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PREMIERA
Se apropie
semănatul

CELOR 4 MILIOANE
Obișnuitul freamăt de 

început 
cuprins 
țară. E 
tîlniți 
cu miros proaspăt de ti
pografie, profesori și a- 
proape 4 milioane de e- 
levi din școala generală 
și licee, din învățămîn
tul profesional și tehnic, 
încep marea, atrăgătoa
rea lor călătorie marca
tă de succesiunea tri
mestrelor școlare. Cu 
inima plină, poporul în
treg ia parte la eveni
mentul ce se 
majuscule pe 
lucru.

Semnificații 
luminează acest început.

Cu profundă încrede
re în politica partidului, 
oamenii muncii dau 
viață, entuziast, hotărî- 
rilor celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului 
Comunist Român. Măre
țul program de înflo
rire multilaterală a Ro
mâniei socialiste elabo
rat de Congres a des- 

. chis o etapă nouă în via
ța școlii — apreciată ca 
„principalul izvor de 
cultură și factor de civi
lizație“ — și a slujitori
lor ei, cărora partidul 
le-a încredințat meni
rea patriotică de a pre
găti noile generații ce 
se vor apropia și mai 
mult de piscurile înalte 
ale civilizației, de socie
tatea comunistă.

în Raportul prezentat 
la Congres de către to
varășul Nicolae Ceau
șescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., 
vățămîntului 1 se 
tribuie o înaltă 
siune : „Așezat pe te
melia concepției înain
tate despre natură și 
societate, folosind tradi
țiile progresiste ale șco
lii românești și expe
riența pedagogică uni
versală, strîns legat de 
cerințele mereu crescîn- 
de ale construcției so
cialiste, învățămîntul 
din țara noastră joacă 
un rol de seamă în for
marea tinerelor genera
ții și educarea omului 
nou, în ridicarea nive
lului cultural și de con
știință al întregului po
por, în spiritul înaltelor 
idei ale umanismului 
socialist“.

Este primul an de în
vățămînt ce se desfă
șoară în patria de cu- 
rind proclamată repu
blică socialistă și a că
rei lege fundamenta-

de an școlar a 
astăzi întreaga 

ziua cînd, reîn- 
lîngă manualele

înscrie cu 
agenda de

deosebite

în- 
a- 

mi-

lă consfințește (arti
colul 21) : „Cetățenii 
Republicii Socialiste Ro
mânia au dreptul la în
vățătură. Dreptul la în
vățătură este asigurat 
prin învățămîntul gene
ral și obligatoriu de 8 
ani, prin gratuitatea în- 
vățămîntului de toate 
gradele, precum și prin 
sistemul burselor de 
stat“. Acest drept, asi
gurat, consfințit la sca
ra întregului popor — 
ne situează printre pri
mele țări din lume în 
domeniul învățămîntu- 
lui. Bucuria fiecărui 
început de școală în 
anii noștri ne 
părtează în 
geometrică de restriș
tile care odinioară ba
rau atîtor tineri dru
mul spre lumina căr
ții. Zece mii de proas
peți absolvenți își o- 
cupă în această zi pri
mele catedre din viață, 
adăugîndu-și entuzias
mul și puterea de mun
că numerosului, harni
cului detașament de în
vățători și profesori ca
re instruiesc și educă ti
neretul țării.

Dezvoltînd tradițiile 
sale înaintate, lumi
noase, școala noastră își 
trăiește acum, în socia
lism, vîrsta de aur, 
o vîrstă înconjurată 
de grija și dragostea u- 
nei orînduiri printre ale 
cărei țeluri fundamen
tale se află înscrise cu 
literă de lege creșterea 
continuă a bunăstării 
materiale și culturale a 
poporului, afirmarea 
multilaterală a persona
lității umane. Iată de 
ce, în vederea realizării 
lor, unul dintre obiec
tivele 
politicii 
statului 
stituie
perfecționarea continuă 
a învățămîntului de toa
te gradele.

De la școlarul care 
deschide astăzi abece
darul pînă la tînărul 
specialist căruia i se în- 
mînează diploma uni
versitară, toți copiii și 
tinerii țării învață gra
tuit. Un act de cultură 
rar întîlnit în lume este 
și gratuitatea manuale
lor, a milioanelor de 
manuale care îi întîmpi- 
nă pe elevi în toate 
școlile ; începînd din 
acest an școlar, căr
țile de învățătură se 
distribuie gratuit și în

înde- 
progresie

importante ale 
partidului și 

nostru îl con- 
dezvoltarea și

■■

ANCHETĂ
0 gri

licee. De altfel, nu
mărul elevilor cuprinși 
în licee a crescut 
de peste 12 ori față de 
1938. în general, numă
rul celor înscriși în ca
taloagele acestui an șco
lar, în diverse forme de 
învățămînt, depășește 
de aproape trei ori nu
mărul corespunzător 
din același ’38. în ulti
mii șase ani școlile pro
fesionale și tehnice au 
calificat 285 000 munci
tori și aproape 
cadre cu 
medie. Anual 
chid ușile mii de clase 
noi, luminoase și primi
toare. Numai în acest an 
se cheltuiesc pentru ne
voile școlii aproape 7 
miliarde de lei.

! 100 000 
pregătire 

își des-

(Continuare 
în pag. a Il-a)DELTA

ESTE PREGĂTITĂ
SÂMÎNȚA NECESARĂ?

Ținînd seama că vremea însămînțării griului 
se apropie, este important de știut care este sta
diul pregătirii semințelor care vor fi folosite în 
această toamnă. Iată cîteva constatări făcute cu 
prilejul unui raid-anchetă organizat în regiunile 
Cluj, Dobrogea, Mureș-Autonomă Maghiară și 
Ploiești.

în cele mai multe unități 
agricole pe care le-am vi
zitat se manifestă atenție și 
grijă pentru asigurarea ce
lor mai valoroase semințe 
de grîu. Aproape peste tot 
semințele au fost identifi
cate încă din lan, recoltate 
cu atenție și depozitate, pe 
soiuri, în magazii, separat 
de cele destinate consu
mului.

h noua campanie
• De la 7 000 la 350000 tone stuf
• Agregate de mare productivitate

Septembrie în Deltă. 
Stuful încă verzui undu
iește în bătaia vînfului. 
Pe canale au început să 
apară din nou drage și 
ceamuri. Cu șlepuri și ga- 
bare, recolfoarele, tractoa
rele și remorcile sînt adu
se la punctele stuficole, 
unde coloanele mecaniza
te se pregătesc pentru cea 
de-a noua campanie.

Anul 1957 a marcat în
ceputul asaltului. Deltei i 
s-au smuls atunci șapte 
mii tone de stuf. In 
campania trecută, 
de aici au fost tri
mise Combinatului 
de celuloză de 
lingă Brăila 230 000 
tone de stuf. In a- 
cesf an, planul pre
vede recoltarea a 
350 000 tone.

La Trustul de a- 
menajare și valori
ficare, a stufului din 
Tulcea, la cele pa
tru unifăfi din Del
tă, pe primul plan în 
aceste zile stau pre
gătirile pentru

coltare. Repararea utilaje
lor este pe terminate. Fafă 
de anii trecufi, în această 
campanie vor lucra în plus 
aproape 100 de agregate. 
Vor fi folosite și noi tipuri 
de mașini adaptate la 
colfarea stufului de 
plaurul Deltei.

La cooperativa agricolă 
de producție din Călimă- 
nești, regiunea Mureș-Au
tonomă Maghiară, grîul 
destinat însămînțărilor a 
fost oprit încă de la recol
tare. Prioritate s-a acordat 
celui din soiul Bezostaia, 
care a dat peste 4 000 kg de 
boabe la hectar. Imediat 
după terminarea treierișu- 
lui, aici a început și condi
ționarea semințelor. Așa se 
face că acum, cooperativa 
are depozitată întreaga 
cantitate de grîu necesară 
însămînțărilor. Practic, ma
joritatea unităților din re
giunile respective dispun de 
cantități suficiente de grîu 
de sămînță, din cele mai 
bune soiuri.

Schimbul de semințe nu 
se desfășoară însă cores
punzător. Cooperativele a- 
gricole de producție din 
raionul Turda au solicitat 
să schimbe 400 tone de 
grîu, cele din Năsăud — 70, 
cele din Bistrița — 370 etc.

(Continuare în pag. a III-a)
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Vasile MIHAI 
coresp. „Scînteii

(Continuare 
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DELEGAȚIA ROMÂNĂ
SESIUNE A ADUNĂRII

Marți 14 septembrie, în Palatul 
Congreselor din Sofia au conti
nuat convorbirile între delegațiile 
de partid și guvernamentale ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria.

Din partea Republicii Socialiste 
România au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R., Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ioan Beldean, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Bulgaria.

Au luat parte, de asemenea, An
drei Păcuraru, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, membru 
al C.C. al P.C.R., redactor șef al 
ziarului „Scinteia“, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Din partea Republicii Populare 
Bulgaria au participat tovarășii To
dor Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Jivko Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Bulgar, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Encio Staikov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
Național al Frontului Patriei, Bo
ris Velcev, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, Pencio Kubadinski, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Lîcezar 
Avramov, secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, Ivan Bașev, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, ministrul afa
cerilor externe, Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

în timpul convorbirilor — care 
au decurs într-o atmosferă de prie
tenie frățească, cordialitate și în
țelegere reciprocă — a continuat 
schimbul de păreri asupra proble
melor privind dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor româno-bul- 
gare, asupra problemelor situației 
internaționale actuale și mișcării 
comuniste și muncitorești mon
diale.

SOFIA 14 (Agerpres). —Trimișii 
noștri speciali transmit : Marți la 
amiază, membrii delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, în frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
au vizitat „Muzeul mișcării revo
luționare din Bulgaria“.

Oaspeții români aii fpșt însoțiți 
de tovarășii Èricio Staikov, mem
bru al Biroului Politic-aï CiC. al 
P.C. Bulgar, și Pencio ^ubaäinsHb 
membru supleant al Birotilui iPo- 
litic al C.C. al P.C. Bulgar; vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghi Bogdanov, amba
sadorul Republicii Populare Bul
garia la București.

în sălile muzeului sînt expuse 
documente, diagrame, hărți și alte 
materiale care prezintă mișcarea 
revoluționară din Bulgaria de la 
începutul ei și pînă la eliberarea 
țării de sub jugul fascist. Nu
meroase exponate vorbesc despre 
lupta poporului bulgar, sub con
ducerea Partidului Comunist, îm
potriva exploatării și asupririi na-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Printre metalurglștll de la Kremikovți

LA CEA DE-A
GENERALE A O.H.U

La Combinatul metalurgic Kremikovți

Incepînd de astăzi, 
vom învăța aici

Foto : A. Cartojan

O
Se forează 

o nouă sondă

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România a numit 
delegația țării noastre la cea de-a 
XX-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite.

Delegația este compusă din : 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, șeful delegației ; 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, locțiitor 
al șefului delegației ; Mihail Ha- 
șeganu, ambasador, reprezentan
tul permanent al Republicii Socia
liste România la Organizația Na
țiunilor Unite, Mia Groza, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Gheorghe Diaconescu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia — membri ai 
delegației ; Mihai Magheru, am
basador, director în Ministerul A- 
facerilor Externe, Costin Mur- 
gescu, directorul Institutului de 
cercetări economice al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
Constantin Flitan și Ion Datcu, di-

rectori în Ministerul 
Externe, Ion Moraru, 
Misiunea permanentă a Republicii 
Socialiste România la O.N.U. — 
membri supleanți ai delegației.

★

La 14 septembrie, Corneliu Mă- 
nescu, șeful delegației Republicii 
Socialiste România la cea de-a 
XX-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., a plecat spre New 
York. La plecare, în Gara de Nord, 
erau prezenți Ilie Verdeț, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Mihail Florescu, 
Gheorghe Cioară și Adrian Dimi- 
triu — miniștri, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai con
ducerii Ministerului Afacerilor 
Externe.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

Afacerilor 
consilier la

(Agerpres)

SOFIA 14 (Agerpres). — Trimi
șii noștri speciali transmit :

Combinatul metalurgic Kremi
kovți se numără printre obiectivele 
importante ridicate în anii con
strucției socialiste în Republica 
Populară Bulgaria. Așezată la poa
lele munților Stara Pianina — la 
numai 15 km de capitala țării, a- 
ceastă unitate a industriei socialis
te bulgare se dezvoltă într-un ritm 
rapid.

Puternicul său colectiv, care nu
mără peste 12 000 de muncitori, in
gineri, tehnicieni, a primit cu căl
dură prietenească pe membrii dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în această vizită solii poporului 
român au fost însoțiți de tovarășii 
Todor Jivkov, Pencio Kubadinski, 
Vladimir Videnov, membru al C.C. 
al P.C.B., prim-secretar al Comite
tului Orășenesc Sofia al P.C.B.

în fața intrării în combinat, 
membrii delegației române au fost 
întîmpinați cu urale și ovații de 
către un mare număr de metalur- 
giști. Pe construcțiile metalice ale 
combinatului, ca și în secțiile sale 
de producție, se văd portretele to-

varășilor Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov, drapelele de stat ale 
celor două țări, numeroase lozinci 
cu urări în cinstea oaspeților ro
mâni, a Partidului Comunist Ro
mân, a poporului României socia
liste, a prieteniei româno-bulgare.

Un grup de tinere fete, îmbră
cate în pitorești costume naționale, 
au oferit membrilor delegației ro
mâne tradiționala pîine și sare, 
vin dintr-o ploscă frumos incrus
tată și buchete de flori.

