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După festivitățile de la Porțile de Fieî

A u u .<

Dezbaterea cifrelor de plan pe 1965 în sectorul energetic

în acest an, în regiunea Bacău 
produce o cantitate dublă de 
nergie electrică față de cît s-a pro
dus în întreaga țară în 1938. în 
numai 10—12 ani, în regiune s-au 
dat în folosință importante u- 
nități energetice, printre care termo
centrala Borzești și hidrocentrala 
„V. I. Lenin“ de la Bicaz. Noi 
unități, totalizînd o putere egală cu 
cea a termocentralei Borzești, se a- 
flă în construcție.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
<lin unitățile energetice din regiune

se 
e-

Gheorghe Țenea, șeful grupului de 
montaj. Altele se găsesc în probă. 
Există posibilități ca hidrocentralele 
prevăzute să intre în funcțiune în 
1965 să poată fi predate chiar îna
inte de termenele stabilite, ceea ce 
va permite ca ele să producă mai 
multă energie electrică. Aceasta, 
condiționat însă de asigurarea din 
timp a aparatajelor respective. în 
privința utilajelor, Uzina de con
strucții de mașini Reșița se achită 
cu cinste de sarcina încredințată. U- 
tilajele ne sosesc la timp și sînt în

hidrocentralei la o putere maximă. 
Ar spori astfel cu circa 30 la sută 
cantitatea de energie electrică pro
dusă pe fiecare mc de apă turbinată.

Buna gospodărire, 
economii

Pentru oțelării
Sprijinind pe siderurgiști în în

trecerea lor .pentru sporirea pro
ducției de oțel, oamenii muncii au 
strîns și trimis oțelarilor de la în
ceputul anului • și pînă acum a- 
proape 1 200 000 tone de fier vechi, 
în fruntea acțiunii de colectare 
a fierului vechi se situează re
giunile Brașov și Iași. Mari can
tități de fier vechi au trimis oțe- 
lăriilor și colectivele’ de oameni ai 
muncii din Capitală.

Giles«! fructelor 
de

Sala turbinelor a hidrocentralei de la Bicaz
Foto : Gh. Vințilă

Tov. Dumitru Popescu, directorul 
întreprinderii regionale de electri- 
citate-Bacău, a arătat că în acest 
an colectivul întreprinderii a reușit 
să reducă pierderile de ' energie e- 
lectrică cu 16 milioane kWh. Aceasta 
s-a realizat, în principal, prin sta
bilirea schemei optime de funcțio
nare a sistemului local, prin exe
cutarea unor reparații și revizii de 
bună calitate a liniilor, echilibrarea 
consumatorilor pe faze și posturi de 
transformare în rețelele de distribu
ție etc. Pentru 1965 ne-am propus și 
alte măsuri. Amintesc cîteva : defal- 
carea indicelui de pierdere în rețele 
pe sectoare, măsurarea și limitarea 
consumurilor de servicii proprii în 
stații și altele.

Tov. Ion David, inginerul șef al 
termocentralei Borzești, a arătat că 
în 1964 colectivul de aici a obținut 
rezultate bune în direcția reducerii 
consumului propriu. Pentru 1965 
s-au luat noi măsuri în scopul re
ducerii și mai substanțiale a acestui 
consum. Cea mai importantă este a- 
sigurarea unei utilizări-raționale, pe 
bază de grafic, a agregatelor auxili
are consumatoare de energie elec
trică în raport cu regimul de func
ționare a agregatelor energetice.

*
Participanții la dezbaterea cifrelor 

de plan și-au exprimat hotărîrea de 
a pune în valoare noi rezerve de 
creștere a producției de energie e- 
lectrică și a productivității muncii, 
de a asigura o folosire mai judicioa
să a agregatelor și de a gospodări 
mai bine 
mică.

în momentul de față se află în 
plină desfășurare acțiunea de recol
tare a fructelor de pădure, valoroa
să bogăție naturală a țării. Pînă a- 
cum au fost culese peste 18 000 de 
tone — în special zmeură, mure, a- 
fine și măceșe — care sînt trimise 
fabricilor de conserve, în rețeaua de 
consum, ori la export. De asemenea, 
au mai fost recoltate peste 3 000 
tone de ciuperci, din care majorita
tea hribi. Cele mai bune rezultate 
în recoltarea fructelor de pădure 
s-au obținut pînă acum în regiunile 
Suceava, Bacău, Argeș, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și altele.

Marți dimineața s-au reîntors în Ca
pitală tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Bîrlădeanu și 
alte persoane oficiale, care au par
ticipat pe șantierul Gura Văii-Sip la 
festivitatea inaugurării lucrărilor

pentru construirea sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier.

Cu același tren a sosit
rul R.S.F. Iugoslavia în 
mînă, Arso Milatovici.

La sosire, în gara Băneasa, erau

Porțile de

ambasado- 
R. P. Ro-

de față membri ai Biroului 
al C.C. al P.M.R., membri ai 
P.M.R., membri ai Consiliului de»
Stat șl ai guvernului, activiști de 
partid. I

(Agerpres)' /

Politic
C.C. al ‘

depun eforturi susținute pentru a 
produce cantități sporite de energie 
electrică și termică. La sediul co- 
mi't/.ului regional de partid a avut 
loc recent o ședință de lucru consa
crată dezbaterii cifrelor de plan pe 
1965 în ramura energiei electrice și 
termice. Redăm mai jos cîteva din 
problemele discutate cu acest prilej.

calitate bună. Aten-general de
ția beneficiarului va trebui îndrep
tată acum spre urgentarea procură
rii apar ataj ului.

noi

Predarea 
la termen a noilor 
obiective energetice

în 1965 vor intra în funcțiune
capacități de producție pe Valea 
Bistriței. Toți vorbitorii au subliniat 
că există condiții ca noile hidrocen
trale să intre în funcțiune la terme
nele stabilite, la ora actuală lucră
rile găsindu-se în 
în grafic.

— Constructorii 
tiere Bistrița-aval 
men la montaj toate obiectivele pre
văzute să intre în funcțiune în a- 
cest an și în anul viitor — a spus in
ginerul Aurel Roșu, directorul 
grupului de șantiere. Unele din ele 
au fost predate chiar cu mult mai 
devreme. Aceasta nu înseamnă că 
nu se mai pot ivi unele greutăți. La 
ora actuală sîntem oarecum în întîr- 
ziere cu pregătirile pentru timpul 
friguros. Cerem să fim sprijiniți o- 
perativ în procurarea materialului 
lemnos și a cimentului de care a- 
vem nevoie, în primirea la timp a 
documentației tehnice.

— Pînă în prezent, pe Bistrița, în 
aval de Stejaru au și fost puse în 
funcțiune numeroase grupuri elec
trogene — a arătat tovarășul inginer

stadiul prevăzut

grupului de șan- 
au predat în ter-

— In 1965, sarcinile de plan la e- 
nergia electrică și termică ce revin 
întreprinderii noastre cresc simțitor 
față de realizările anului în curs — 
a spus tovarășul Constantin Zoițea- 
nu, directorul termocentralei Bor
zești. Deși sînt mai mari, ele vor pu
tea fi realizate. Ce măsuri am luat în 
acest scop ? în primul rînd am efec
tuat reparații capitale la cele două 
grupuri de 50 MW. Buna calitate a 
reparațiilor va da posibilitate ca a- 
ceste două grupuri să lucreze în 
suprasarcină pînă la 65 MW. De aici 
va rezulta un spor simțitor de ener
gie electrică. O altă măsură este au
tomatizarea operațiilor de suprave
ghere și conducere a agregatelor, 
măsură ce va asigura exploatarea a- 
cestora la parametrii mai înalți.

