo- 
, luntar.i a plecat pînă la locul de 
.unde s-a desprins masa.de gheață.

NEW YORK. Agențiile de 
presă anunță că la frontiera din
tre India și Pakistan continuă să 
aibă loc ciocniri puternice între 
forțele armate indiene și pakista
neze. Atît comunicatele militare 
indiene cit și cele pakistaneze a- 
rată că joi dimineața, în regiunea 
Chhamb, din nordul Cașmirului, 
au avut loc lupte violente în 
cursul cărora partea pakistaneză 
a pus în acțiune tancurile, iar 
cea indiană aviația.

SCURTE ȘTIRI
desfășoară „sub o presiune puter
nică din partea Casei Albe", scrie 
agenția Reuter. Cu toate acestea, 
secretarul de presă al Casei Albe, 
Bill Moyers, într-o declarație făcu
tă ziariștilor, nu a putut releva nici 
un progres; el a arătat că negocie
rile se află „într-un stadiu dificil".

TEL AVIV. La o lună după ju
decarea cazului lui Ben Gurion, ju
riul de onoare al partidului Ma- 
pai a hotărît, în dimineața de 2 sep 
■temhrie, să înlăture definitiv din 
rîndurile acestei organizații politi
ce pe fostul premier și pe alți doi 
miniștri — Josef Almogi și Simon 
Pores.

SAIGON. Richard • Nixon, fostul 
vicepreședinte al Statelor Unite, a 
sosit joi în capitala sud-viétname- 
ză într-o vizită. El a declarat că vi
zita sa are un caracter profesio
nal, pentru a studia posibilitățile de 
investiții în această parte a Asiei 
de sud-eșt, și un scop politic pen
tru a constata, personal, situația e- 
xistentă din Vietnamul de sud.

WASHINGTON. Fostul ambasa
dor al S.U.A. în Vietnamul de sud, 
generalul Maxwell Taylor, a fost 
numit miercuri consilier special 
temporar al președintelui pentru 
probleme de politică externă.

LONDRA. Joi, a . Încetat din 
viață în urma unui atac de cord 
președintele Camerei Comunelor 
din Anglia, Hșrjy Hylton-Foster, 
membru al Partidului conservator. 
După cum relatează agenția 
France Presse încetarea din viață a 
lui Hylton-Foster urmează să cree
ze o situație delicată in Camera 
Comunelor. în principiu, președin
tele Camerei nu votează decit în 
situația cînd, cu prilejul unui scru
tin, guvernul ajunge la egalitate 
cu opoziția și, in această situație, 
prin tradiție, el votează in favoa
rea guvernului. Dacă înlocuirea 
lui Hylton se va face printr-un 
laburist, aceasta ar priva de un 
vot guvernul a cărui majoritate 
actuală în Cameră este deja re
dusă la două voturi.
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