Inginerul Anghel Zaprianov, di
rectorul general al combinatului, a 
informat pe oaspeți despre princi
palele etape ale construcției aces
tui important obiectiv siderurgic, 
a cărui piatră de temelie a fost 
pusă în anul 1960. Sînt prezen
tate cifre ale actualei producții și 
perspectivele pe care le deschid 
producției metalurgice a țării da
rea în funcțiune a combinatului cu 
întreaga sa capacitate.

Membrii delegației și persoanele 
oficiale bulgare care-i însoțesc au 
vizitat secțiile oțelărie și furnale 
ale combinatului, primind, de la 
cadre tehnice superioare, explicații 
detaliate asupra consumurilor spe-

(Continuare în pag. a IlI-a)

OBIECTIVELE PLANULUI PE 1966
Procedeele moderne de foraj
și extracție să capete
o largă extindere

Folosirea instalațiilor de foraj și 
de extracție la întreaga capacitate 
constituie o condiție esențială pen
tru îmbunătățirea continuă a ac
tivității întreprinderilor petroliere 
din regiunea Argeș. La ședința de 
dezbatere a cifrelor de plan pe 
1966 în ramura industriei petrolie
re, această problemă a constituit 
obiectul principal al discuțiilor.

Față de anul 1964 — a arătat tov. 
Ion Tokasi, inginer șef al între
prinderii de foraj Bascov — vite
zele de lucru obținute în ultimele 
opt luni sînt cu 34,6 la sută mai 
mări. Datorită folosirii judicioase 
a instalațiilor, sarcina de plan la 
foraj a fost depășită cu mai puține

cheltuieli. Rezultatele dobîndite 
întăresc convingerea colectivului 
nostru că planul anual va fi înde
plinit la toți indicatorii.

Sondorilor din regiune le revin 
sarcini importante, îndeosebi la 
forajul de referință și cel de ex
ploatare. Colectivele întreprinderi
lor și-au îndreptat cu precădere 
atenția asupra aplicării unor mă
suri eficiente, care să asigure buna 
organizare a producției anului 
viitor.

Gheorghe CIRSTEA 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în pag. a III-a)

PE PRIMUL PLAN: CALITATEA
Șl DIVERSIFICAREA PRODUCȚIEI

în regiunea Banat își desfășoară 
activitatea cîteva zeci de între
prinderi ale industriei ușoare. Cele 
mai multe au devenit cunoscute 
în tară și chiar peste hotare dato
rită calității și varietății bunurilor 
de consum pe care le produc.

Cadrele de conducere din între
prinderile acestei ramuri au dez-

bătut cifrele de plan ce revin co-< 
lectivelor respective pe 1966. S-aj 
arătat că succesele obținute pînăl 
acum, în ultimul an al șesenalu- 
lui, constituie o bază sigură în în
făptuirea sarcinilor pe anul viitor.

Ion MARICOIU

(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SC IN T EIA

In Bucegi

i Pe ecranele cinematografelor
I -----------------------------------------------

„SCÎNTEII"

CA PÎINEA
CALD A...

• 1500 tone de pîine pe vetre noi • Proaspàtà... de 

douà zile • Làzi cu pline sau bare de oțel?
— E proaspătă plinea ?
— Proaspătă.
De cite ori are loc acest dialog 

In magazinele care vînd produse 
de panificație ? De sute, de mii de 
ori pe zi. Firesc. Prospețimea este 
una din calitățile de căpetenie ale 
plinii. Dar, evident, cumpărătorii 
mai au și alte cerințe : vor ca 
plinea să fie gustoasă, aromată, 
plăcută la vedere. întrunește pli
nea întotdeauna și în toate locali
tățile aceste cerințe ?

Am avut cîteva convorbiri cu 
specialiști din sectorul de panifi
cație și cu reprezentanți ai comer
țului. Iată problemele discutate :

1) Asigură capacităfile de produc
ție existente necesarul de consum I 
Se poate asigura in mod constant 
pline de bună calitate !

— Da, ne-a răspuns tov. A- 
LEXANDRU NEGREANU, direc
tor general în Ministerul In
dustriei Alimentare. în ultimii 
patru ani suprafețele vetrelor 
de coacere a plinii au crescut 
într-atît Incit azi putem fabri
ca zilnic cu 1 500 tone de pîi
ne mai mult decît în 1961. La 
Constanța, București, Galați au 
fost construite întreprinderi noi. 
Alte fabrici moderne sînt în con
strucție. Rețetele de fabricație sînt 
stabilite în funcție de dotarea teh
nică a unităților de producție, de 
calitatea materiei prime. Pîinea 
care se fabrică este de calitate din 
ce în ce mai bună.

2) Există posibilități de desfacere 
pe măsura celor de producție I

Cei aproape 40 de tovarăși în
trebați — cadre de conducere la 
O.C.L., șefi de servicii comerciale 
etc — au răspuns în general afir
mativ : cu mici excepții, există 
condiții satisfăcătoare de desface
re a plinii ; iar unde nu sînt încă, 
pot fi.

Așadar, condițiile esențiale pen
tru producerea unei plini care să 
întrunească toate calitățile există. 
Să vedem cum sini ele folosite.

h > ' >

Se așteaptă un răspuns
De ce pîinea de la Iași, Galați, 

Constanța și în multe alte orașe 
este constant de bună calitate ? Ne 
răspund specialiștii : pentru că în
totdeauna se lucrează corect. Sta
bilirea celei mai potrivite rețete 
— în funcție de produs — aplica
rea ei riguroasă, controlul proce
sului de fabricație pe faze — toate 
acestea, îmbinate cu îndemînarea 
și priceperea lucrătorilor, au drept 
rezultat o pîine gustoasă, cu aro
mă plăcută.

Așadar, nu se cer eforturi în 
plus, ci doar un plus de conștiin
ciozitate, de atenție. Tocmai de 
aceea surprinde o scrisoare de la 
Cluj, sosită recent pe adresa re
dacției, scrisoare care ne semna
lează că aici unele produse de 
panificație sînt constant de... ca
litate slabă.

Iată-ne la Cluj. L-am întrebat 
pe tov. AUREL LAZĂR, inginer 
șef al Trustului de panificație, de 
ce pîinea intermediară pe care o 
fabrică trustul este inferioară celei 
fabricate în alte orașe, iar cea se- 
mialbă este mai neagră decît cea... 
neagră. în loc să ne răspundă di
rect la întrebare, critică în stînga 
și în dreapta : ba că făina e de 
vină (morarii n-au măcinat bine),

ba că grîul... în cele din urmă in
terlocutorul nostru admite că, une
ori, e vorba de nereșpectarea pro
cesului tehnologic. De ce ? De
oarece controlul pe faze nu are 
continuitate.

Cu o zi înainte avusesem o con
vorbire asemănătoare cu tov. 
GHEORGHE CIUDOIU, inginer 
șef la Trustul de panificație Plo
iești. Și la Ploiești se fabrică une
ori pîine fără gust bine definit 
sau necoaptă din cauza... morari
lor etc. Dar și din această discuție 
a rezultat pînă la urmă că moti
vul esențial este lipsa de control.

Am pus ambilor ingineri-șefi 
întrebarea : dacă se cunoaște a- 
ceastă deficiență — lipsa urnii 
control continuu, bine organizat, 
pe faze de fabricație — de ce nu 
se iau măsuri corespunzătoare ? 
întrucît răspunsul n-a fost edifi
cator, nădăjduim că vom afla 
ceea ce interesează pe consumatori 
din partea forurilor de resort ale 
Ministerului Industriei Alimentare.

Variații de... formă
Nu numai calitatea, ci și numărul 

sortimentelor produselor de panifica
ție II interesează pe cumpărători. 
Un reprezentant al Ministerului 
Industriei Alimentare ne-a infor
mat că ministerul a îndrumat 
întreprinderile să aplice noi rețete 
de fabricație, să lărgească sorti
mentul. în numeroase orașe re
ședințe de regiuni — de exemplu, 
Bacău, Brașov, Timișoara — exis
tă unități specializate, unde gama 
produselor depășește 100 de sorti
mente.

Foarte bine. Au fost lansate pe 
piață sortimente noi. Multe din
tre ele, în special împletitu
rile, sînt. apreciate pentru gust și 
aromă. Dar văzînd că produsele 
„prind“, unii producători au în
mulțit sortimentele pe calea cea 
mai bătătorită : au luat din coca 
covrigului o parte și au făcut din 
ea chiflă. Se înțelege, produsele 
au același gust. Păcat de timpul 
irosit cu găsirea „formei“. E drept, 
și foțjpa își are rostul ei, dar ca
racteristica esențială a unui pro
dus de panificație constă în com
poziție. Fără acest element, tur
narea cocii în alte forme rămîne... 
o simplă formă.

A fost rumenă 
și frumoasă ...

Am vizitat fabrica de piine 
„Steagul roșu“ din București. în 
sălile de fabricație, toate opera
țiile sînt mecanizate — mîna o- 
mului aproape că nici nu inter
vine.

Deodată, sala cuptoarelor se um
ple de mirosul pîinii calde. Abia 
ieșită din cuptor, pîinea e rumenă 
și frumoasă. Este așezată în lădițe 
și... iată-ne la expediție. Două 
mașini sînt trase la „rampă“ : nr. 
54 336 B și 51 325 B. Văzusem în 
secțiile de fabricație că oamenii 
manipulau pîinea cu atîta atenție 
de parcă ar fi fost vorba de un 
obiect fragil. La expediție totul se 
schimbă. încărcătorii tratează 
lăzile pline de pîine ca pe niște 
bare de oțel. Le aruncă pur și 
simplu. în coajă apar fisuri, par
tea laterală a pîinii se despică. în 
toată această mișcare, singura per
soană impasibilă e magazionera.

La fabrică, treacă-meargă ; pro-

fitînd de ochii închiși ai magazio
nerei, unii încărcători lucrează 
cum îi taie capul. Dar la unită
țile de desfacere ? Le mai dă mîna 
încărcătorilor să brutalizeze pîi
nea ? Acolo trebuie s-o descarce 
în fața gestionarului de la centru
— reprezentantul comerțului.

...Mașinile vin și pleacă. însoțim
— de la distantă — una dintre ele. 
Iat-o că se oprește pe Bd. Coșbuc 
nr. 2. Obloanele sînt deschise cît 
ai clipi și descărcătorul intră în

.acțiune : trîțitește lăzile de calda- 
rîm cu toată puterea.

Ne închipuim : acuș, acuș iese 
gestionara și-1 pune la punct. Da’ 
de unde ! Mașina a fost descăr
cată, dar de reprezentanta comerțu
lui nici urmă. Responsabila cen
trului de pe Bd. Coșbuc stă liniș
tită în magazin.

Am dat un exemplu. Dar, din 
păcate, așa stau lucrurile în multe 
locuri.

Mai bine să prisosească ?
La întrebarea dacă pîinea e 

proaspătă vînzătorii răspund de o- 
bicei afirmativ. Uneori sînt însă 
puși în dificultate. Răspund : „E 
bună, dar e de două zile“.

Evident, cumpărătorul rămîne 
nedumerit : de ce pîinea coaptă 
alaltăieri se vinde azi ? Ce se în- 
tîmplă cu cea care e în cuptor as
tăzi ? Se vinde poimîine ?

Să vedem ce spun producătorii. 
Dăm cuvîntul tov. ELENA PA
VEL, inginer șef la fabrica de pîi
ne „Steagul Roșu“ din Capitală : 
„Fabrica nu produce la întâmpla
re, ci după comandă — cît i se 
cere. Delegații comerțului din ra
ioanele pe care le aprovizionăm 
ne comunică anticipat cantitatea 
de produse de care au nevoie zil
nic. Noi fabricăm cît ni s-a cerut 
și transportăm pîinea la centrele 
de desfacere. Fiind vorba de un 
aliment de consum zilnic, comen
zile variază nu de la o săptămînă 
la alta, ci chiar de la o zi la alta. 
Aceste diferențe se ridică uneori 
la zeci de mii de pîini.

Cunoașterea mai exactă a cererii 
de consum e deci una din proble
mele esențiale ale aprovizionării 
cu pîine a populației...

— Așa este, confirmă un alt in
terlocutor, tov. MARIN PREDA, 
merceolog șef și locțiitor de direc
tor la O.C.L. Pîinea, filiala 1 Mai. 
Pentru că nu cunoaștem bine ne
cesarul, noi comandăm totdeauna 
cantități mai .mari. Nu știți zica
la ? Mai bine să prisosească... Și, 
se înțelege, prisosul se învechește,

Socoteala pare chibzuită. Decît 
să lipsească din magazine, mai 
bine să prisosească. Vizita la mai 
multe unități (nr. 312, 395, 352 etc.) 
arată însă că prisosul e... cam 
mare..

Ce se vinde a doua zi ? Pîinea 
proaspătă care se aduce de la fa
brică, ori cea rămasă din ziua pre
cedentă ? „Se vinde cea veche“, 
ne informează vînzătorii. „Dar cea 
proaspătă ?“.

„Pînă îi vine rîndul se înve
chește și ea“...