— Și la noi se pune din plin pro
blema folosirii mai bune a capacită
ților de producție — a arătat în cu- 
vîntul său tovarășul Gheorghe An- 
ghel, directorul centralelor hidro
electrice de pe Bistrița. Importante 
rezerve în privința folosirii mai ra
ționale a capacităților există la 
uzina de la Stejaru. Aici sînt con
diții ca în orele de funcționare 
uzina să lucreze la parametrii 
maximi proiectați. Aceasta se poate 
însă realiza numai prin asigurarea 
unui consum rațional al cantității de 
apă acumulată și afluență în lac, 
ceea ce va face posibilă utilizarea

TELEGRAMĂ
Tovarășului K/M IR SEN

Președintele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate 

Coreene

Tovarășului ȚOI EN GEIEN 
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
Phenian

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne, al poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem dumnea
voastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, Prezidiului Adunării Populare Supreme, Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare Democrate Coreene și întregului popor co
reean cele mai sincere felicitări cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare Democrate Coreene.

Poporul romîn se bucură din toată inima de succesele obținute de 
poporul coreean în opera de construire a socialismului în patria sa.

Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească și colaborarea din
tre țările noastre se vor întări necontenit spre binele popoarelor noastre, 
al cauzei socialismului și păcii în lume.

De sărbătoarea națională a poporului coreean vă dorim dumnea
voastră și harnicului popor coreean noi succese în construirea unei vieți 
prospere, socialiste, în realizarea năzuinței poporului coreean — unifica
rea pașnică și democratică a patriei sale.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc' Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române

Ieri dimineață s-au înapoiat în 
țară membrii ansamblului de cînte
ce și dansuri „Perinița“ care, între 
19 august și 8 septembrie, au sus
ținut 16 spectacole în cadrul turneu
lui întreprins în Uniunea Sovietică. 
Ansamblul a fost format dintr-o or
chestră de muzică populară, con
dusă de artistul poporului Ionel 
Budișteanu și o formație coregrafică 
alcătuită din 32 de dansatori, condu
să. de artistul emerit Petre Bodeuț.

în timpul turneului, artiștii ro- 
mîni au susținut mai multe pro
grame la Moscova, Leningrad și în 
alte orașe. în îotograiie : cxrîîștî ai 
ansamblului sosirea
turneu,

în ziua de 7 septembrie 1964, pre
ședintele Consiliului de Stat, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, secretar 
general al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, au par
ticipat la solemnitățile inaugurării 
lucrărilor de construire a sistemului 
hidroenergetic și de navigație Por
țile de Fier.

Cu această ocazie au avut loc con
vorbiri între președinții celor două 
țări, la care au participat membrii

delegațiilor de stat ale Republicii 
Populare Romîne și R.S.F. Iugo
slavia.

Președinții Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Iosip Broz Tito au constatat 
cu satisfacție că construirea în co
mun a sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier 
prezenta un puternic pas 
pentru întărirea continuă a 
miei celor două țări și un
prieteniei și colaborării între țările 
noastre socialiste.

Rezolvarea favorabilă șl trainică a

va re- 
înainte 
econo- 

pod al

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“

energia electrică și ter-

MINSIUNiA PATRA
într-o dimineafă din noiembrie 1940, 

împreună cu alfi tineri din cartier, ne-am 
repezit pînă în centru : nu ne venea să 
credem că blocul Carlton, una din cele 
mai înalte clădiri ale Bucureștiului, se 
prăbușise peste noapte.

Broșurile mai recente de istorie a 
Bucureșiiului nici nu mai pomenesc fap
tul, pe semne socotindu-l cu însemnătate 
restrînsă, ca și pe accidentul de la 8 iu
nie 1936. Carol II își organizase o pa
radă militară, la -Cotroceni, care a fost 
încoronată de prăbușirea unei tribune. 
700 de răniji, din care peste 400 grav 
răniji, și un număr de morji : edilii de 
atunci furaseră la materialul de construc
ție, tribunele devenind șubrede peste 
măsură.

Adunînd fapt lîngă fapt, o să vedem 
că fiecare în parte poate fi o întîmplare, 
se poate ivi oriunde dar toate laolaltă, 
corelate cu evenimentele vremii, trădează 
o concepție, un stil. Piața Senatului se 
cheamă astfel din cauză că aici urma să 
se ridice clădirea senatului : pentru co
pilăria multor bucureșfeni era familiar 
spectacolul gropii de fundație mereu 
deschise (pe locul unde e acum blocul 
de 18 etaje), împodobite cu cîteva că
rămizi. A venit apoi regimul lui Anto
nescu, care se intitula regim de ordine 
și a pus în locul senatorilor o expoziție 
de paiantă. Tot acolo, tot din paiantă, a 
apărut pe urmă un cinema, botezat cu 
numele operei nemuritoare a lui Leo
nardo da Vinci, Gioconda.

Munca unor arhitecji de mare talent și 
perseverentă ne-a lăsat moștenire o 
serie de clădiri frumoase și durabile, dar 
mai fiecare oraș și sat avea un număr 
de construcjii tărăgănate, pentru care se 
deschidea mereu cîte o subscripție. Un 
intrepid moșier și deputat, Bazilescu, a 
descărcat pe străzi, înainte de alegeri, 
stîlpi și sîrmă electrică, apoi le-a strîns 
îndărăt, probabil pentru alegerile vii
toare.

In realizările pe care le vedem azi în 
jurul nostru, pe lîngă cele trei dimen
siuni cunoscute — lungime, lățime și 
adîncime — există, ascunsă adînc în mie
zul lucrurilor, o așa-zisă a patra dimen
siune, timpul. Gîndirea omului modern

s-a deprins s-o caufe în foafe. La urma 
urmei, întreaga noastră epocă a fost în- 
rîurifă de descoperirea savantului care 
a dovedit că la baza valorii obiectelor 
stă timpul de muncă. Iar în toate bilan
țurile pe care le facem, ritmii, viteza ma
rilor înaintări, alcătuiesc 
izbitoare.

In însemnările de față 
concentrăm asupra altui 
adîncul obiectelor : 
nat în ele pînă acum, ci viitorul care 
stă în ele. Omul care merge azi să cum
pere un aparat e interesat nu numai de 
ceea ce vede cu ochii, ci și de certifi
catul de garanție, care îi indică durata 
de funcjionare ascunsă în interiorul o- 
biectului. Muncitorul adevărat detestă 
cîrpăceala, lipiturile cu pap ; calitatea se 
exprimă prin durată.

Trecînd, după zilele sărbătorești ale 
marii aniversări, la munca lor de zi cu 
zi, cetăfenii țării mai sînt cu-gîndul la 
bilanful istoric ce le-a fost înfățișat. 
Propagandiștii sau profesorii: care se pre
gătesc de apropierea noului an șco
lar, zecile de > mii de oameni care vizi
tează expozijia de la șosea, sute de mii. 
de oameni au citit, comentează, au viu în 
memorie tabloul înfățișat în expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Sesiunea solemnă a Marii Adunări Na
tionale. La două decenii de la eliberare, 
tara noastră dispune de ramuri industriale 
noi, în plin avînt, de combinate, fabrici și 
uzine moderne, puternice centrale elec
trice, noi mine și schele petroliere, vaste 
șantiere de construcții, o economie cu un 
puls viguros, sigur, stabil. Toate aceste 
înfăptuiri, în ciuda vitezei cu care s-au 
dobindit, poartă o pecete de durabili
tate și stabilitate.