Ce este de făcut ? Am ascultat 
mai multe păreri :

Tov. ILIE TEODORESCU, din 
Direcția comercială a Capitalei : 
„Este bine ca atunci cînd în uni
tăți există stocuri de pîine care 
pot să acopere consumul din ziua 
următoare, întreprinderile de pa
nificație .— care cunosc situația 
rețelei ■— să-și regleze . imediat 
producția. In asemenea condiții, nu 
vom mai pune în vînzare pîine 
scoasă cu 16—18 ore înainte, ci
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Hoțul de
Este un film caracte

ristic pentru maturitatea 
cinematografiei bulgare, 
care a dat producfii de 
valoare ca Voci în insulă 
sau Soare și umbră. Ac
țiunea filmului se petre
ce în anii primului 
război mondial, iar dra
ma descrisă este drama 
femeii care se îndrăgos
tește de un prizonier, 
deci de un presupus 
dușman al jării sale. 
Cînd ieși din sală, ai 
sentimentul că ai auzit 
strigătul sfîșietor pe care 
îl smulg războiul și 
nedreptatea, dar con
flictul este dezvoltat de 
regizorul Vîlo Radev 
fără violenfe și fără iz
bucniri spectaculoase, 
din nuanțe fine, din 
priviri tainice, din ges
turi sfioase. Ca și în 
filmul discutat alăturat 
răul nu este întruchipat 
de un ins, ci de o so
cietate. Pelicula are par
fumul desuet și tristefea 
blîndă a unui orășel 
balcanic de la începutul 
acestui secol. Tn ea se 
văd ulifele strimte, ca
sele albe și grădinile 
așezate în terase de la 
Tîrnovo, birje de pro
vincie, biserici ortodoxe, 
femei îmbrobodite cu 
basmale negre, o fanfa
ră de soldați zdrenfuifi, 
o ceremonie (splendid 
filmată — regizorul a 
fost pînă de curînd o- 
perafor) într-un cimitir 
cu cruci strîmbe, așezat 
pe un deal. Dar pito
rescul filmului este dis
cret și organic. Pe pri
mul plan stau reacțiile 
omenești și imaginea 
care rămîne pînă la sfîr- 
șif gravată în pata 
galbenă este imaginea 
lagărului. Lumea nu-i 
un teatru imens, par să 
spună autorii. Lumea pe 
care o descriem aici 
este un lagăr imens, iar 
prizonierii sînt nu nu
mai profesorul sîrb care 
a furaf piersicile, nu 
numai franfuzul cu mus
tăcioară, ci și femeia 
care este nevasta șefu
lui de garnizoană și or
donanța care cioplește 
păpuși de lemn (păpu- 
șica aceea urîtă care 
sărea pe sîrmă și se 
mișca dezarticulat, sol
datul acela de placaj 
pe care fiecare perso
naj îl lua în mînă și, 
care, în galeria de por
trete părea cel mai'viu, 
model). într-un fel chiar 
și șeful garnizoanei fă-Ș

piersici
cea parte dintre osta- 
teci. El era un prizonier 
morocănos, acru, crud și 
lipsit de luciditate, dar 
pînă la urmă tot prizo
nier. De aici sentimen
tul că nu numai lagărul, 
dar și întreg universul 
filmului este înconjurat 
de sîrmă ghimpată. De 
aici impresia că nimeni

nu ajunge la piersicile 
simbolice decît frecînd 
prin rețeaua cu ghimpi. 
Cînd sîrmă se clatină, 
momîia care păzește 
gardul sună din clopo
țel, paznicul află și a- 
tunci...

Atmosfera are o deli
catețe și un năduf ce- 
hovian. Deși aproape

fotul se petrece în ex
terior, deși peisajul are 
o frumusețe domoală și 
caldă, aerul filmului are 
ceva înecăcios. Toate 
personajele au întipă
rite pe fafä paloarea 
fiinfelor care trebuie să 
moară curînd și privirile 
celor doi actori Nevena 
Kokanova și Rade Mar- 
covici au în scenele 
cele mai exuberante 
ceva sfîșietor, pentru 
că sînt privirile oame
nilor fără speranță.

Un cartof, doi cartofi
Așa s-a tradus la noi 

titlul filmului, deși poa
te am fi fost mai a- 
proape de intenfia au
torilor spunînd ceva în 
genul : „enten-fina...”
Indiferent cum o să-l 
numim, ne aflăm în fa(a 
unui film-dezbafere și 
caracterul acesta se ci
tește de la început în 
formula scenariului : 
procesul. „Procesul”, 
propriu-zis, adică spec
tacolul juridic, este 
unul din motivele care 
intervin foarte des în 
filmul de idei ameri
can. Procesul maimuțe
lor era construit pe a- 
ceasfă schemă și cineaș
tii de peste ocean nu-și 
fac nici o problemă din 
repetarea acestui proce
deu. Obiectul dezbate
rii în cazul de fafă îl 
constituie una din pro
blemele acute ale socie- 
tăfii americane : rasis
mul. Subiectul filmului 
este istorioara unui fel 
foarte special de kidna- 
paj : un copil răpit unei 
mame nu de gangsteri, 
nici de vampiri, ci de 
prejudecăfile sociefăfii. 
Femeia divorfată se re
căsătorise cu un negru 
și judecata hotărăște că 
tovărășia oamenilor de 
culoare nu este mediul 
care „poate să facă fe
ricită" o fefifă albă.

Filmul este emojio- 
nant de la un cap la 
celălalt. Pentru că sînt 
scene care nu pot fi 
privite altfel decît cu 
ochii împăienjeni^, sin
tern gata să-l suspectăm, 
pe ici pe colo, de me
lodramă. Filmul arată 
că rasismul nu înseamnă 
numai glugile albe ale 
Ku-Klux-KIan-ului, nu
mai spectacolele sînge- 
roase ale lapidării oa
menilor de culoare sau 
numai tăblifele agățate 
la porfile restaurantelor

„interzis pentru cîini și 
pentru negri”. El de
nunță formele mai 
subtile ale fenomenului, 
vorbește de „rasismul 
omului cinstit”, rasis
mul sub forma lui cea 
mai greu de dezrădăci
nat, rasismul care tră
iește în prejudecăți an
cestrale, în lașitate, în 
nedorinfa omului de a 
schimba ceva și a cre
de altfel decît a apu
cat.

Regizorul Larry Peerce 
refuză să arate bestii, 
gesturi sălbatice, priviri 
însîngerate de ură. Și 
albii și negrii filmului 
sînt oameni de treabă, 
politicoși, binevoitori și 
chiar generoși. Cei doi 
prieteni albi ai lui Frank, 
eroul de culoare, sînt 
doi însurăței simpatici, 
cît se poate de indife
renți fafă de pigmen(ii 
epidermelor. Mama lui 
Frank își iubește nora 
albă. Avocatul îl pri
mește pe Frank cu o ve
selie neprefăcută. Jude
cătorul este de bună 
credinfă. Chiar fos
tul sof, acel flutură-lume, 
înalt și blond care-și 
părăsise cu ani în urmă 
nevasta și copilul, ne a- 
pare pe alocuri ca o 
biată făptură însetată în 
sfîrșit de tandreje. De 
altfel în aceasta constă 
și drama filmului, o dra
mă care are parcă drept 
motto adagiul latin : se
natorul este cumsecade, 
senatul este bestie. Luat 
separat, fiecare personaj 
din acest film este bun 
și tolerant. Răul apare 
cînd acești oameni ac
ționează nu ca indivizi, 
ci ca societate, nu în nu
mele sentimentelor lor, 
ci al inerfiei sociale. 
Filmul se termină cu o 
nedreptate, dar există 
pe tot parcursul acestei 
pelicule un fel de în

ceput de revoltă, uneori 
de autorevoltă a acestor 
oameni care vor să-și 
depășească neputinfa și 
lașitatea. Subiectul nu 
arată un proces de cris
talizare dus pînă la ca
păt. Dar fenomenul este 
surprins într-una din e- 
tapele lui cele mai im
portante : etapa indig
nării. De aceea cheia 
tuturor reacfiilor din film 
este gestul de furie, fu
rie mocnindă, furie oar
bă, furie nedreaptă, fu
ria ca formă a neputin
ței acestor oameni de a 
acfiona încă, altfel. Avo
catul e furios cînd Frank 
îi cere să-l apere și urlă 
tocmai pentru că Frank 
are dreptate. Femeia își 
pierde cumpătul cînd i 
se ia fetița și pălmuiește 
bărbatul care o iubește 
pentru că el pare cauza 
apropiată a nenorocirii. 
Copilul este apucat de 
deznădejde în clipa 
despărfirii și își lovește 
mama pentru că nu știe 
pe cine să lovească. Ta
tăl lui Frank își lovește 
fiul, deși adevărata lui 
pornire este să lovească 
în altă parte. Chiar și 
judecătorul este gata să 
lovească după pronun
țarea sentinței și gestul 
său ultim, lovitura aceea 
violentă de ciocan, nu 
ne răsună altfel decît a 
răsunat palma femeii.

Filmul este interpre
tat magistral de Barbara 
Barrie care amintește de 
o Bette Davis tînără și 
mai uscată. Actrifa a pri
mit anul trecut la Can
nes premiul de interpre
tare. Interpretul lui 
Frank, Bernie Hamilton, 
n-a primit premiu, dar 
nimic nu ne îndreptă
țește să nu-l privim ca 
pe un laureat.

Ecaterina OPROIU

doar pîine proaspătă, așa cum cer 
consumatorii“.

Tov. C. VLAD, din serviciul co
mercial al O.C.L. Pîinea : „Ca să 
nu se producă pagube și cp popu
lația să fie bine aprovizionată ar 
fi nevoie ca organizația noastră să 
fie dotată cu suficiente mijloace 
de transport, spre a putea muta 
pîinea care prisosește într-un loc 
acolo unde '^lipsește“.

Este, desigur, o părere. Dar nu 
dotarea cu mijloace de transport con
stituie solufia. înainte de toate ar fi 
cazul ca, pe baza bogatei experiențe 
acumulate în Capitală, printr-o mai 
strînsă conlucrare între fabrici șl uni
tățile de desfacere să se stabilească 
mai judicios cerințele, necesarul zil
nic.

★

Cu patru ani în urmă, Capi
tala a găzduit concursul spe
cialiștilor brutari. Săptămîni în 
șir, -maiștri, tehnicieni, ingi
neri, veniți din toate colțurile 
țării, și-au împărtășit reciproc 
cunoștințele și experiența. S-au 
frămîntat și s-au copt atunci 
mii de pîini, s-au doborît re
corduri de măiestrie și price
pere. „Ștafeta“ experienței a 
fost dusă în întreprinderi și 
progresele n-au întîrziat să a- 
pară : pufoasă, rumenă și gus
toasă, pîinea de calitatea cea 
mai bună și numeroase alte 
sortimente de panificație au 
umplut rafturile. O găsim și 
acum în cele mai multe din 
unitățile „Pîinea“ din țară. Dar 
de ce nu în toate și nu întot
deauna !

Din discuțiile pe care le-am 
avut cu cadre de specialitate 
din sectorul producerii și des
facerii pîinii, ca și din propriile 
constatări, rezultă că sarcinile 
trasate la încheierea concursu
lui amintit nu sînt încă 
îndeplinite integral. Se mai 
ridică probleme privind res
pectarea procesului tehnolo
gic în înti’bprinderi, pregătirea 
cadrelor, răspîndirea experien
ței înaintate. Apoi, cum stăm 
în realitate cu sortimentele, cîte 
se produc și unde se comercia
lizează ? (Deocamdată în prea 
puține unități). Ar mai fi 
destule de făcut și în ce pri
vește cunoașterea cererii de 
consum, dirijarea aprovizionă
rii centrelor de vînzare, orga
nizarea corespunzătoare a aces
tei rețele care — atît în Capi
tală cît și în multe alte orașe 
— nu răspunde încă cerințelor 
unui comerț modern. Este ne
îndoios că examinarea apro
fundată a deficiențelor ce mai 
persistă ar fi de natură să de
termine un nou progres al aces
tui sector de bază al aprovizio
nării populației.

Gheorghe GRAURE 
Dumitru MINCULESCU

Premiera 
celor 4 milioane

(Urmare din pag. I-a)

Astfel de înfăptuiri, lîngă multe 
altele, dau măsura creșterii bazei 
materiale a invățămîntului nostru, 
în următorii cinci ani se vor con
strui din fondurile statului alte 
peste 4 000 săli de clasă pentru 
școlile de cultură generală, profe
sionale și tehnice, vor fi date în 
folosință internate cu o capacitate 
de circa 54 000 locuri.

Avîntul fără precedent al învă- 
țămîntului în țara noastră, bazat 
pe concepția marxist-leninistă, se 
exprimă nu numai prin cifre, de 
felul celor de mai sus, ci și prin
tr-o altă unitate de măsură, aceea 
a legăturii tot mai strînse dintre 
școală și viață. Datorită preocupă
rii înțelepte a partidului, sub ochii 
noștri are loc un proces continuu 
de perfecționare a învățămîntului, 
de adaptare a școlii la cerințele 
mereu mai complexe ale construc
ției socialiste, la nevoile de cadre 
temeinic pregătite, cu un larg ori
zont de cunoștințe, în toate dome
niile economiei și culturii.

Străbatem epoca puternicei re
voluții tehnico-științifice, cînd se 
fac pași uluitori în explorarea și 
stăpînirea tainelor materiei, se des
țelenesc inedite continente ale cu
noașterii. De înțeles că pregătirea 
noilor generații, părtașe la desăvîr- 
șirea construcției socialiste și la e- 
dificarea comunismului, trebuie mo
delată pe măsura acestor înalți pa
rametri. în întîmpinarea lor, Di
rectivele Congresului al IX-lea 
prevăd trecerea, în următorii ani, 
la pregătirea condițiilor pentru 
mărirea duratei învățămîntului o- 
bligatoriu. De asemenea, răspun- 
zînd nevoilor economiei naționale, 
în viitorii ani se va extinde învă- 
țămîntul mediu, prin Înființarea li
ceelor industriale, agricole, econo
mice, pedagogice.

Crește în proporții de masă 
numărul celor care doresc să-și 
completeze studiile, să-și lărgească 
pregătirea de cultură generală prin 
învățămîntul seral și fără frecven
ță — reflex firesc al posibilităților 
și al energiilor stimulate în socia
lism, unde omul nu se simte nici
odată bătrîn pentru a învăța.