Tot ce s-a făcut ne-a fost de folos nu 
numai pînă acum, dar ne va folosi și de 
acum încolo. Cea mai mare hidrocentrală 
moștenită de la regimul burghez avea o 
putere totală de 16 megawați (în pre
zent, numai Bicazul are 210 megawa(i). 
Toate centralele construite în ultimii ani. 
industria noastră care produce cît opt 
industrii ale vechii Romînii. echipamen
tul de care dispune astăzi fara, toate 
acestea reprezintă un bun cîșfigat : fie

latura cea mai

am vrea să ne 
timp ascuns în 

nu iimpul înmagazi- 
ci viitorul

care dintre cele 97 000 de hectare 
smulse anul trecut din lunca inundabilă 
a Dunării, fiecare uzină și fabrică posedă, 
prin însăși orînduirea noastră, un certi
ficat de garanție, care îi asigură pe de
cenii posibilitatea de a funcfiona din 
plin.

E o certitudine pe care o dă econo
mia socialistă, mersul ei înainte și stăpî- 
nul ei. Căci stăpînul — spre deosebire 
de speculantul grăbit, azi aici, mîine la 
Nissa, azi o mină de aur în Romînia, 
mîine-o casă de joc în Brazilia — este 
poporul însuși, care e legat inseparabil 
de tară, care a muncit și a făcut sacri
ficii pentru fiecare din bunurile create. 
Stăpînul de ieri nu se simfea pe deplin 
siăpîn, era prins în rețeaua burselor 
străine, se simțea amenințat de revolta 
oamenilor muncii. Era nervos, îl pungă- 
șeau partenerii, se sim)ea furat de rude 
și pîndit din toate părțile. Trăinicia în
făptuirilor noastre de azi e legată de 
sentimentul că sîntem stăpîni, de calmul 
pe care îl simte omul în propria lui casă. 
Sărbătoarea trăită n-a fost decîf o etapă 
pe un drum continuu : întrecerea conti
nuă pînă la sfîrșitul anului, care la rîndul 
lui nu esțe decît o etapă, o penultimă 
treaptă a șesenalului — deschizător de 
drum, la rîndul lui pentru alte planuri 
cutezătoare și întemeiate pe certitudini, 
lnfr.-un fel, sîntem proprii noștri moște
nitori, tot ce construim azi reprezintă 
.bunurile de mîine : investițiile care se 
fac azi totalizează cifre fără de care ni
meni n-ar putea înfelege cum de a- 
vem, în ramura energetică și a con
strucțiilor de mașini, o producție de 17 
ori mai mare decît cea din 1938, și cum 
de în acest timp industria chimică și-a 
sporit producția de 23 de ori.

Aceste cifre senzaționale nu suportă 
— spre deosebire de moda din vremea 
provizoratelor — decît un limbaj măsu
rat, modest, precis. La inaugurarea ne
muritoarelor Gioconde de paiantă, dom
nii cu un joben într-o mînă și-o foarfecă 
într-alta tăiau panglica pentru secole în
tregi. Secole ? astăzi, dacă aș scrie în

Sergiu FĂRCĂȘAN

de

în propria lui casă.

(Continuare în pag. IV-a)
"A 

iÂ

*.v*■■

:(W»m

♦
.< '■ Ä. '<

mmæwwmsrr

j»

Durate pentru decenii, noile construcții formează zestrea orașului de mîine

mm • 
»su

SWgI

problemei navigației pe această mare 
cale internațională va fi, de aseme
nea, o importantă contribuție la dez
voltarea prieteniei și colaborării în
tre țările dunărene.

în cursul convorbirilor au fost 
examinate probleme privind relații
le romîno-iugoslave și s-a făcut un 
schimb util de păreri asupra proble
melor internaționale actuale.

Convorbirile au decurs într-o at- - 
mosferă cordială și prietenească, în 1 
spiritul unei depline înțelegeri re
ciproce.

Succese ale industriei 
ușoare bănățene

Cele 37 de întreprinderi ale indus
triei ușoare din regiunea Banat au 
fost dotate în ultimii ani cu peste 
2 000 de mașini și utilaje moderne, 
ca războaie automate, ringuri, ma
șini de ștanțat, de cusut, benzi me
canizate etc. Paralel se desfășoară 
o largă acțiune de ridicare a indici- 
lojr de utilizare a agregatelor mai 
vechi. La Uzinele textile „30 Decem
brie’ Arad, întreprinderea „Industria 
lînei’ Timișoara, întreprinderea In
dustrială „Textila’ Lugoj și în alte 
întreprinderi din regiune au fost mo
dernizate o serie de mașini textile

utilizate la tratarea firelor, în vop
sire și apreturi etc. Ca urmare a ex
tinderii unor procedee moderne de 
lucru, productivitatea muncii a spo
rit în primele 8 luni ale anului, pe 
ansamblul industriei ușoare a regiu
nii, cu 1,2 la sută față de sarcina 
planificată. Ca urmare, colectivele 
întreprinderilor industriei ușoare din 
această parte a țării au realizat, 
peste prevederile planului, țesături, 
confecții, tricotaje, încălțăminte și 
alte produse în valoare de peste 
32 000 000 lei.

(Agerpres)’

RECEPȚIA DE LA AMBASADĂ 
REPUBLICI! POPULARE BULGARIA

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a victoriei revoluției socia
liste din Bulgaria, ambasadorul 
R. P. Bulgaria în R. P. Romînă, 
Gheorghi Bogdanov, a oferit marți 
seara o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer, Leontin Sălăjan, Mihai Dalea, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor și energiei electrice, 
Constanța Crăciun, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Aurel Vijoli, ministrul finan
țelor, Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior, Petre Constanti- 
nescu-Iași, membru al Consiliului de 
Stat, membri ai C.C. al P.M.R.,

membri ai 
Afacerilor 
unor instituții centrale și organiza
ții obștești, deputați ai Marii Adu
nări Naționale, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

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

4r
în timpul recepției, soliști ai Ope

rei de stat din Sofia au interpretat 
cîntece pe teme folclorice de com
pozitori bulgari și arii celebre.

(Agerpres)

conducerii Ministerului 
Externe, conducători ai

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria

Sofia
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a victoriei revoluției socialiste 

în Bulgaria, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, în numele poporului romîn și al nostru personal, trans
mitem Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiului 
Adunării Populare și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, dumneavoâstră și poporului frate bulgar un cald salut tovărășesc 
și cele mai cordiale felicitări.

Harnicul popor bulgar întîmpină marea sa sărbătoare națională cu noi 
succese în lupta pentru traducerea în viață a obiectivelor stabilite de 
Congresul al VIII-lea al Partidului Comunist Bulgar privind desăvîrșirea 
construirii socialismului în Republica Populară Bulgaria.

Oamenii muncii din Republica Populara Romînă se bucură sincer 
de realizările remarcabile obținute de poporul frate bulgar, sub conducerea 
partidului său comunist, în dezvoltarea multilaterală a economiei și cultu
rii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.

Relațiile de prietenie dintre popoarele noastre, formate de-a lungul 
veacurilor în lupta pentru independență și suveranitate națională, s-au 
transformat m anii puterii populare în relații de tip nou, bazate pe co- 
mumtatea orînduirii noastre socialiste, pe idealul comun al construirii 
socialismului și comunismului.

Ne exprimăm convingerea că aceste relații se vor adinei și lărgi 
necontenit în interesul ambelor noastre popoare, al unității și coeziunii 
țărilor socialiste.

Cu ocazia marii dumneavoastră sărbători, cea de-a XX-a aniversare 
a revoluției socialiste, vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, noi și 
mărețe realizări în opera de desăvîrșire a construcției socialiste în Repu
blica Populară Bulgaria, în lupta pentru apărarea păcii și colaborării 
pașnice între popoare, în Balcani și în întreaga lume.

Trăiască prietenia frățească dintre popoarele romîn și bulgar !