în pragul școlii împodobită săr
bătorește, îi întîmpină pe toți pă
rintele cu zeci și sute de copii, 
omul prețuit de întreaga colecti

vitate socialistă, dascălul. Nobila 
lui misiune se desfășoară într-un 
climat moral și material care-i po
tențează elanul, talentul, munca. 
Consfătuirile raionale ale cadrelor 
didactice desfășurate recent au 
prilejuit o amplă și responsabilă 
dezbatere a sarcinilor școlii în lu
mina însuflețltoarelor directive ale 
Congresului partidului. Conclu
ziile desprinse în acest cadru se 
cer temeinic valorificate în activi
tatea de zi cu zi a fiecărei școli 
pentru perfecționarea pe mai de
parte a procesului de învățămînt, 
pentru ridicarea la un nivel mai 
înalt a muncii la catedră.

Tovarășe învățător sau profesor, 
știm cu cîtă emoție răsfoiești as
tăzi noul catalog. Fixezi scru
tător chipurile copilărești, vă
zînd, ca într-o străfulgerare, ex
presia matură de mîine, cău- 
tînd să ghicești aptitudinile 
care vor răzbi la suprafață sub 
mîna ta, viitorul drum în viață, de 
peste ani, al fiecăruia. Atunci, 
cîndva, își vor mai aminti de cel 
ce le-a călăuzit întîii pași ? De
pinde de tine, de pasiunea și pri
ceperea ta, de șlefuirea neconte
nită a propriei tale măiestrii profe
sionale, pentru ca din elevii de as
tăzi să crească oameni cu un larg 
orizont, cu o solidă, științifică 
concepție asupra vieții, cetățeni 
însuflețiți* de un profund patrio
tism, de înaltele idealuri etice ale 
socialismului.

Anul de învățămînt ce se des
chide trebuie să fie privit de că
tre organele de partid și sfaturile 
populare — chemate să sprijine 
îndeaproape buna desfășurare a 
procesului instructiv-educativ — ca 
un proces viu, creator, de desăvîr- 
șire a realizărilor de pînă acum și 
a experienței acumulate, de pro
movare a noului. Pe măsura înal
telor exigențe puse în fața învă- 
țămîntului, organizațiile de partid 
din școli au datoria de a-și ridica 
nivelul activității, situînd în cen
trul ei problemele de conținut ale 
muncii didactice, perfecționarea 
pregătirii ideologice a cadrelor di
dactice, îndrumarea atentă a comi
tetelor U.T.C. în desfășurarea unor 
acțiuni politico-educative atracti
ve, tinerești.

Familia este deopotrivă intere
sată cu școala în temeinica pregă
tire pentru viață a tinerei genera
ții. Orice bun părinte simte că e 
de datoria lui să creeze copilului 
climatul ce stimulează setea de în
vățătură, simțul de răspundere 
față de îndatoririle școlare.

La acest început de an, urări de 
succese la învățătură, cald în
demn profesorilor și elevilor, și nu 
mai puțin părinților — tuturor ce
lor porniți pe itinerarele învăță
turii : drum bun !

Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : Vlalcu Vodă — ora 
19,30, (sala Studio) : Tezaurul Iul 
Justinian — ora 19,30. Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase' (grădina Boema): 
Carnaval la Tănase — ora 20. Festi
valul internațional al teatrelor de 
păpuși șl marionete — Sala Savoy — 
Teatrul de păpuși coreean — ora 16 
și ora 20. Sala Țăndărică — Teatrul 
Țăndărică București — ora 11 șl 
ora 16.

TELE V I Z IUNE
______ •. ... ____ ■............. ■ '

19,00 — Jurnalul televiziunii (I).
19,20 — Emisiune pentru pionieri șl 
școlari : „Un nou an școlar". 20,00 — 
Emisiune de teatru : „Britannlcus" 
de Racine. In pauze : „Caii arabi" — 
reportaj realizat de cineaștii din 
Republica Populară Polonă. „Și a- 
tunci... !“, o producție a Studioului 
cinematografic „Al Sahia.“ 22,30 — 
Jurnalul televiziunii (II) șl Buletin 
meteorologic

CINEMATOGRAFE
RUNDA 6 : Sala Palatului — ora 

19,30 — seria 1 499, Republica (com
pletare Suită bănățeană) — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21. UN CARTOF, DOI 
CARTOFI : Patria (completare Mir- 
cești în pastel) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21, Capitol (completare Satu’. 
din Ucraina noastră) — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21. rulează și la grădină
— ora 19,30, Grivlța (completare Si
metrie) — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30,
Expoziția — Piața Scînteii — (com
pletare Simetrie) — 19,15. CINEVA 
ACOLO SUS MA IUBEȘTE : Lucea
fărul (completare Știați că„.) — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, Feroviar (com
pletare Știați că...) — 10,30; 13,15; 16; 
18,45; 21,30, Excelsior (completare
Știați că...) — 9,15; 12; 14,45; 17,30;
20,15, Stadionul Dinamo (completare 
Invenția epocii) — ora 19,30. DAN
SUL ETERN : Carpați (completare 
Sport nr. 4/1965) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30, Flamura (completare Sport nr.
4/1965) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
SAMBA : București (completare Mir- 
cești în pastel) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15, Tomis (completare : A cui 
e vina 7) — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, rulează și la grădină — ora 19,30, 
Melodia (completare A cui e vina 7)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Grădina
Progresul — ora 20. CARAMBOL : 
Moșilor (completare Satul din Ucrai
na noastră) — 16; 18,15; 20,30, rulează 
șl la grădină — ora 19,30. HOȚUL DE 
PIERSICI : Festival (completare Fata 
de pe Someș) — 10; 12; 14; 16,1*1
18,45; 21, Floreasca (completare Și . 
tunci...) — 10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30. APORT, MUHTAR ! —
cinemascop : Victoria (completare 
Acolo unde Carpații Intîlnesc Dună
rea — cinemascop) — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, Arta (completare Acolo
unde Carpații întîlnesc Dunărea — 
cinemascop) — 16; 18,15; 20,30, rulează 
și la grădină — ora 19,30, Lira (com
pletare Goso mincinosul) — 15,30; 18. 
EVADATUL — cinemascop : Central 
(completare Muzeul Zambaccian) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. RO
MULUS ȘI REMUS — cinemascop : 
Lumina (completare Melodiile stră
zii — cinemascop) — 9; 11,15; 13,45: 
16,15; 18,45; 21,15, Dacia (completare 
Melodiile străzii — cinemascop) — 
8.45—13 în continuare; 16; 18,30; 21, 
Grădina Festival — ora 19,45. ȘO
FERII IADULUI : Union — 15,30; 18;
20.30. PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — ora 10. FEMEIA NECUNOS
CUTA : Doina — 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21. LA CARNAVAL : Timpuri Noi 
(completare Poveste din Tanganica
— Ana Golubkina — Sport nr.
4/1965) — 10—21 în continuare. MAR
ȘUL ASUPRA ROMEI : Giuleștl 
(completare Lucrările Marii Adunări 
Naționale) — 16; 18,15; 20,30, în
frățirea între popoare (completare 
Prietenul meu Max) — 10,30; 15,45; 
18; 20,15 A 9-A EDIȚIE A JOCURI
LOR OLIMPICE DE IARNA : Cultu
ral (completare 180 de zile în Atlan
tic) - 16; 18,15; 20,30. VIAȚA DIFI
CILA : Buzești — 14,30; 17; 19,30, ru
lează șl la grădină — ora 20, Arenele 
Libertății — ora 20, Modern (com
pletare Mlrceștl în pastel) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30. CĂPITANUL DI " 
TENUES (ambele serii) : CrJngașî 
(completare Amintiri contemporane)
— 16; 19,30, Ferentari (completare 
Lucrările Marii Adunări Naționale)
— 16; 19,30. LALEAUA NEAGRĂ — 
cinemascop : Bucegi — 10; 12,30; 16; 
18,30; 21, rulează și la grădină — ora
19.30. DOMNUL — cinemascop : Uni
rea (completare Construim) — 16;
18,15, rulează șl la grădină — ora
19.30, Drumul Sării (completare
Construim) — 15,30; 18; 20,15. PROCE
SUL PROFESORULUI WEIR : Fla
căra (completare Mîine începe azi) — 
10; 15: 17,45; 20,30, Miorița (comple
tare Pe uscat și pe ape) — ">.15; 12; 
15; 18; 21. Grădina Vitan — cui 19,30. 
BANDA ; vitan (completare Pionie
rii nr. 4/1965) — 15: 17; 19; 20,45. RA
CHETELE NU TREBUIE SĂ DECO
LEZE — cinemascop : Munca (com
pletare Lucrările Marii Adunări Na
ționale) — 16: 18,15; 20,30 UNORA LE 
PLACE JAZUL : Popular — 10,30: 16; 
18,30; 21, Volga - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,30. DECORAȚII PENTRU
„COPIII MINUNE" ; Cosmos (com
pletare Iosif Kalmlnski) — 16; 18; 20. 
STRIGATUL , Viitorul (completare 
Surîsul) — 15,30; 18; 20,30, Grădina
Colentlna — ora 19. NEAMUL ȘOI- 
MAREȘTILOR — cinemascop (am
bele serii) Colentlna (completare 
Șopîrle) — 16; 19.30 CULORILE LUP
TEI — cinemascop : Rahova (com
pletare La o parte, taiga — cinema
scop) — 16: 18,15, rulează și la grădină 
— ora 20. FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD — cinemascop : Progresul
(completare Trimul carnA' al socia
list) — 15; 17, 19; 21. UN ȘOARECE 
PRINTRE bărbați ; Cotroceni 
(completare Unde nu-i cap) — 15; 17; 
19; 21. UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: 
Pacea (completare La cel mai înalt 
nivel) — 11; 16; 18,15; 20,30. CLIMATE: 
Grădina Doina — ora 19,30. SĂRITU
RĂ IN ÎNTUNERIC : Grădina Lira — 
ora 20. CINTIND IN PLOAIE : Gră
dina Progresul-Parc — ora 20.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

16, 17 șl 18 septembrie. In țară : 
Vreme în general frumoasă cu cerul 
variabil, temporar noros în nordul 
țării, unde va ploua local în rest, 
ploi cu totul izolate. Vînt slab pînă 
la potrivit predomlnînd din vest. 
Temperatura in creștere ușoaiă. Mi 
nimele vor fi cuprinse între 5 șl 15 
grade, iar maximele intre 18 și 28 
grade, local mai ridicate. In Bucu
rești ; Vreme in general frumoasă, 
cu cerul variabil, vînt slab pînă la 
potrivit predomlnînd din vest. Tem
peratura aerului în creștere ușoară.
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La Combinatul metalurgic
(Urmare din pag. I-a)

cifice, a metodelor tehnologice de 
producție, a preocupărilor siderur- 
giștilor pentru a obține produse de 
calitate cît mai bună.

Apoi, in hala uzinei de construc
ții mecanice, a avut loc un miting 
în cinstea vizitei în combinat a 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România.

Mitingul a fost deschis de Ivan 
Todorov, secretarul comitetului de 
partid al combinatului, care, în nu
mele siderurgiștilor, a transmis 
membrilor delegației și întregului 
popor român un cald salut.

A luat cuvîntul ing. Anghel 
Zaprianov, directorul general al 
combinatului, care, după ce a salu
tat călduros pe membrii delegației 
române, a spus, printre altele : 

Relațiile prietenești care leagă 
popoarele noastre frățești au rădă
cini adinei. Poporul nostru este re
cunoscător și ține minte că pe pă- 
mînt românesc au fost organizate 
și trimise grupuri de revoluționari 
în patria noastră, că prin România 
au trecut eliberatorii noștri — frați 
ruși, că ostașii români au căzut în 
luptele de la Gri vița pentru elibe
rarea Bulgariei de sub jug oto
man.

în vremurile de azi, în condițiile 
construirii socialismului în țările 
noastre, s-au deschis orizonturi noi, 
luminoase, pentru înțelegere și a- 
propiere. Azi, prietenia noastră se 
dezvoltă și se întărește pe baza 
marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar.

Noi toți dorim sincer ca aceste 
relații de prietenie să se lărgească 
și să se întărească pe vecie. Noi 
ne bucurăm din inimă de marile 
succese care au fost dobîndite la 
dumneavoastră, sub conducerea 
partidului comunist, în construi
rea socialismului, de profundele 
transformări care au intervenit în 
ultimii ani în toate domeniile vie
ții economice, politice și culturale.

Poporul nostru, scumpi tovarăși, 
a dobîndit, de asemenea, sub con
ducerea Partidului Comunist Bul
gar, mari succese în construirea 
socialismului.

Printre întreprinderile indus
triale din Bulgaria, a continuat 
vorbitorul, se reliefează puternic 
combinatul metalurgic de Ia Kre- 
mikovți. în acest an au intrat în 
funcțiune al doilea furnal și cup
torul electric de 100 de tone. în 
lunile apropiate vor intra în func
țiune convertizoafe puternice de 
100 de tone pentru producția 
de oțel, iar pînă la sfîrșitul" anu
lui 1966 vom obține și primele la
minate vălțuite la cald.

în timp ce în trecut țara noas
tră aproape că nu avea produc
ție de metale feroase, mulțumită 
ajutorului neprecupețit al Uniunii 
Sovietice, anul acesta la noi se 
vor produce 770 mii tone fontă, 
iar în cursul anului viitor — pes
te 1 milion de tone. După date 
preliminare, pînă în 1970, produc
ția de oțel pe cap de locuitor va 
ajunge la circa 280 kg. în felul 
acesta, colectivul nostru de mii de 
oameni își dă contribuția la con
struirea bazei tehnico-materiale a 
socialismului în țara noastră.

Primit cu aplauze puternice și u- 
rale a luat cuvîntul tovarășul A- 
lexandru Drăghici. Ca membru al 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ-

Pe primul plan : 
calitatea 
si diversificarea
9

producției
(Urmare din pag. I-a)

în perioada 1 ianuarie — 1 sep
tembrie s-au realizat peste plan 
mai bine de 300 000 m p de țesă
turi din bumbac, 143 800 articole 
din tricotaje, importante cantități 
de încălțăminte.