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Prim-secretar

al. Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne
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CUM AM PREGĂTIT DESCHIDEREA

Anul școlar care începe peste cîte
va zile marchează încheierea ge
neralizării învățămîntului de opt 
ani. în regiunea Brașov, acest eveni
ment se concretizează prin creșterea 
numărului de elevi cu peste 18 600. 
Prevăzînd din timp o asemenea dez
voltare a învățămîntului, ne-am 
îngrijit să asigurăm școlilor o, 
bază materială corespunzătoare 
bunei desfășurări a muncii de 
pregătire și educare a tinerei ge
nerații. Cine vizitează astăzi regiu
nea noastră este plăcut impresionat 
de marele număr de școli noi, con
struite în anii puterii • populare, de 
sălile de clasă luminoase, primitoa
re, confortabile, în care învață co
piii muncitorilor din marile centre 
industriale sau ai colectiviștilor. A- 
cestora li se vor adăuga, o dată cu 
prima zi de școală, alte 122 săli de 
clasă noi și cîteva zeci de clase 
amenajate.

Realizarea planului de construcții 
școlare a constituit și în acest an o 
preocupare importantă a comitetu
lui nostru executiv. îndrumați de 
comitetul regional de partid, am în
tocmit din timp — prin secția de 
învățămînt — un studiu asupra ne
cesarului de săli de clasă. încă din 
ultimele luni ale anului 1983 ne-am 
îngrijit ca D.S.A.P.C. și serviciile de 
sistematizare de la raioane și orașe 
să pregătească documentațiile pen
tru școli, ceea ce a făcut posibilă 
deschiderea la timp a șantierelor. L,a 
Cisnădie, Bod și Dumbrăveni s-au 
executat lucrări din fonduri de in
vestiții chiar din luna noiembrie 
1963, iar în celelalte localități în pri
măvară, de îndată ce vremea a fost 
prielnică. La începutul lunii aprilie 
s-au repartizat cantitățile de mate
riale de construcții necesare fiecă
rei lucrări și s-a urmărit îndeaproa
pe transportarea lor la destinație. 
Pentru binale s-au reprofilat unele 
secții ale industriei locale, care au 
executat operativ comenzile.

Ritmul de lucru pe șantiere, cali
tatea lucrărilor au constituit obiec
tul unor analize periodice în cadrul 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional și sfaturilor popu
lare raionale și orășenești. Cunos-

Pe teme agrare

Printre gospodăriile de stat care 
au obținut succese însemnate în 
sporirea producției de lapte și, ceea 
ce este deosebit de important, în re
ducerea prețului de cost al acestui 
produs, se numără și G.A.S. Bul- 
găruș, din regiunea Banat. După 
cum se vede în graficul alăturat, 
aici, în primele șapte luni ale anului 
curent, s-au realizat cantități supe
rioare celor prevăzute în plan, la 
un preț mai mic decît cel stabilit. 
Și în alți ani s-au obținut producții 
bune și ieftine. în 1963 producția rea
lizată de la fiecare vacă furajată a 
fost de 4 397 litri, iar costul hectoli
trului de lapte de 132 lei. Toate a- 
cestea demonstrează că la Bulgăruș 
există o experiență valoroasă, care 
merită să fie cunoscută și în alte u- 
nități agricole.
Veriga cea mai 
importantă: furajele

Se știe că prețul de cost al lapte
lui este format din mai multe ele

Cultura Producția la hectar Prețul de cost pe t.

Plan Realizat Plan Realizat
Porumb boabe 4 762 kg 4 656 kg 670 lei 525 lei
Porumb siloz 20 000 H 24 800 W 80 73 »

Fîn de lucernă
și trifoi 4 000 »» 5 509 » 433 » 400 »

Secară masă verde 8 000 I» 10 830 »» 122 » 69,2 >»

Orz masă verde 8 000 10 000 W 109 » 72,4 w

Borceag masă verde 20 000 » 20 000 n 107 85 t»

După cum se vede, atît la fura
jele folosite în perioada de stabula
ție a acestui an (porumb boabe, po
rumb siloz și fîn) cît și la cele con
sumate ca masă verde, după ce â- 
nimalele au fost scoase Ia pășunat, 
s-au obținut recolte bune, în marea 
majoritate a cazurilor superioare ce
lor planificate și la un preț de cost 
redus față de cel prevăzut. Ca ur
mare, în primele 7 luni ale acestui 
an animalele au fost hrănite rațio
nal, au dat producții bune. Ce mă
suri au fost luate pentru a se ajun
ge la aceste rezultate ? La G.A.S. 
Bulgăruș nu există pășuni naturale. 
In aceste condiții, din primăvară 
de cînd animalele sînt scoase la pă
șune și pînă toamna cînd sînt tre

Școala medie nr. 2 din Mediaș 
cînd mai bine situația concretă de 
pe șantiere am putut rezolva mai 
operativ multe probleme. Rezultatul 
tuturor acestor măsuri și acțiuni ? 
Din construcțiile planificate, 87 săli 
de clasă au fost terminate, iar cele
lalte se dau în folosință în cursul 
acestei săptămîni. în afara celor 33 
de săli de clasă amenajate, au mai 
fost pregătite cu posibilități locale 
încă 34. în felul acesta, toate unită
țile școlare au asigurat acum spațiul 
corespunzător pentru clasa a VIII-a.

Cu mai mult spirit gospodăresc 
s-au ocupat.în acest an conducerile 
școlilor de repararea localurilor 
existente, procurarea mobilierului 
și materialului didactic, aprovizio
narea cu combustibil. în prezent, 
peste 90 la sută din totalul localuri
lor sînt zugrăvite și curățate, fiind 
gata pentru începerea,cursurilor. în 
raioanele Rupea, Mediaș, Tg. Secu
iesc aceste lucrări au fost efectuate 
la toate școlile, iar în celelalte ra
ioane, puținele clădiri care mai sînt 
în lucru vor fi terminate pînă la 
deschiderea cursurilor.

Comitetul executiv a alocat
9 212 000 lei pentru procurarea a 
12 357 bănci, 486 catedre, 888 table, 
dulapuri, scaune etc. Pînă acum s-au_ 
livrat școlilor peste 8 000 de bănci, 
456 catedre, 446 table, urmînd ca 
restul mobilierului să fie predat in 
continuare. Mobilierul nou a fost di
rijat, în primul rînd, la construcțiile 
și amenajările recente, cit și la șco
lile unde funcționarea clasei a VIII-a 
a necesitat extinderea numărului de 
clase. Multe școli au acum asigurat 
combustibilul pentru toată iarna. Iar 
în localitățile unde mai sînt de fă
cut transporturi de combustibil, s-au 
luat măsuri să fie încheiate pînă la
10 septembrie.

După cum se știe, de cîțiva ani e- 
levilor din școlile de opt ani li se 
distribuie gratuit manualele școlare, 
în toamna aceasta vor primi gratuit 
manuale și elevii din clasa a VIII-a. 
Asigurarea școlilor cu manualele ne
cesare a constituit o preocupare im
portantă a comitetului nostru execu
tiv. Pe baza graficelor stabilite de 
colectivele raionale și orășenești de 
difuzare a manualelor, C.L.D.C. și 

mente de cheltuieli. Fiecare prezin
tă o anumită importanță, poate 
duce la ieftinirea sau scumpirea a- 
cestui produs. Veriga cea mai în
semnată, de care depinde în mă
sură hotărîtoare costul laptelui, sînt 
furajele. în primul rînd fiindcă 
de existența unor cantități cores
punzătoare de nutrețuri depinde 
hrănirea rațională a animalelor și, 
deci, sporirea producției — condiție 
esențială pentru obținerea laptelui 
la un preț redus. în al doilea rînd, 
fiindcă valoarea furajelor reprezin
tă elementul cu ponderea cea mai 
mare în prețul de cost al produselor 
de origine animală. La G.A.S. Bul
găruș s-a ținut seama de aceasta. 
Dovadă sînt recoltele bogate și ief
tine de porumb boabe, porumb si
loz și fîn obținute în 1963, cît și a- 
celea de masă verde realizate în a- 
cest an (tabelul de mai jos).

cute la stabulație, producția de lap
te și costul ei depind în foarte mare 
măsură de felul cum este organizat 
conveierul verde. Consiliu] gospodă
riei a căutat să rezolve cît mai bine 
această problemă. Culturile desti
nate pentru masă verde au fost am
plasate pe terenuri bine îngrășate în 
anii anteriori sau în anul respectiv, 
situate în apropierea grajdurilor de 
vaci, pentru a se reduce cheltuielile 
de transport. Ele au fost însămînțate 
eșalonat, la date bine stabilite, ast
fel ca animalele să aibă asigurate 
continuu, din primăvară și pînă în 
toamnă, furajele verzi necesare : se
cară, orz de toamnă, lucernă și tri
foi coasa I. borceag de primăvară, 
lucernă și trifoi coasa a II-a, po- 

U.R.C.C. au repartizat școlilor majo
ritatea cărților pentru noul an de 
învățămînt.

Pe lîngă o puternică bază mate
rială, generalizarea învățămîntului 
de opt ani presupune și o bună 
folosire a cadrelor didactice exis
tente, încadrarea corespunzătoa
re a noilor învățători și profesori, 
perfecționarea continuă a pregătirii 
profesionale și politice a tuturor 
celor cărora le încredințăm edu
carea tineretului. Asigurarea condi
țiilor corespunzătoare de lucru și 
de viață noilor membri ai corpului 
didactic a stat în mod deosebit în a- 
tenția sfaturilor populare raionale și 
orășenești. S-au stabilit gazdele 
unde vor locui aceștia, posibilitățile 
de masă. Secția de învățămînt a sfa- 
tului popular regional, în colaborare 
cu Institutul interregional de per
fecționare a cadrelor didactice, a 
organizat, îndeosebi în timpul verii, 
cursuri de perfecționare la care au 
participat circa 2 000 de învățători 
și profesori. Participarea și frec
vența la cursuri au fost mai bune 
decît în anii precedenți, în special la 
cursurile cu profesori de agricultură.

De mare ajutor în munca de 
pregătire a deschiderii noului an 
școlar ne-au fost analizele făcute de 
comitetele de partid regional, raio
nale și orășenești. Ele au îndrumat 
îndeaproape activitatea comitetelor 
executive ale sfaturilor populare, 
le-au orientat spre problemele prin
cipale ale acestui sector de muncă 
și le-au ajutat să antreneze depu
tății, comisiile permanente, cadrele 
didactice și părinții elevilor la rea
lizarea construcțiilor de școli, în
frumusețarea și întreținerea localu
rilor existente, pregătirea lor pen
tru deschiderea cursurilor.

Intîmpinăm noul an școlar cu ho- 
tărîrea de a contribui tot mai mult 
la buna desfășurare a procesului in- 
structiv-educativ, îndrumînd și a- 
jutînd cadrele didactice să obțină 
rezultate din cele mai bune în pre
gătirea pentru viață și educarea ce
lor mai tineri cetățeni ai patriei.

Ing. Eleonora NUCA 
vicepreședinte al Sfatului 
popular regional Brașov

după orzul și secara masă verde și 
după cerealele păioase. La toate 
aceste culturi, arăturile, fertiliza
rea terenului, semănatul și lucră
rile de întreținere se fac la timp, 
în condiții agrotehnice superioare, 
diferențiat de la tarla la tarla, în 
funcție de rezultatele observațiilor 
făcute de specialiștii din gospodărie 
de-a lungul multor ani.

Cu aceeași atenție sînt lucrate în 
gospodărie și terenurile însămînțate 
cu cereale destinate furajării anima
lelor, cu suculente (porumb siloz și 
sfeclă) sau cu fînuri (trifoi și lucer
nă) etc.

Aceste măsuri au creat condiții ca 
gospodăria să-și procure din produc
ție proprie furajele necesare, să asi
gure fiecărei vaci, pentru perioada 
de stabulație, cîte 8 tone de sucu
lente, circa 900 kg de fîn, precum 
și concentratele prevăzute, iar pen
tru perioada de pășunat, întregul 
necesar de masă verde.

O hrănire rațională, 
echilibrată

Avînd la dispoziție cantități co
respunzătoare de nutrețuri de bună 
calitate, lucrătorii gospodăriei au po
sibilitatea să hrănească rațional a- 
nimalele, pe bază de rații complete 
și echilibrate, stabilite în funcție de 
producția fiecărei vaci. Rațiile sînt

SCRISORI
Șl SÄSPU»!

PE DIMENSIUNILE 
SOLICITATE

Mai mulți muncitori de la U.I.L, 
Tarcău, raionul Piatra Neamf, ne-au 
scris că pînzele de bandzig pe care 
le primesc de la I.R.U.M.-Sibiu au 
distanfa dintre dinfi de 35 mm, cu 
10 mm mai mult decît au ei nevoie. 
Din această cauză muncitorii ascuțitori 
sînt nevoifi șă confecționeze pînzei 
altă dantură, de 25 mm, ceea ce duce 
la pierdere de timp și material. Nu 
s-ar putea — se întrebau semnatarii 
scrisorii — ca furnizorul să trimită 
pînze la dimensiunile de care avem 
nevoie ?

întrebat, Oficiul mecano-energetic 
din Ministerul Economiei Forestiere 
ne răspunde că conform STAS-ului în 
vigoare pînzele pentru fierăstraie 
panglică (bandzig) sînt prevăzute cu 
pași de 25,30 sau 35 mm. I.R.U.M. 
Sibiu execută aceste pînze în funcție 
de comenzile pe care le primește. 
Dacă U.I.L. Tarcău 'folosește pînze cu 
pasul de 25 mm trebuie să comande 
această dimensiune, întreprinderea 
producătoare avînd obligația să le 
execute și livreze.

CALITATEA CHIBRITURILOR
Calitatea chibriturilor produse de 

secfia chibrituri din cadrul Complexu
lui pentru industrializarea lemnului 
Brăila lasă de dorit, ne-a scris co
respondentul I. Cepăreanu.

In răspunsul trimis de către con
ducerea complexului se arată că se
sizarea primită a fost analizată cu 
întreg colectivul fabricii de chibri
turi. S-au luat măsuri pentru lichi
darea deficientelor semnalate.

ORARUL AUTOBUZELOR
Pe traseul Rîureni-Ocnifa din raio

nul Rm. Vîlcea, autobuzele I.R.T.A. 
nu circulă conform orarului — ne-au 
scris mai mulfi muncitori de la Fa
brica de conserve Rîureni.

Serviciul exploatării din I.R.T.A.- 
Argeș ne-a comunicat că în prezent 
autobuzele de pe acest traseu pleacă 
conform orelor prevăzute, satisfăcînd 
astfel cerințele pasagerilor.

PREPARATE DIETETICE
Un cititor din Capitală ne-a sem

nalat că la restaurantul cantină ,.Ca- 
raiman" se pune în vînzare un nu
măr redus de preparate dietetice.

Dînd urmare celor sesizate în scri
soare, Serviciul alimentației publice 
din Direcfia comercială a Sfatului 
popular al Capitalei a luat măsuri 
pentru buna organizare a producției 
și desfacerii preparatelor de regim, 
pregătindu-se zilnic 15—20 sorti
mente pe bază de legume, pește, 
carne de pasăre, desert pentru re
gim etc.

CABINET STOMATOLOGIC 
!N COMUNĂ

Locuitorii comunei Nocrich, raionul 
Agnita, ne-au sesizat că, în urma ple
cării medicului specialist, cabinetul 
stomatologic din comună nu mai 
funcționează de multă vreme.