' ărticipanții la discuții au sub
limat că în fiecare unitate există 
încă numeroase rezerve interne a 
căror valorificare va contribui la rea
lizarea planului pe 1966 la tofi indi
catorii. Colectivului întreprinderii 
noastre — a spus tov. Ion Olteanu, 
directorul întreprinderii „Banatul“, 
îi revin în anul viitor sarcini spo
rite. Considerăm că avem condiții 
pentru a le îndeplini întocmai. 
Afirm aceasta bizuindu-mă pe ex
periența și inițiativa muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, pe con
tribuția tot mai activă a organi
zației de partid la mobilizarea tu
turor forțelor întreprinderii, pe 
măsurile ce le luăm încă de acum 
pentru a asigura buna pregătire 
și desfășurare a producției. Tot
odată, socotesc necesar ca Ministe
rul Industriei Ușoare să stabilească 
din vreme cantitățile de produse, 
sortimentele și articolele pe care ur
mează să le fabricăm.
Alți vorbitori s-au referit pe larg la 

necesitatea îndeplinirii ritmice a pro
ducției la toate sortimentele, la aten
ția ce trebuie acordată permanent îm
bunătățirii calităfii bunurilor de con
sum. A fost criticată tendința u-

Kremikovți
nia, a spus vorbitorul, îmi revine 
cinstea să vă transmit dumnea
voastră, bravi siderurgiști și meta- 
lurgiști din Kremikovți, un fier
binte salut tovărășesc din partea 
siderurgiștilor și metalurgiștilor 
din România, din partea întregu
lui popor român.

Vizita de prietenie pe care o fa
cem în țara dumneavoastră, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar și a 
guvernului Republicii Populare 
Bulgaria, contactul direct cu rea
litățile Bulgariei socialiste, discu
țiile purtate cu tovarășii din con
ducerea partidului și guvernului 
dumneavoastră contribuie la con
solidarea legăturilor tradiționale 
dintre poporul român și poporul 
bulgar Vă mulțumim pentru pri
mirea pe care ne-ați făcut-o, pen
tru cuvintele calde adresate dele
gației noastre și poporului român.

Aici, la combinatul dumneavoas
tră, am făcut cunoștință cu un co
lectiv puternic și harnic, care lu
crează cu însuflețire într-unul din 
cele mai mari obiective industriale 
care transformă fostul sat de la 
poalele munților Stara Pianina în
tr-o importantă așezare industrială 
și schimbă înfățișarea împrejuri
milor frumoasei dumneavoastră 
capitale. Aceste transformări în
noitoare sînt rodul activității cla
sei muncitoare, capacității sale mo
bilizatoare, spiritului său de disci
plină și organizare, înaltei sale 
conștiințe revoluționare, care o si
tuează pe cele mai înaintate po
ziții ale luptei poporului bulgar 
pentru socialism.

Noul combinat în care lucrați — 
imagine vie a dezvoltării în ritm 
susținut a economiei naționale a 
Bulgariei, a preocupării pentru va
lorificarea bogățiilor sale naturale 
— este o contribuție de prim or
din la creșterea producției de oțel, 
la întărirea potențialului economic 
al țării dumneavoastră. Rezultatele 
muncii dumneavoastră sînt parte 
integrantă a remarcabilelor succese 
obținute de poporul bulgar, sub 
conducerea partidului său comu
nist, în opera de construire a so
cialismului.

Pentru realizările obținute pînă 
în prezent în ridicarea acestui e- 
dificiu a! industriei socialiste vă 
felicităm călduros, vă dorim noi 
succese în îndeplinirea sarcinilor.

în țara noastră, în Republica So
cialistă România, a spus în conti
nuare tovarășul Alexandru Dră
ghici. întregul popor munceș
te cu avînt pentru încheierea cu 
succes a planului de șase ani 
de dezvoltare a economiei na
ționale. Forțele de prodiieție au cu
noscut în acești ani o nouă și pu
ternică înflorire, se dezvoltă în 
ritm accelerat industria socialistă 
și, pe această bază, progresează e- 
conomia națională, întreaga socie
tate. Si în acest an — ultimul an 
al șesenalului — sarcinile de plan 
în industrie se îndeplinesc cu 
succes. Față de perioada corespun-

LA „MUZEUL MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE DIN BULGARIA"
(Urmare din pag. I-a)

ționale, a lipsei de drepturi po
litice și sociale, pentru libertate și 
independentă națională într-o sală 
specială sînt oglindite succesele 
clasei muncitoare, țărănimii și in- 

nor întreprinderi ca „Industria 
textilă“, Fabrica de încălțăminte 
Jimbolia ș.a. de a realiza peste 
plan anumite sortimente mai ren
tabile fără a se lua măsuri pentru 
asigurarea desfacerii acestora.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tov. Ioan Gluvacov, se
cretar al Comitetului regional de 
partid Banat, care a subliniat sar
cinile ce revin conducerilor teh- 
nico-administrative și organiza
țiilor de partid din întreprinderi 
privind punerea în valoare a noi 
rezerve interne, aplicarea cu prio
ritate a măsurilor de care depind 
atît îndeplinirea planului pe 1965 
la toți indicatorii, cît și pregătirea 
tuturor condițiilor pentru realiza
rea sarcinilor ce revin pe anul 
viitor colectivelor din ramura in
dustriei ușoare a regiunii.

Procedeele moderne 
de foraj 
și extracție 
să capete 
o largă extindere

(Urmare din pag. I-a)

Extinderea electrificării instala
țiilor de foraj, a forajului cu jeț 
cu duze mici, utilizarea de seturi 
de prăjini grele, perfecționarea 
cursurilor de calificare și ridicare 
a calificării muncitorilor, preveni
rea avariilor la sonde ș.a. sînt — 
așa cum a reieșit în cadrul dezba
terilor — măsuri pe care ele le pun 
acum la baza îndeplinirii și depă
șirii planului. 

zătoare a anului trecut, producția 
globală industrială pe primele 8 
luni a crescut cu peste 14 la sută. 
La sfîrșitul anului producția in
dustrială va fi de 2,24 ori mai mare 
decît cea din 1959, depășindu-se 
astfel prevederile planului de șase 
ani. Dinamica cea mai rapidă o 
au ramurile hotărîtoare pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-materia
le a socialismului • industria ener
giei electrice, siderurgia, construc
ția de mașini, chimia.

După cum știți, în vara acestui 
an a avut loc cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, care a elaborat programul 
înfloririi multilaterale a României 
socialiste în anii 1966—1970. O- 
biectivul central al politicii eco
nomice a partidului și guvernului 
nostru este continuarea industria
lizării țării — singura cale de asi
gurare a progresului și civiliza
ției țărilor care construiesc noua 
orînduire, calea bunăstării poporu
lui, a asigurării independenței și 
suveranității naționale.

însuflețirea și entuziasmul cu 
care oamenii muncii au primit 
hotărîrile Congresului al IX-lea 
stau mărturie voinței întregului 
popor de a munci neobosit pen
tru traducerea lor în viață, pen
tru bunăstarea celor ce muncesc.

Noua Constituție a Republicii 
Socialiste România, legea funda
mentală a statului nostru, recent 
adoptată de Marea Adunare Na
țională, consfințește această reali
tate. întărirea continuă a rolului 
conducător al clasei muncitoare 
este o necesitate obiectivă pentru 
realizarea cu succes a sarcinilor 
istorice în întreaga perioadă a 
construirii socialismului și comu
nismului.

Corespunzător intereselor fun
damentale ale poporului român, 
ale cauzei socialismului și păcii, 
a spus în încheiere vorbitorul, 
Republica Socialistă România pune 
în centrul politicii sale externe 
prietenia strînsă și alianța fră
țească cu toate țările socialiste, 
dezvoltă legăturile de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste 
pe baza principiilor internaționa
lismului socialist, respectării inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi, avan
tajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești. Considerăm că aceasta 
este o contribuție activă la întări
rea unității și coeziunii sistemului 
mondial socialist și a întregii miș
cări comuniste și muncitorești in
ternaționale, în interesul cauzei 
socialismului și păcii.

Mulțumindu-vă încă o dată, 
dragi tovarăși, pentru primirea 
călduroasă făcută delegației noa
stre; vă urăm din toată inima noi 
și noi succese.'

Participantă- Ia miting au scan
dat lozinci pentru prietenia româ- 
no-bulgară, pentru Partidul Comu
nist Român. Mitingul s-a transfor
mat. într-o puternică manifestare a 
prieteniei dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre popoarele celor 
două țări.

telectualității bulgare, obținute sub 
conducerea partidului în ultimele 
două decenii în construcția socia
lismului.

La sfîrșitul vizitei, membrii de
legației au semnat în cartea de o- 
noare a muzeului.

întreprinderea de foraj din Rm. 
Vîlcea și întreprinderile de extrac
ție Ciurești și Găești nu și-au în
deplinit planul la toți indicatorii. 
Discuțiile au reliefat deficiențele 
existente, vorbitorii referindu-se 
în cuvîntul lor la măsurile care se 
impun pentru îmbunătățirea acti
vității în schelele petroliere. Or
ganizația de partid din întreprin
derea Ciurești și-a propus ca, pe 
baza unei analize făcute recent la 
toate sondele, să sprijine conduce
rea tehnico-administrativă în apli
carea celor mal eficiente regimuri 
tehnologice de extracție a țițeiului.

Este pregătită 
sămînța necesară ?

(Urmare din pag. I-a)

Cererile au fost depuse din vreme, 
dar, pînă zilele trecute, nici o uni
tate nu primise încă răspunsul : 
clnd și la ce bază de recepție poate 
efectua schimbul. Oare organele lo
cale nu-și dau seama că aceste în- 
tîrzieri pot să creeze greutăți uni
tăților și îndeosebi celor care însă- 
mînțează mai devreme ? Consiliul 
agricol regional Cluj trebuie să ia 
toate măsurile necesare pentru ca 
schimbul de semințe să se facă cît 
mai repede posibil.

Unele deficiente se semnalează 
și în regiunea Dobrogea. Tov. 
Marin Bogdan, directorul „Agro- 
sem“-Constanța, ne-a declarat că 
pentru loturile semincere ale uni
tăților din regiune sînt necesare 
2 730 tone de grîu. Cea mai mare 
parte din această cantitate a fost 
asigurată. Mai trebuie să sosească 
de la G A.S. Mărculești 340 de tone. 
O problemă se mai ridică cu cele 
150 tone din silozul de la Medgi
dia. Grîul nu întrunește condițiile 
de calitate, are o greutate absolută

Marți după-amiază a plecat la 
Budapesta delegația guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care va participa la 
lucrările Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică 
și tehnico-științifică româno-un- 
gară. La aeroport, delegația a fost 
condusă de tovarășii Iosif Banc și 
Gheorghe Gaston-Marin, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Roman Moldovan, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, de reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și in-

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE DANEZE

Marți dimineață delegația Par
lamentului din Danemarca, condu
să de Julius Bornholt, președintele 
Parlamentului, care face o vizită 
în țara noastră, a sosit la Cluj. 
Președintele Comitetului executiv 
al sfatului popular regional, Cle
ment Rusu, a vorbit oaspeților 
despre dezvoltarea acestei regiuni, 
în cursul zilei parlamentarii da
nezi s-au întîlnit la Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ cu cadre didactice 
și cercetători din localitate. Au fost 
vizitate cartiere noi de locuințe, 
complexul studențesc și monumen
te istorice ale orașului. Seara 
membrii delegației au asistat la 
un spectacol folcloric prezentat la 
Teatrul Național. în timpul vizite
lor oaspeții au fost însoțiți de prof. 
Tudor Ionescu și C. Paraschives- 
cu-Bălăceanu, deputați în Marea 
Adunare Națională.

Școlarizarea mecanicilor agricoli
pentru cooperativele de producție
O hotărîre a Consiliului de Miniștri

Consiliul de Miniștri a emis re
cent o hotărîre privind școlarizarea 
mecanicilor agricoli pentru coope
rativele agricole de producție. în- 
cepînd cu anul școlar 1965—1966, 
școlile profesionale de mecanici a- 
gricoli de sub îndrumarea Consi
liului Superior al Agriculturii vor 
pregăti mecanici agricoli în spe
cialitățile motoriști, tractoriști, in
stalatori pentru irigații, necesari și

început de stagiune 

„I. L Caragiale"
Primul gong al stagiunii 1965 — 

1966 a sunat marți seara la sala 
Studio a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale“. Colectivul primei noa
stre scene a introdus in repertoriul 
acestei ’stagiuni, in semn de oma
giu adus lui Vasile Alecsandri, un 
spectacol alcătuit din versuri și 
cîntece comice din opera marelui 
scriitor. Printre interpreți se nu

mai mică decît normele prevăzute. 
Pentru a rezolva problema, s-a fă
cut o adresă la Consiliul Superior 
al Agriculturii pentru a obține o 
derogare de la această normă.

Trebuie spus însă că pe această 
cale nu se va rezolva deloc pro
blema. Dimpotrivă, va da naștere 
la neajunsuri. Iată părerea ingine
rului Ion Apolozan, de la Consiliul 
agricol regional Dobrogea : „Dero
garea pe care vrea să o obțină 
Agrosem-Constanța este, de fapt, 
un rabat făcut slabei calități a se
minței. Nu sîntem de acord să folo
sim asemenea grîu, mai ales pentru 
loturile semincere. Anul acesta am 
avut, în regiune, grîu de foarte 
bună calitate. Așa că problema se 
poate rezolva fără derogări".

Condiționarea semințelor este o 
acțiune de mare însemnătate. Pe 
ceastă cale se înlătură boabele neco
respunzătoare șl corpurile străine, 
în multe locuri acest lucru a fost 
înțeles pe deplin și, în consecință, 
se obțin rezultate bune. în regiu
nea Dobrogea, bunăoară, 90 la sută 
din semințe sînt condiționate.

Există însă și unități unde nu 
se acordă suficientă atenție aces
tei acțiuni și unde ea se desfă
șoară într-un ritm nesatisfăcător 
în raionul Bistrița nu s-a condi
ționat decît 41 Ia sută din să
mînța prevăzută ; în raionul Tur
da — 64 la sută ; în raionul Adam
clisi — 62 la sută ; în regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară — 57 la 
sută etc De ce ?- în primul rînd, 
fiindcă în unele unități acțiunea 
a început tîrziu, iar apoi utilajele 
existente n-au fost folosite cu în
treaga capacitate. Cooperativele 
de producție din Matei și Chira- 
leș, raionul Bistrița, și-au procu
rat trioare de mare capacitate, 
dar nu le pot folosi din lipsă de 
curent electric. La cooperativa 
din Șieu-Odorhei, triorul era de
fect. S-a rupt o axă și nimeni n-a 
avut „inițiativa“ să o repare sau 
s-o înlocuiască. La Solovăstru, ra
ionul Reghin, nu s-a curățit nici un 
kilogram de sămînță. în curtea coo
perativei stau două selectoare ru
ginite. După cum se vede, e vorba 

stituții centrale. Au fost de față 
Jozsef Vince, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei.

★
în aceeași zi delegația a sosit la 

Budapesta. Pe aeroport ea a fost 
întimpinată de Apro Antal, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., viceDreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, Peter Valyi, prim- 
vicepreședinte al Comisiei de stat 
a planificării. Mihail Roșianu, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în R. P. Ungară, și de alte 
persoane.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE FINLANDEZE

Delegația Parlamentului din Fin
landa, condusă de Karl August 
Fagerholm, președintele Parlamen
tului, însoțită de deputății Ion 
Pas, Mircea Rebreanu și Petre Ni
colae, președintele Sfatului popu
lar al orașului Constanța, au vizi
tat marți cooperativa agricolă de 
producție din comuna Cumpăna, 
gospodăria agricolă de stat Murfat- 
lar. Stațiunea experimentală viti
colă Dobrogea. construcții de lo
cuințe din orașul Constanța și Mu
zeul arheologic. în aceeași zi oas
peții au făcut o plimbare pe lito
ral.

în cinstea delegației, ansamblul 
de cîntece și dansuri „Brîulețul“ 
al Sfatului popular regional Do
brogea a susținut un spectacol fol
cloric. Președintele Sfatului popu
lar al Orașului Constanța a oferit 
o masă.

(Agerpres)

cooperativelor agricole de produc
ție. Acești elevi vor fi bursieri ai 
cooperativelor agricole și vor avea 
aceleași drepturi ca și elevii meca
nici agricoli care se pregătesc pen
tru organizațiile agricole de stat. 
După absolvirea școlii, ei vor lucra 
în cooperativele care au suportat 
cheltuielile de școlarizare și cu 
care au încheiat contractul-anga- 
j ament. (Agerpes)

la Teatrul Național

mără George Calboreanu, Ion Fin- 
teșteanu, Grigore Vasiliu-Birlic, 
Marcel Anghelescu, Irina Răchi- 
țeanu, Eugenia Popovici, Draga Ol- 
teanu, llinca Tomoroveanu, Gh. Co- 
zorici, Gh. Popovici-Poenaru, Cos- 
ma Brașoveanu Regia spectacolu
lui aparține lui Sică Alexandrescu, 
iar scenografia este semnată de 
Gh. Bedros. (Agerpres) 

de deficiențe organizatorice, care 
pot și trebuie să fie înlăturate 
In timpul scurt cit a mai rămas pînă 
la începerea insămînțărilor, consiliile 
agricole, conducerile de unități tre
buie să ia toate măsurile care să asi
gure folosirea la întreaga capacitate 
a utilajelor de condiționat.

La laboratoarele regionale pentru 
controlul semințelor este multă 
treabă în aceste zile. Se verifică 
mii și mii de probe trimise de uni
tăți și, pe această bază, se indică 
acestora calitatea griului pe care-I 
vor însămința. Este o acțiune 
care contribuie în mare măsură 
la folosirea unor semințe de bună 
calitate. în multe locuri ea a fost 
bine organizată Consiliile agricole 
din regiunea Cluj au format colec
tive de specialiști, care au luat 
probe din toate soiurile și de la 
toate unitățile.

Trebuie spus că unele unități 
n-au trimis nici acum probele de 
semințe la laborator. „Cooperativele 
agricole de producție din raioanele 
Tîrnăveni și Reghin — ne-a infor
mat tov. inginer Zoltan Pap. di
rectorul laboratorului din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară — 
ne-au trimis toate probele în ma
joritatea cazurilor probele au ob
ținut buletine roșii, ceea ce în
seamnă că sămînța este de bună 
calitate. Mai avem necazuri cu u- 
nele cooperative. în special din 
raionul Odorhei, care obișnuiesc să 
ne aducă probele în ultimul mo
ment, cerîndu-ne apoi să le întoc
mim repede buletinele“ Aseme
nea întîrzieri se semnalează și în 
alte regiuni Ele provoacă aglo
merări inutile la laboratoare.

Cu prilejul raidului au reieșit și 
alte practici dăunătoare. La coope
rativa agricolă Nucet, raionul Tir- 
goviște. s-a ales grîul la masă și 
apoi s-a trimis laboratorului, deș’ 
sămînța aflată în magazie nu era 
condiționată.

însămînțarea griului bate la ușă 
Este de datoria consiliilor agricole, 
a consiliilor de conducere din coo
perativele de producție și a specia
liștilor din aceste unități să între-

Astâzi se împlinesc 19 ani de Ia proclamarea Republicii Populare Bul
garia. Poporul român cunoaște și se bucură de succesele dobîndite de 
poporul bulgar, sub conducerea partidului comunist, in construcția so
cialismului. Prin munca lor entuziastă, oamenii muncii bulgari iși clă
desc o viață nouă, schimbă din temelii fața țârii. în fotografie : Vedere 

a Sofiei înnoite. Cartierul de locuințe „Vladimir Zaimov"

MOSC OVA

MITING AL PRIETENIEI 
SOVIETO CEHOSLOVACE

MOSCOVA 14 (Agerpres).— în 
încheierea convorbirilor dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
R.S. Cehoslovace și U.R.S.S., la 14 
septembrie a fost semnată la 
Kremlin Declarația comună sovie- 
to-cehoslovacă.

în aceeași zi, în Palatul Congre
selor din Kremlin a avut loc mi
tingul prieteniei sovieto-cehoslova- 
ce, la care au participat Antonin 
Novotny, Jozef Lenart și membrii 
delegației cehoslovace, precum și 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Anastas Mikoian și alți conducători 
de partid și de stat sovietici.

Luînd cuvîntul la miting, L 
Brejnev, referindu-se la relațiile 
sovieto-cehoslovace, a spus : „Țe
lurile noastre sînt aceleași, avem 
un viitor comun și nu există forță 
care ar putea să slăbească coeziu
nea dintre popoarele sovietic și 
cehoslovac, dintre P.C.U.S. și P.C. 
din Cehoslovacia“.

L Brejnev a făcut cunoscut că în 
timpul convorbirilor conducători
lor cehoslovaci și sovietici s-a a- 
cordat o mare atenție probleme
lor colaborării economice.

R. S. Cehoslovacia și U.R.S.S.. a 
spus vorbitorul, au aceleași puncte 
de vedere asupra situației inter
naționale actuale, în aprecierea 
sarcinilor care stau în fata co
muniștilor din întreaga lume. 
„Noi am apărat și vom apăra uni
tatea comunității socialiste mon
diale. bastionul principal al tutu
ror forțelor revoluționare și pro
gresiste ale timpurilor noastre“.

L. Brejnev a făcut din nou cu
noscută hotărîrea de sprijinire a 
mișcării de eliberare națională a 
popoarelor, de întărire a relații
lor cu tinerele țări independente.

Caracterizînd problema secu
rității europene, vorbitorul și-a în
dreptat atenția asupra faptului că 
cercurile guvernamentale ale R. F. 
Germane, încurajate de S.U.A., pă
șesc tot mai fățiș pe calea revan
șei. El a arătat că conținutul prin
cipal al declarațiilor liderilor par
tidelor guvernante în cursul cam
paniei electorale din R.F.G. con
stituie „cererea de înzestrare a 
Bundeswehrului cu arma nu
cleară“.

Referindu-se la declarațiile oa
menilor de stat vest-germani că 
sînt gata să lărgească contactele

prindă tot ceea ce este necesar . 
pentru ca în momentul începerii I 
semănatului, în fiecare unitate sä I 
existe toate semințele necesare, _ 
condiționate și tratate. O grijă I 
deosebită trebuie acordată urgen- I 
tării schimbului de semințe și con- - 
diționării lor, folosind din plin S 
toate selectoarele existente.

A noua campanie
I 
I 
I

(Urmare din pag. I-a)

tricicluPrin folosirea agregatului 
de mare productivitate „Pelican" 
care poate pluti pe apă, se va re 
colfa stuful și de pe 23 000 ha de 
plaur. Pînă acum el putea fi recolta1 
numai pe înghej sau manual. Se 
caută, de asemenea, noi căi pentru 
scurtarea campaniei de recoltare prin 
creșterea randamentului agregatelor 
La propunerea șefului de brigadă de 
la unitatea Șontea, Toader ȘopîrIB 
s-au construit agregate 
recoltoare, avînd două 
tăiere. Productivitatea 
crește astfel cu peste 70 la sută, se 
vor evita călcările repetate pe a- 
ceeași suprafajă, care pot distruge 
rădăcinile stufului. Pe tabelul noută

cu două 
fronturi de 
muncii va

ților Deltei stuficole se mai înscriu ■ 
30 de agregate de prebalotare. ex
tinderea mecanizării operațiilor de 
încărcare a stufului în ceamuri, folo
sirea pe canalele principale din sec
torul Rusca a unei macarale pluti
toare care poate încărca într-o oră 
șapte tone de stuf.

Pentru locuitorii de iarnă ai Del
tei — recoltorii stufului — se asigură 
condifii bune de muncă și de trai. 
La sediile coloanelor au început să 
sosească vasele dormitoare cu came
re încălzite și confortabile. Sînt peste 
100 de asemenea cabane plutitoare 
cu biblioteci, aparate de radio, jocuri 
de șah. 

! 
I

I
I
I
I
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cu Uniunea Sovietică, L. Brejnev 
a spus că în Uniunea Sovietică ar 
fi salutată normalizarea relațiilor 
cu R. F. Germană, dar un lucru 
trebuie să fie clar : o asemenea 
normalizare nu poate fi realizată 
pe baza satisfacerii pretențiilor 
revanșarde, în dauna intereselor 
R. D. Germane, R. S. Cehoslovace, 
R. P. Polone sau ale oricărei alte 
țări socialiste.

în continuare, vorbitorul a ară
tat că U.R.S.S. și Cehoslovacia 
sprijină cu hotărîre poporul viet
namez, acordă și vor acorda ajutor 
Vietnamului în respingerea agre
siunii americane.

Leonid Brejnev a subliniat în în
cheiere că datoria tuturor comu
niștilor este aceia de a nu permite 
acțiuni capabile să slăbească 
frontul unit al mișcării revoluțio
nare mondiale, să facă totul pentru 
întărirea unității mișcării comu
niste mondiale, pentru consolidarea 
alianței de luptă a tuturor forțelor 
revoluționare.

Referindu-se la ciocnirile armate 
dintre India și Pakistan, vorbito
rul a subliniat că acestea continuă 
să atragă atenția în întreaga lume. 
El și-a exprimat speranța că gu
vernele Indiei $i Pakistanului își 
vor da seama că agravarea con
tinuă a conflictului armat nu este 
în interesul acestor țări și vor 
găsi mijlocul de a-1 înlătura.

A luat apoi cuvîntul Antonin 
Novotny, care a spus : în urma vi
zitei în Uniunea Sovietică ducem 
cu noi nu numai numeroasele ma
nifestări ale sentimentelor de prie
tenie, nu numai bucuria pentru 
succesele realizate de poporul so
vietic, dar am aflat, de asemenea, 
și multe lucruri noi, care ne vor 
fi utile în munca noastră.

Considerăm, a spus vorbitorul, 
că țările noastre, deși se deosebesc 
considerabil atît din punct de ve
dere al suprafeței teritoriilor lț>r 
și al sarcinilor în domeniul dezvol
tării statelor, cît și din punct de 
vedere a) amploarei economiei lor. 
pot colabora cu succes. Antonin 
Novotny a subliniat că în practica 
lor partidele comuniste ale celor 
două țări pornesc de la principiile 
generale ale marxism-leninismului. 
Ținem, firește, seama de deosebi
rile care există în ceea ce pri
vește problemele țărilor noastre.

în continuare A. Novotny a vor
bit despre pregătirile în vederea 
celui de-al 13-lea Congres al P. C. 
din Cehoslovacia, care va concre
tiza programul dezvoltării în con
tinuare a societății socialiste și al 
pregătirii trecerii ulterioare la so
cietatea comunistă.

Referindu-se la lupta eroică a 
poporului vietnamez împotriva a- 
gresorilor americani, vorbitorul 
a subliniat că această luptă găsește 
o simpatie profundă la oame
nii muncii din țările socialiste. 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă și ce
lelalte țări socialiste acordă ajutor 
R. D. Vietnam în luptă sa împotri
va agresiunii-ttnperiallste.

în închéierej primul secretar a! 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia și-a 
exprimat convingerea că în pre
sant există posibilități pentru con
solidarea unității mișcării comu
niste internaționale.