Sfatul popular al raionului Agnita 
ne informează că cole arătate au fost 
rezolvate : în comună a fost repar
tizat un medic stomatolog.

întocmite periodic, ținîndu-se seama 
de nutrețurile existente în gospodă
rie și de costul lor, de conținutul 
acestora în unități nutritive, protei
nă digestibilă, vitamine și săruri mi
nerale. Important este că de fiecare 
dată se urmărește alcătuirea unor 
rații cît mai economice, care să con
tribuie atît la creșterea producției, 
cît și la reducerea prețului de cost, 
între altele, se evită consumul exce
siv de concentrate, întrucît practica 
a dovedit că administrarea acestora 
peste o anumită limită nu mai aduce 
sporuri corespunzătoare de produc
ție, iar costul laptelui crește foarte 
mult.

O însemnătate deosebită pentru 
folosirea rațională a furajelor a avut 
determinarea capacității maxime de 
producție a vacilor. în acest scop, în
grijitorii au mărit treptat rația atîta 
timp cît de la fiecare animal s-a ob
ținut un spor de producție corespun
zător suplimentului de nutreț admi
nistrat. Cînd animalele n-au mai re
acționat în mod eficient, hrănirea 
stimulativă a încetat. Pe baza cu
noașterii potențialului productiv al 
animalelor, mulgătorii au putut să 
le hrănească în modul cel mai eco
nomic.

în perioada mai — octombrie ani
malele sînt furajate îndeosebi cu nu
trețurile verzi produse în conveier. 
Ele sînt consumate în două feluri : 
o parte prin pășunare, iar alta, după 
cosire și tocare cu combinele, se dă 
la iesle. Acest mod de furajare și-a 
dovedit din plin eficacitatea. în 
toată perioada de pășunat producția 
se menține ridicată și constantă. în 
afară de aceasta, din primăvară și 
pînă în toamnă, datorită costului re
dus la care se realizează masa ver
de, prețul litrului de lapte este cu 
circa 30 la sută mai mic decît iarna.

Al ill-tea Concurs și Festival 
internațional „George Enescu“

în după-amiezile zilelor de luni și 
marți membri ai juriilor Concursului 
și oaspeții prezenți la Festival au 
asistat la Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne la un spectacol cu 
baletul „Iancu Jianu" de Mircea Chi- 
riac, au vizitat Muzeul de Artă al 
R. P. Romîne și Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R. P. Romîne.

■' în legătură cu spectacolul „Iancu 
Jianu", Hans Sittner, președintele A- 
cademiei de muzică din Viena, a de
clarat : „Un balet bine pus la punct, 
bazat pe o bogată inspirație folclori
că. O muzică excelentă. Am văzut un 
ansamblu armonios din care se dis
ting soliști excelenți — dansurile 
masculine interpretate de Gabriel 
Popescu, care posedă stilul unei per
sonalități, suplețea și farmecul Ale
xei Dumitrache Mezincescu. Apre
ciez, de asemenea aparițiile perso
nale ale balerinelor Irinel Liciu și 
Valentina Massini".

La rîndul său Rubanyi Vilmoș, di
rector general al Operei și Filarmo

„COTIDIENE“

propun să fac 
relatează cu 

minute, istoria 
lipsa de serio-

Pe ecrane rulează un film scurt reali
zat în tehnica cartoanelor decupate — 
„Cotidiene" — care întrunește calități ce 
atrag atenția asupra talentului și fante
ziei autorului său. Nu-mi 
analiza acestui film care 
umor, în decurs de opt 
unei căsnicii, combătînd 
zitafe în viață. Aș vrea, mai dqgrabă, 
să spun cîteva cuvinte despre apariția la 
noi a acestui accesibil gen cinematogra
fic și despre creatorul filmului „Coti
diene", care-l slujește azi cu dăruire.

Cu ani în urmă am asistat, la Praga, 
în atelierele lui Trnka, la turnarea filmu
lui „Circul”, peliculă despre care, la vre
mea sa, s-au scris multe pagini elogioa
se. O tehnică nouă în domeniul anima
ției: în locul păpușilor, personajele e-

Eroii fumului „Cotidiene"

De mare însemnătate în obținerea 
rezultatelor amintite este faptul că 
atît în perioada de stabulație cît și 
vara, administrarea furajelor prevă
zute în rații se efectuează potrivit 
programului de lucru, .într-o ordine 
precisă, care este respectată cu gri
jă de toți îngrijitorii. Aceasta este 
posibil deoarece la Bulgăruș există 
astăzi mulgători ca Gheorghe Mun- 
teănu, Dan Ion, Ioan Schneider, Te- 
resia Zirac, Valeria Mihuț și mulți 
alții care lucrează de peste 5 ani în 
gospodărie, și-au însușit în mod te
meinic „tainele“ meseriei alese. Lu
crurile n-au stat însă astfel întot
deauna. Grija deosebită manifesta
tă de organizația de partid și con
siliul gospodăriei pentru permanen
tizarea cadrelor și crearea unor con
diții bune de viață, instruirea temei
nică a mulgătorilor, controlul de zi 
cu zi exercitat de specialiști asupra 
activității desfășurate, discutarea în 
ședințele de partid și sindicale a re
zultatelor obținute și a metodelor de 
muncă folosite de fruntași, și-au ară
tat însă din plin roadele. Animalele 
sînt îngrijite bine, sînt hrănite ra
țional, potrivit indicațiilor date de 
specialiști ; fiecare mulgător este 
convins că numai pe această cale 
gospodăria poate realiza producții 
sporite, iar el personal — un cîștig 
mai bun.

Cheltuieli de producție 
cît mai mici

Obținerea unor recolte bogate și 
ieftine de furaje a făcut cu putință 
ca pentru producerea hectolitrului 
de lapte să se consume nutrețuri a 
căror valoare este cu aproape 6 lei 
mai mică decît fusese planificat — 
ceea ce a influențat în cea mai mare 
măsură asupra prețului la care s-a 
realizat acest produs. Dar costul lap
telui depinde și de alți factori: sala
riile plătite îngrijitorilor, valoarea 
amortismentelor și reparațiilor, chel
tuielile comune și generale etc. Con
siliul gospodăriei și-a îndreptat aten
ția și spre reducerea acestor elemen
te de cheltuieli. Rezultatul? Cheltuie
lile comune și generale ce revin pe 
hectolitrul de lapte au fost reduse de 
la 22 lei la 16,8 lei, cheltuielile de ma
nipulare a furajelor de la 6 la 4,96 
lei, costul medicamentelor și mate
rialelor de la 4 la 2,06 lei etc. Printre 
măsurile care au contribuit la reali
zarea de economii amintim reduce
rea în perioada de vară a unor pos
turi inutile (îndeosebi de îngrijitori 
de noapte), recoltarea, tocarea și 
transportarea nutrețurilor cu ma
șinile, într-un procent mai mare 
decît fusese prevăzut, micșorarea 
numărului de atelaje prin extin
derea mecanizării, prelungirea pe

nicii din Debrețin (R. P. Ungară), a 
spus : „Spectacolul de aseară mi-a 
plăcut foarte mult. M-au impresionat 
în mod deosebit armonia de an
samblu a baletului și a muzicii, 
noul stil în care este abordată a- 
ceastă lucrare. Muzica este atît de 
expresivă, încît deși nu cunoșteam 
dinainte nici muzica și nici libretul, 
am înțeles totul. Interpreții princi
pali sînt artiști desăvîrșiți. Execuția 
orchestrei a fost ireproșabilă".