Convorbirile noastre cu condu
cătorii sovietici, a spus A. No
votny, au arătat unitatea noastră 
asupra fantului că o colaborare tot 
mai largă și ajutorul reciproc la 
rezolvarea problemelor economice 
și tehnico-științifice constituie ca
lea principală pe care trebuie să 
fie îndrumată dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării dintre 
UR.S.S. și R. S. Cehoslovacă.

Conferința plenipotențiarilor 
Uniunii internaționale 
de telecomunicații

ATENA 14 (Agerpres). — Marți 
a început la Atena Conferința ple
nipotențiarilor Uniunii interna
ționale de telecomunicații. Ea lu
crările conferinței participă repre
zentanți din 127 de țări ale lumii. 
Republica Socialistă România este 
reprezentată de o delegație con
dusă de Grigore Marin, adjunct al 
ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor. Conferința plenipo
tențiarilor este organul suprem de 
conducere al Uniunii. Actuala con
ferință are un caracter jubiliar, 
deoarece în mai anul acesta U.I.T. 
a împlinit 100 de ani de existență.



OSLO

Rezultatele 
scrutinului

Lupte intense între
trupele indiene și pakistaneze

• Partidul guvernamen 
tal învins în alegeri 
• Spre un guvern de 
coaliție î

(Agerpres). — Parti-OSLO 14
dul Muncitoresc Norvegian (de ten
dință social-democrată) a pierdut, 
un număr considerabil de . voturi 
în alegerile care s-au desfășurat 
timp de două zile în Norvegia, ,în- 
cetînd de a mai avea majoritatea 
în parlament. După 30 de ani în 
care s-a aflat, cu o scurtă întreru
pere în 1963, la putere, acest par
tid este acum nevoit să se retragă 
în opoziție. Potrivit rezultatelor în
că incomplete, Partidul Muncito
resc a pierdut 6 mandate care au 
revenit partidelor conservator, de 
centru și liberal. Acesta din urmă, 
îndeosebi, a cîștigat 4 locuri noi 
în parlament, urmînd să joace un 
rol important în coaliția celor trei 
partide burgheze care dețin îm
preună 80 de mandate din totalul 
de 150 din parlament. Se crede că 
ele vor alcătui noul guvern al Nor
vegiei. Primul ministru Gerhard- 
sen a făcut cunoscut că-și va pre
zenta 
se va 
tidul 
pala 
numărul deputaților Săi fiind 
mult mai mare decît 
alt partid.

demisia la 4 octombrie, cînd 
întruni noul parlament. Par- 
său va rămîne totuși princi- 
forță politică din Norvegia, 

cu
al oricărui

Un comunicai al Mișcării pentru 
eliberarea Angolei relatează că 
acțiunile întreprinse în ultimele 
zile împotriva forțelor colonialis
te portugheze în diferite regiuni 
ale țării s-au desfășurat cu suc
ces. Iată în fotografie una din 
școlile de pregătire a cadrelor 
militare care au luat ființă în re

giunile eliberate ale țârii

■ v.

• Azi se vor comunica rezultatele întrevederilor Iul U Thant 
la Delhi • Luări de poziții ale celor două părți

SRINAGHAR 14 (Agerpres). — 
Știrile transmise marți după- 
amiază de agențiile de presă men
ționează că între trupele indiene 
și cele pakistaneze continuă să 
aibă loc lupte intense. Ministrul 
adjunct al apărării al Indiei, A. M. 
Thomas, a declarat în parlament, 
potrivit agenției U.P.I., că forțele 
indiene, au continuat să înainteze 
,în sectorul Jammu-Sialkot. In 
sectorul Chamba-Jaurian din Caș- 
mir continuă de asemenea lup
tele. Avioane indiene au bombar
dat marți dimineața bazele mili
tare pakistaneze de la Peshawar 
și Kohat.

Aviația pakistaneză a între
prins, potrivit agenției Reuter, care 
citează surse din Rawalpindi, re
petate atacuri împotriva unor baze 
militare indiene luni seara și 
marți. Bombardiere pakistaneze au 
atacat instalațiile militare indiene 
din Srinaghar, Halwara și Adam- 
pur, precum și baza aeriană Baueu, 
care servește ca punct de apro
vizionare a trupelor indiene de pe 
frontul Lahore și Sialkot. Marți, 
aparate pakistaneze au bombardat 
aeroportul Barrackpore de lîngă 
Calcutta. Potrivit surselor din Ca- 
raci, avioanele pakistaneze au pro
vocat pagube serioase bazelor 
bombardate.

Marți după-amiază, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a avut 
o nouă întrevedere cu nrimul mi
nistru indian Lal Bahadur Shastri. 
în efortul de a obține încetarea 
focului dintre cele două țări. Sur
se din Delhi, citate de agenția 
U.P.I., relatează că secretarul ge
neral a cerut încetarea
urmînd ca punctele în litigiu 
discutate ulterior de părțile 
resate.

într-un interviu televizat, 
Bahadur Shastri a spus că
cere retragerea tuturor trupelor 
pakistaneze de pe teritoriul Indiei, 
inclusiv din Cașmir.

La rîndul său, ministrul aface
rilor externe al Pakistanului, Zul-

ficar Aii Bhutto, a declarat — po
trivit agenției M.E.N. — că țara 
sa se pronunță pentru retragerea 
trupelor celor două părți în con
flict și înlocuirea lor cu trupe ale 
O.N.U., provenite din țările afro-a- 
siatice. Aceste trupe urmează, po
trivit lui Bhutto, să asigure impar
țialitatea unui referendum care ar 
urma să se țină în Cașmir în vii
toarele trei luni.

Un purtător de cuvînt al guver
nului indian a anunțat că rezulta
tele convorbirilor purtate de U 
Thant și oficialitățile indiene în 
legătură cu conflictul indo-pakis- 
tanez vor fi comunicate miercuri 
dimineața.

demonstrat luni la Washington, cetind anularea mandatului a cinci 
Statului Mississippi care au tost aleși In mod ilegal prin privarea de

Sufe de cetățeni de culoare au 
membri ai Congresului din partea

dreptul la vot a mii de negri din acest stat

Guvernul peruvian
a demisionat

Dedesubturile crizei politice

VIETNAM • Un alt contingent 
de militari americani va intra

'■ **

L i

■

Coreea de sud a cunoscut din nou 
una din acele răbufniri periodice 
care, din 1960 încoace, îi sînt atît de 
caracteristice. Timp de aproape două 
săptămîni, Seulul și alte orașe din fără 
au redevenit teatrul unor viguroase 
demonstrații studenfești. într-o adu
nare finută cu puțin timp în urmă în 
incinta universității din capitală, 
studenfii au cerut anularea tratatulu' 
privind așa-zisa normalizare a relații
lor cu Japbnia, dizolvarea Adunării 
Naționale "(taré după demisia în bloc 
a depuiafilor opoziției a aprobat tra
tatul) și organizarea de noi alegeri. 
Ca de obicei, președintele Pal: Cljan 
Hi a răspuns prin amenințării Dar 
studenții nu s-au lăsat intimidați, ei 
au ieșit în stradă — atît în 
capitală, cîf și în provincie. Demon
strațiile au reînceput. împotriva lor 
guvernul a trimis armata și polijia. 
Clădirile universităților au fost luate 
cu asalt. Mai multe instituții de învă- 
fămînt superior au fost închise, iar 
aproape 2 000 de studenți arestai'. 
Atmosfera generală de teroare s-a ac
centuat.

Cauza imediată a actualelor de
monstrații o constituie, ca de afîtea 
ori în ultimii ani, mult controversa
tele tratative japono-sud-coreene, în
cepute în 1952 și încheiate... abia în 
primăvara acestui an. larga mișcare 
desfășurată de-a lungul anilor în Co
reea de sud și-a propus drept scop 
tocmai zădărnicirea acestor tratative, 
iar acum, după încheierea lor, împie
dicarea ratificării tratatului. Trebuie 
men|ionaf că o mișcare similară se 
desfășoară și în Japonia. Forțele de
mocratice din cele două țări cunosc 
semnificația reală a acestui tratat. Aici 
nu este vorba, cum se încearcă să se 
lase impresia de către unele cercuri, 
de „o reconciliere”, de stabilirea de 
relații normale între cele două țări c!, 
așa cum s-a arătat în diverse rînduri, 
de cu totul altceva — de o orientare 
împotriva intereselor celor două po
poare. Arătînd în ce constă această 
orientare, revista tunisiană «Jeune A- 
frique» serie că „încheierea tratatului

SCURTE ȘTIRI
TEHERAN. La dezbaterile generalei 

ale Congresului mondial pentru 
lichidarea analfabetismului, șeful 
delegației române, acad. Ștefan Bă
lan, ministrul învățămlntului, s-a 
referit la experiența tării noastre 
in lichidarea neștiințel de carte, 
precum și la poziția României pri
vind colaborarea internațională in 
campania mondială de alfabetizare. 
Acad. Ștefan Bălan a fost ales In 
unanimitate președinte al Comisiei 
a III-a, care se ocupă cu proble
mele colaborării internationale in 
domeniul alfabetizării.

MOSCOVA. La 14 septembrie ai 
sosit intr-o vizită oficială in 
U.R.S.S. Ne Win, președintele Con
siliului de Miniștri și ministrul 
apărării al Uniunii Birmane.

focului, 
să fie 
inte-

Lai 
India

Ü

»
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vizează în primul rînd crearea unei 
alianțe militare reacționare, care ur
mează să includă Japonia, Coreea de 
sud, Taivanul, Filipinele și Vietnamul 
de sud. în cazul cînd ar fi 
încheiat, noul bloc militar agresiv — 
N.E.A.T.O., inspirat de Statele Unite 
(complement al N.A.T.O., C.E.N.T.O. 
și S.E.A.T.O.) și îndreptat împotriva 
păcii în Extremul Orient, ar mări în
cordarea în această zonă și ar ridica 
obstacole în calea unificării Coreei".

Nemulțumirea maselor sud-coreene 
este îndreptată însă nu numai îm
potriva tratatului cu Japonia. „în fond 
— scrie ziarul «Le Figaro» — pro
tested împotriva tratatului japono-

LIMA 14 (Agerpres). — Guvernul peruvian, condus de Fernando 
Schwalb, și-a prezentat luni seara
După cum se știe, guver

nul fiind în minoritate în Camera 
Deputaților, președintele Fernando 
Belaunde Terry a adresat la 28 iu
lie un apel opoziției în vederea 
găsirii unei posibilități de apro
piere a pozițiilor respective. Acest 
apel a rămas însă fără rezultat. 
Situația s-a agravat cînd, fapt 
fără precedent în istoria țării, ma
joritatea din Cameră a cerut re
cent guvernului să-i informeze pe 
deputați asupra situației politice 
interne și externe a țării. în urma 
refuzului premierului de a prezen
ta acest raport, membrii cabinetu
lui au hotărît să-și prezinte de
misia.

demisia.
Unele cercuri politice pun aces

te evenimente pe seama unei ma
nevre a Camerei, influențată de o 
coaliție a partizanilor fostului dic
tator Odria și a membrilor parti
dului Apra, în intenția de a pro
voca forțele armate să organizeze 
o lovitură de stat. Pentru a preîn- 
tîmpina o criză în actuala situație 
politică din Peru, agravată și așa 
de acțiunile detașamentelor de 
partizani, președintele Belaunde 
Terry a însărcinat imediat pe Ba- 
cerra de la Fior, senator și mem
bru al comitetului de conducere al 
Partidului acțiunea populară 
(partidul președintelui Belaunde) 
cu formarea noului guvern.

ATENA

în luptă • Pierderi grele suferite 
de trupele guvernamentale

SAIGON 14 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. anunță că s-a încheiat 
debarcarea în Okinawa a unui nou 
contingent de militari americani 
din divizia întîi de marină cu un 
efectiv de 7 000 de persoane. Citînd 
surse militare americane, agenția 
U.P.I. subliniază că infanteriștii 
marini americani urmează să fie 
transportați în Vietnamul de sud 
pentru a se alătura acțiunilor în
treprinse împotriva forțelor patrio
tice chiar și în decurs de cîteva 
ore dacă se va considera necesar.

Marți dimineață bombardiere 
strategice americane „B-52“ au e-

RIO DE JANEIRO 14 (Ager
pres). — în comunicatul dat pu
blicității la Rio de Janeiro asu
pra vizitei oamenilor de stat ita
lieni în Brazilia se arată că cele 
două părți au analizat principalele 
probleme politice internaționale 
și îndeosebi necesitatea dezvoltă
rii relațiilor politice, economice și 
culturale între Europa occidentală 
și țările Americii Latine. în conti
nuare se arată că Italia . sprijină 
Brazilia prin acordarea de credite 
financiare.

NU SE ÎNTREVEDE ÎNCĂ SOLUȚIA
V

ATENA 14 (Agerpres). — Cercu
rile politice grecești considerau 
marți că dificultățile care împie
dică soluționarea crizei politice din 
Grecia sînt departe de a fi înlă
turate. După numeroasele îhtreVé- 
deri dintre șefii partidelor politice

0 reorganizare a forțelor armate
anunțată la Santo

SANTO DOMINGO 
pres). — Președintele 
provizoriu al Republicii Domini
cane, Hector Garcia Godoy, a fă
cut o declarație corespondenților 
de presă în care a subliniat că 
obiectivul principal al guvernului 
este „pregătirea țării pentru ale
geri libere, cinstite și democra
tice“. Referindu-se la situația for
țelor militare ale țării, el a ară
tat că intenționează să menți-

14 (Ager- 
guvemului

Domingo
nă unitatea forțelor armate, pre- 
cizînd însă că atît armata cît și 
poliția vor fi reorganizate. în acest 
sens, agențiile de presă anunță că 
la Santo Domingo., s-a anunțat ofi
cial, după această declarație a 
președintelui guvernului provizo
riii, că în prezent se elaborează 
un plan de creare a unor forțe de 
poliție speciale, care au misiunea 
de a menține ordinea în capitală 
și în restul țării.

mes", oglindește „profunda nemulțu
mire a întregii țări față de sărăcirea 
continuă și măsurile economice de 
cîrpeală care nu duc la nici o îm
bunătățire”. 10 la sută din popu
lația țării (2,7 milioane) sînt fie șo
meri totali, fie parțiali. în ultimii doi 
ani, prețurile la articolele de consu
mație curentă au crescut cu 60 ia 
sută, iar puterea de cumpărare a 
populației s-a diminuat simțitor. Cît 
despre situația populației rurale, ea 
este și mai grea. Neavînd posibi
litatea de a se hrăni de pe peticul 
lor de pămînt, mii de țărani pără
sesc anual satele și completează arma
ta de șomeri din orașe. Era un timp

EFERVESCENȚĂ

LA SEUL

sud-coreean, tinerii intelectuali își ex
teriorizează nemulțumirea lor față de 
un guvern al cărui sprijin principal 
îl formează doi stîlpi : armata și Sta
tele Unite". Este de înțeles că în 
atmosfera de intensificare a terorii, 
pe care tratatul militar ar prilejui-o 
în mod inevitabil, marionetelor 
le-ar fi mai ușor să-și exer
cite dictatura antipopulară. în a- 
ceste condiții, acțiunile maselor capătă 
aspectul unei lupte pentru libertăți 
democratice : pentru dreptul la întru
niri, la cuvînt, pentru satisfacerea re
vendicărilor economice. Valul conti
nuu de demonstrații și manifestații 
din Coreea de sud, scrie „Japan Ti-

cînd sudul furniza cereale țării. As
tăzi el importă de la 800 000 la 1 mi
lion tone de cereale pe an.

Acum 20 de ani, la puțin timp 
după capitularea Japoniei, cînd au 
debarcat în sud, intervenționiștii au 
declarat că vor face din această parte 
a țării o „vitrină" a „democrației oc
cidentale’ spre lumea asiatică. Dar, 
așa cum o arată realitatea și cum o 
recunosc destul de des atît ziarele 
cît și autoritățile americane, Coreea 
de sud este astăzi o „vitrină spartă". 
De aceea este foarte greu să oprești 
pe oameni care fac parte din același 
popor să cunoască realitățile care 
domnesc în nord, să le compare și

să fragă concluzii. „Coreea de nord 
(Republica Populară Democrată Co
reeană) — scria „New York Herald 
Tribune* — a înregistrat o redresare 
economică spectaculoasă din 1953, 
de cînd a încetat războiul". într-un 
interval relativ scurt au fost lecuite 
rănile adînci lăsate de război. Anul 
trecut, producția livrată de întreprin
derile din republică a fost de 11 ori 
mai mare decît producția din ajunul 
războiului (1939) și de 13 ori mai 
mare decît în 1944. Nivelul de viață 
material și cultural al țării este ridicat. 
Pare astfel firesc ca tot mai mulți 
coreeni din sud să considere că reu- 
nificarea cu R.P.D. Coreeană este nu 
numai posibilă, ci și avantajoasă".

Toate acestça subliniază eșecul po
liticii acelor cercuri care sprijină re
gimurile nepopulare, de genul celui 
de la Seul. Există un fel de numifor 
comun între regimurile de la Seul, 
Saigon, ca și între fostul regim im- 
berfisf de la Santo Domingo ; toate 
la un loc arată că, pentru a men
ține o ocupație militară, forțele inter- 
venționisfe nu pot să se bizuie decît 
pe elementele cele mai reacționare, 
cele mai urîfe de popor. Faptele sînt 
însă contrarii previziunilor acestor 
forțe. Cu tot sprijinul lor, clicile reac
ționare se scufundă dintr-un impas 
în altul.

Nemulțumirile populare de la Seul 
și din alte orașe din Coreea de sud 
produc din cînd în cînd explozii. Nu 
e înfîmplător că lumea asociază e- 
venimentele din această vară cu cele 
din primăvara anului 1960, care au 
dus la răsturnarea guvernului lui Li 
Sîn Man. Desigur, evoluția evenimen
telor nu se poate prevedea. Dar este 
cert că aceste răbufniri vor contribui 
și mai mult la clarificarea maselor, 
la sfrîngerea rîndurilor lor, la suc
cese în lupta poporului sud-coreean 
spre eliberarea țării de sub ocupația 
trupelor străine și unificarea pașnică 
a întregii Coree.

Radu BOGDAN

se pare că nu a fost realizat un 
progres hotărîtor în ce privește 
acordul de formare a nouliii gu

vern. Se prevăd două soluții: pri
ma — un guvern de coaliție — es- 
:te propusă de liderul partidului 
progresist, Markezinis, și de candi
datul principal la postul de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Stephanopoulos. Majoritatea de- 
putaților partidului de dreapta U- 
niunea națională radicală se opune 
însă acestui punct de vedere. Pînă 
în prezent nu s-a reușit să se rea
lizeze o înțelegere între aceste gru
pări. A doua : un guvern format 
de grupul dizidenților din Uniunea 
de centru, sprijiniți de partidul de 
dreapta. Cu toate că luni seara 
grupul „celor 37“ de dizidenți se 
declara convins că alți 10 deputați, 
adepți ai lui Papandreu, i se vor 
alătura, marți — după cum a re
latat corespondentul agenției 
France Presse — șansele sporirii 
grupului dizident s-au redus. 
Cercurile politice se întreabă dacă, 
în aceste împrejurări, Stepha
nopoulos va persista în eforturile 
sale de conciliere.

Deputății Uniunii de centru, fi
deli lui Papandreu, au anunțat că 
începînd de miercuri vor organiza 
reuniuni în toate cartierele Atenei 
pentru a explica poziția partidului.

fectuat cel de-al 23-lea raid asu
pra regiunii situate la nord de Sai
gon unde acționează unități ale 
forțelor de eliberare națională. în 
regiunea din vecinătatea Saigonu- 
lui au avut loc noi ciocniri între 
forțele patriotice și trupele guver
namentale. O unitate întărită a 
patrioților a atacat luni seara un 
batalion guvernamental în locali
tatea Co Dinh din provincia Binh 
Duong, provocînd pierderi însem
nate trupelor guvernamentale.

■A
Divizia I aeromobilă americană 

va fi amplasată la baza militară 
specială de lîngă localitatea An 
Khe. Agenția France Presse rela
tează că „este pentru prima oară 
cînd o unitate americană este in
stalată în interiorul teritoriului 
sud-vietnamez“.

HANOI 14 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a 
mandament 
Vietnameze 
ternaționale 
control din 
protest împotriva raidurilor de la 
13 septembrie ale avioanelor cu 
reacție americane, care au bombar
dat și mitraliat regiuni populate 
din R. D. Vietnam. în mesaj se 
subliniază că Ja 11 și 12 septem
brie, mai multe nave de război 
americane au pătruns în apele te
ritoriale ale R, D. Vietnam mitra- 
liind regiuni populate de coastă.

înaltului Co
al Armatei Populare 
a trimis Comisiei în

de supraveghere și 
Vietnam un mesaj de

Răspunsul lui A. N. Kosighin
la apelul unor (aureați 
ai Premiului Nobel
ipentru pace

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității răs
punsul lui Alexei Kosîghin la ape
lul unui grup de laureați ai Pre
miului Nobel pentru pace. Printre 
semnatarii acestui apel se numără 
Norman Angell, Boyd-Orr, Philip 
Noel-Baker, Martin Luther King, 
Linus Pauling și alții. „Pacea în 
Vietnam — relevă șeful guvernului 
sovietic — poate fi obținută numai 
pe calea respectării stricte a acor
durilor de la Geneva pentru Viet
nam, a încetării imediate de către 
Statele Unite a bombardamentelor 
barbare asupra teritoriului R. D. 
Vietnam și a amestecului lor în 
treburile interne ale Vietnamului 
de sud“.

CASABLANCA
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GENEVA. Consiliul pentru co
merț și dezvoltare al O.N.U. 
(U.N.C.T.A.D.) a adoptat un pro
iect de rezoluție al celor 31 de țări 
în curs de dezvoltare, în care se 
face recomandarea ca propunerile 
pentru stabilirea viitorului sediu 
al acestei organizații să fie făcute 
pînă la 30 septembrie.

MOSCOVA. A sosit in U.R.S.S. 
pentru un turneu de șase săptă
mîni Ansamblul de cîntece și dan
suri al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare.

SOFIA. Agenția B.T.A. anunță 
că la 14 septembrie locuitorii So
fiei l-au condus pe ultimul său 
drum pe Ferdinand Kozovski, 
membru al C.C. al P.C.B., președin
tele Biroului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria. La funeralii au 
participat conducători de partid și 
de stat ai R. P. Bulgaria în frun
te cu Todor Jivkov. General de 
armată Ivan Mihailov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a vorbit despre activi
tatea și personalitatea lui Ferdi
nand Kozovski.

BERLIN. A fost creată o Comi
sie economică comună a R. D. Ger
mane și Republicii Arabe Unite.

Săpături efectuate lingă cate» 
drala Notre Dame din Paris au 
scos la iveală vestigii galo-ro» 

mane

SOFIA. A fost semnat un Co
municat comun cu privire la vizita 
delegației Frontului National de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
Frontul Patriei, împreună cu în
tregul popor bulgar, se situează cu 
hotărîre de partea eroicului popor 
vietnamez și cere retragerea ime
diată a trupelor S.U.A. din Vietna
mul de sud, încetarea intervenției 
în afacerile interne ale statelor din 
Indochina. S-a căzut de acord a- 
supra înființării în Bulgaria a unei 
reprezentante permanente a Fron
tului de eliberare din Vietnamul 
de sud.
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Prtmefdie Ia Baton Rouge
O sută de mii de măști contra ga

zelor sînt gata pentru a fi distribuite 
populației din Baton Rouge, capitala 
Louisiane! (S.U.A.), primejduită de 
scufundarea tn fluviul Mississippi a 
unui vas cu 600 tone de clor. Pînă 
marți cercetările efectuate de un 
mare număr de nave speciale șl a- 
vioane de detectare submarină n-au 
reperat vasul cu încărcătura morta
lă. Populația a fost invitată să urme
ze un eventual ordin de evacuare a 
orașului.

la nivel înalt
CASABLANCA 14 (Agerpres). — 

La Casablanca au continuat marți 
lucrările Conferinței arabe la nivel 
înalt, la care iau parte șefii de stat 
a 12 țări arabe. După cum s-a a- 
nunțat, Tunisia nu participă la reu
niune. Lucrările conferinței con
tinuă să se desfășoare cu ușile în
chise. într-un comunicat oficial, 
privind ședința de marți diminea
ță, difuzat la Casablanca, se arată 
că „șefii de state, reuniți în ședință 
închisă, au dezbătut timp de două 
ore mijloacele menite să ducă la 
întărirea solidarității arabe“. La 
ședința de dimineață au participat 
și Hassouna, secretarul general al

Ligii Arabe, și Ahmed Sukeiri, pre
ședintele Organizației pentru elibe
rarea Palestinei.

Din surse apropiate conferinței, 
s-a aflat că problema Adenului, a 
teritoriilor din Arabia de sud și 
a emiratelor din Golful Persic fi
gurează la punctul 2 al ordinii de 
zi, ce va fi dezbătut de șefii de 
state imediat după problema unită
ții arabe. în afara ședințelor ple
nare, la Casablanca au loc și întîl- 
niri bilaterale între conducătorii 
statelor participante la conferință, 
la care sînt dezbătute probleme de 
interes reciproc.

TOKIO. Agențiile de presă relatea
ză că autoritățile sud-coreene au dat 
curs cererii guvernului japonez în le
gătură cu deschiderea la Seul a unei 
misiuni diplomatice a Japoniei. Ziarul 
„Asahi Evening News“ scrie că hotă- 
rîrea guvernului sud-coreean a fost 
comunicată Ministerului de Externe a! 
Japoniei prin intermediul misiunii 
sud-coreene de la Tokio. Prin ace sta, 
guvernul Japoniei a stabilit „de f.J»" 
relații diplomatice cu autoritățile sud- 
coreene, fără a mai aștepta ratificarea 
în parlament a tratatului.

Din nou scăderi la
LONDRA 14 (Agerpres). — După 

cum a anunțat marți Camera de 
comerț a Angliei, balanța comer
cială a Marii Britanii pe luna au
gust a înregistrat o puternică scă
dere. Concomitent, la Bursa 
de valori din Londra cursurile au 
scăzut brusc. Anunțarea înrăutăți-

bursa londoneză
rii balanței de plăți britanice pe 
luna august a determinat pe cum
părătorii de acțiuni să manifeste 
mai multă prudență. Indicele „Fi
nancial Times“ a înregistrat o scă
dere cu 2,1 puncte față de ziua pre
cedentă. Au scăzut de asemenea ac
țiunile societăților de asigurări.

A fost o farsă...
Luni la Londra, pe unul din 

malurile Tamisei, a fost desco
perită o misterioasă „cabină 
spațială". Au sosit reporterii- 
fotografi ai cotidienelor, s-a 
strîns multă lume, n-au lipsit 
nici comentariile cele mai fan
tastice.

După stupefacție au urmat 
copioase hohote de rîs. Căci 
misteriosul obiect nu era decît 
produsul unei farse. Experții 
ministerului apărării, după ce 
au desprins, cu multă precauție, 
conul metalic, au descoperit în 
interior... o grămadă de cărămizi 
și un bilețel care ruga pe găsi
tor să remită obiectul asociației 
de studenți din Farnborough...
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