★

Marți seara în sala Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne a a- 
vut loc premiera pe țară cu opera 
„Pélléas și Mélisande" de Debussy, 
cîntată tn limba originală — fran
ceză. Conducerea muzicală a apar
ținut lui Mihai Brediceanu, regla 
este semnată de George Teodores- 
cu, iar scenografia de Roland Laub. 
Spectacolul, care a avut în rolurile 
principale pe Valentin Țeodorian, 
Octav Enigărescu, Viorel Ban, Ilea

rau/..desene pe cartoane decupate, Jarg 
tehnica de mișcare și äparätajul erau'celé 
de la filmul de păpuși. Pelicula vizio
nată dădea impresia de desen animat 
cu ceva straniu în compoziția mișcării. 
Atras de noutate și ca elev silitor mi-am 
notat amănunte ; reîntors acasă, combi
narea aceasta dintre tehnica desenului a- 
nimat și a filmului de păpuși și-a găsit 
expresie, prin colaborarea dintre Gopo 
și mine, în primul film de cartoane de
cupate de la noi, „Peștișorul cel isteț". 
In acest timp, însă, lucra în sectorul fil
mului de păpuși — terminîndu-și uceni
cia — talentatul desenator și isteț mînui- 
tor al gag-urilor, Olimp Vărășteanu. Crea
tor de păpuși, ■ decorator, scenarist, re
gizor, el a fost atras de tehnica aceasta 
a cartoanelor decupate, căreia i s-a con-

rioadei de întrebuințare a obiective
lor de inventar, folosirea unor can
tități mai mici de medicamente da
torită întreținerii în bune con
diții a animalelor, economisirea 
fondurilor prevăzute pentru repa
rații și îngrijirea adăposturilor etc.

La baza acestor rezultate stau cu
noașterea amănunțită de către con
ducerea gospodăriei, brigadier și 
contabili a cheltuielilor care se fac 
pentru obținerea hectolitrului de 
lapte, calcularea la sfîrșitul fiecărei 
luni a prețului dé cost realizat și 
compararea • lui - cu cel pTevăzut în 
plan. Cum se realizează aceasta ?

Ținînd seama de efectivele exis
tente (271 de vaci, plus viței și ju- 
ninci), în gospodărie a fost organi
zată o singură brigadă de creștere a 
taurinelor. în conducerea acesteia, 
în afară de brigadier există și un 
contabil, căruia îi revine sarcina să 
întocmească la timp documentele pri
mare : fișele de lot, pontaje, eviden
ța producției etc. La începutul anu
lui. imediat după definitivarea pla
nului economic și financiar pe gos
podărie, sînt indicate brigăzii de 
taurine sarcinile ce_i revin pe între
gul an și pe trimestre, cheltuielile 
pe care poate să le facă pentru rea
lizarea producției, prețul de cost al 
hectolitrului  ̂de lapte defalcat pe e- 
lemente. Planul este apoi repartizat 
pe îngrijitori și loturi de vaci. 
Lunar, consiliul gospodăriei înmî- 
nează brigăzii bugetul de venituri și 
cheltuieli care, în esență, arată cît 
lapte trebuie să se obțină și cu ce 
cheltuieli. Conducerea gospodăriei, 
brigadierul și mulgătorii urmăresc 
cu atenție cum se realizează sar
cinile de plan, înlătură operativ 
deficiențele. Pentru a se evita ori
ce risipă, de trei ori pe lună con
ducerea gospodăriei înmînează bri
găzii C.E.C.-ul de furaje în care sînt 
înscrise cantitățile și sortimentele de 
nutrețuri ce pot fi folosite în peri
oada imediat următoare, controlează 
dacă Acestea se cîntăresc etc. La sfîr
șitul fiecărei luni se analizează îm
preună eu membrii brigăzii rezultate
le obținute, cauzele care au determi
nat ca producția de lapte și prețul de 
cost să fie mai mari sau mai mici 
decît cele prevăzute. Cu acest prilej 
sînt subliniate metodele folosite de 
mulgătorii fruntași și se stabilesc 
măsurile necesare pentru ca în pe
rioada imediat următoare să se obți
nă rezultate tôt mai bune. Proce- 
dîndu-se astfel s-a reușit să se întă
rească disciplina de plan și răspun
derea pentru înfăptuirea indicațiilor 
date, să se urmărească periodic, de 
către brigadier și mulgători, nu nu 
mai realizarea producției planificate,' 
ci și a prețului de cost prevăzut.

Radu ATANASESCU 

na Cotrubaș, Dumitru Brebenel, 
Teodora Lucaciu și Dorothea Pa- 
lade, s-a bucurat de un frumos suc
ces, fiind viu aplaudat. La sfîrșitul 
spectacolului, artiștilor le-au fost 
oferite flori.

La spectacol au asistat invitați și 
concurenți la Concursul și Festiva
lul „George Enescu" și un numeros 
public.

★

în ultimele zile au mai sosit în 
Capitală ălți invitați la cei de-al 
IlI-lea Concurs și Festival internațio
nal „George Enescu" : Hans Sittner, 
președintele Academiei de muzică 
din Viena, membru al juriului secției 
de vioară, Peter Hristoscov (R.P. Bul
garia), Jiri Visloujil, compozitorii Jan 
Erml, prof. Ana Kapendova (R. S. 
Cehoslovacă), Van Kappel, directo
rul muzical al Societății de radio 
din Copenhaga, compozitorii Gheor- 
ghi Ilarionovici Maiboroda și Aris 
Djanghirovici Melnikov (U.R.S.S).

(Agerpres)

sacraf muncind cu tenacitate, perfecțio- 
nîndu-și necontenit, măiestria, dobîndind 
originalitate, o personalitate artistică care 
se realizează în contururi tot mai precise. 
De la filmul „Zdreanță", consemnat cu ani 
în urmă ca primul succes al tînărului 
cineast, și pînă astăzi', la „Cotidiene", 
e un drum plin de cercetări, de căutări 
fructuoase. Autorul „Cotidienelor" își 
păstrează entuziasmul tineresc în creație, 
își primenește stilul, 
bește cu îndrăzneală 
Cele cîteva slăbiciuni 
mă refer (în special 
sonajelor cu decorul 
fate, pe alocuri, în animație) pălesc oe 
lîngă reușita de ansamblu, consacrată și 
de premiul obținui la Festivalul de la 
Mamaia. Scenariul spiritual și 
montajul alert, muzica deosebit 
spirală impun, cred, acest film 
oricărui juriu ăl vreunui concurs 
fografic de specialitate.

este modern, vor- 
despre actualitate, 
ale filmului la care 
neconcordanja per
și o lipsă de uni-

actual, 
dn in- 
atûnfiei 
cinema-

Bob CĂLINESCU

TEATRE
Teatrul Național „I. L. Caraglale" (la 

Teatrul de vară „23 August") : O femeie 
cu bani — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (în sala Sa
voy“) : Carnaval la Tănase — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. Glulești (la 
Teatrul de vară din parcul „Herăstrău“) : 
Gaițele — (orele 20). Circul de stat : Pă
cală și Tîndală — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Cioclara : Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19: 

21,15). Brațul nedrept al legii : Luceafărul 
(10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30), Grivița (l*țr>12; 
14; 16; 18; 20), Melodia (10; 12; 15; 17; lv; 21), 
Grădina „Doina“ (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 19.30), Grădina „Vltan- (Calea Du- 
dești — orele 19,30). Moral '63 : Carpați 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Bucu
rești (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), 
Excelsior (10; 12,15; 14.30; 18,30; 18,45; 21), 
Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — orele 
20), Stadionul ,,Dinamo" (Șoș. Ștefan cel 
Mare — orele 19,30). Aventura de la mie
zul nopții ; -Republica (10; 12; 14; 16.30; 
18,45; 21). Falsificatorul : Capitol (9;
11.15; 13,30; 15(45; 18,15; 20,45 — là grădi
nă orele 19,30), Bucégi (10; 12,15; 15,30: 18; 
20,30 — la grădină orele 19,30), Arta (16; 
18.15; 20,30). Banda de lași : Festival (9; 
11; 13| 15; 17; 19; 21 — la grădină — Pa
sajul „Eforie" — orele 19,45), înfrățirea 
între popoare (10; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(10; 12; 14; 16; 1815; 20,30 — la grădină 
orele 19,15). Sechestratul din Altona : 
Victoria (9,45; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 21), 
Grădina „Progresul' (Str. Ion Vidu nr. 
5 — orele 20). Bărbații : Central (10 30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30), Cotroceni (16; 18,15; 
20,30). Cel șapte magnifici — cinema
scop : Lumina (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). 
Comisarul : Union (16; 18,15; 20,30). Pro
gram pentru copii (orele 10 dimineața) : 
Doina. Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : Doina (11,30; 13.45; 16,15; . 
18,45; 21,15), Tomis.. (10; 12,30; 15,30; 18; 
20,80 — la grădină orele 19,30), Drumul 
Sării (15; 17,30; 20). Galapagos : Giuleștl 
(10; 12,15; 15,30; 17,45; 20), Moșilor (15,30; 
18 — la grădină orele 20,30). Totul pentru 
viață — Galapagos: Timpuri Noi (10—21- 
în continuare). La strada : Cultural 
(15,30; 18; 20,30) Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : Dacia (9; 
12,15; 16; 20), Grădina .Buzești" (Str. Bu- 
zești nr. 9—11 — orele 19,15). Domnișoa
ra... Barbă Albastră : Buzești (16; 18,15; 
20,30). Primul troleibuz : Crîngași (16; 
18,15; 20,30), Volga (10: 12; 16; 18.15: 20,30). 
M-am îndrăgostit la Copenhaga : Unirea 
(16; 18; 20 — la grădină orele 20,15), Mun
ca (16; 18,15; 20.30), Grădina ..Arta" (Ca
lea Călărași nr. 153 — orele 10.30). In
spectorul și noaptea : Flacăra (16. 18; 20). 
Vara în nordul sălbatic : Vitan (16; 18; 
20). Rebelul magnific : Miorița (9.30; 11.45; 
14; 16.15; 18,30, 20 45). Popular (10.30: 15.15; 
17.30; 20) Căliți în foc — cinemascop : 
Cosmos (16, 18, 20). Comoara din lacul do 
argint — cinemascop ; Viitorul (14.15; 
16,30. 18,45, 21). Pacea (10.30; 16; 18.15; 
20)30). Frații corsicanl — cinemascop: 
Colcntlna (16; 18; 20). Ocolul Pămîntului 
în 80 de zile - cinemascop (ambele se
rii) : Rahova (10. 15; 18,30 - la grădi
nă. Cttlea Rahovei nr 103 — orele 20). 
Pagini de istorie — Romînla, orizont 
’64 : Modern (10. 12,45; 16; 19).

In jurul orei 16,30 transmisie de 
la stadionul „23 August' ; Intîlni.ea 
de fotbal din cadrul „Cupei cupe
lor". dintre echipele Steaua și Derry 
City. 20,00 — Jurnalul televiziunii. 20.10 
— Filmul documentar „Talente studen
țești". 20.30 - Agenda. Festivalului Enes
cu. 20.45 - Reportajul .filmat al parăzil 
militare și demonstrației ourherlilor mun
cii de la Sofia..21.00 — Concert: festiv în
chinat celei de a XX-a aniversări a eli
berării Bulgariei Transmisie de la So
fia. In încheiere : Buletin de știri: bule
tin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri in țară vremea a tost iri general V 

umedă, cu cerul schimbător mai mîilt 
acoperit în Ardeal. Banat și Moldova, 
unde, au căzut ploi temporare și sub 
formă de averse. însoțite de descărcări 
electrice

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11' 
șl 12 septembrie. Vreme în general fru
moasă, cu cer variabil mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vor cădea ploi 
Izolate la începutul intervalului. Vînt 
slab, pînă la potrivit din sectorul ves
tic Temperatura în creștere ușoară Mi
nimele vor fi cuprinse între 5 și 15. iar 
maximele între 16—26 grade. In Bucu
rești și pe litoral—vreme în general fru
moasă cp cer variabil. Tendință de 
ploaie la început Vint slab, pînă Ia po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
în ăreșlere ușoară.
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MAREA SĂRBĂTOARE A BULGARIEI POPULARE
Două dece I I Ședința solemnă a sesiunii jubiliare
pe c a I e a
soci a I i s m u lu

sărbătorește as-
20 de ani de la

al

Poporul bulgar 
tăzi împlinirea a 
cel mai memorabil eveniment 
istoriei sale. La 9 septembrie 1944, 
în condițiile înaintării victorioase și 
cu- ajutorul armatei sovietice care 
nimicea trupele hitleriste, forțele pa- 
tijiotice din Bulgaria, sub conducerea 
comuniștilor, au eliberat țara de sub 
jugul fascist. Această zi a marcat o 
eră nouă în destinele poporului ve
cin și prieten, începutul vieții sale 
noi, socialiste.

Cele două decenii care au trecut 
de atunci constituie o perioadă de 
mari transformări înnoitoare înfăp
tuite în Bulgaria populară. Indus
trializarea socialistă a înregistrat 
însemnate progrese, a fost înfăptui
tă opera de transformare socialistă 
a agriculturii.

Orașele și regiunile țării prezintă 
imaginea plină de tinerețe a noilor 
construcții, a freamătului muncii 
constructive. La Sofia și Plovdiv, 
la Dimitrovgrad și Stara Zagora, ca 
și în alte localități, s-au ridicat în 
anii puterii populare noi fabrici și 
uzine, hidro și termocentrale, s-au 
deschis șantiere. Producția materia
lă globală a țării pe anul 1963 a 
crescut de peste 5 ori față de 1939.

Suflul înnoitor al socialismului se 
face simțit și pe plaiurile pitorești 
ale satelor bulgare. El se reflectă în 
viața unităților agricole socialiste, 
în noile locuințe ridicate în cele 
două decenii, în școlile, așezămintele 
culturale.'instituțiile sanitare apăru
te în acest răstimp.

Pe baza rezultatelor dobîndite în 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
în sporirea venitului național a 
crescut nivelul de trai, material și 
cultural, al oamenilor muncii. Con
tinuă construcția de locuirfțe și de 
așezăminte social-culturale, se obțin 
noi realizări în domeniul învăță- 
mîntului. al sănătății publice, în dez
voltarea culturii.. Toate aceste suc
cese sînt mărturii ale capacităților 
creatoare ale clasei muncitoare, ale 
întregului popor bulgar. Progresul 
economic al Bulgariei populare, ca

și al celorlalte țări 
sprijină totodată pe 
laborare și întrajutorare tovărășeas
că statornicite între aceste țări.

Oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc cu caldă și frățească sim
patie munca constructivă, plină de 
avînt desfășurată de poporul bul
gar și se bucură din toată inima de 
realizările sale în construcția so
cialistă, dobîndite sub conducerea 
Partidului Comunist Bulgar.

Prietenia tradițională dintre po
poarele romîn și bulgar, făurită în 
luptele pentru libertate și indepen
dență națională, a căpătat, o dată cu 
instaurarea puterii populare în cele 
două țări, un conținut calitativ nou. 
în perioada care a trecut de atunci, 
relațiile de colaborare economică, 
tehnico-științifică, culturală romîno- 
bulgare au cunoscut o largă dez
voltare. întărirea continuă a aces
tor relații este spre binele ambelor 
popoare; în interesul unității și în
tăririi sistemului mondial socialist, 
pentru triumful cauzei păcii' și so
cialismului.

Străduindu-se să-și aducă o con
tribuție cit mai substanțială la 
însănătoșirea atmosferei internațio
nale, țările noastre militează activ 
pentru cauza păcii și prieteniei în
tre popoare ; în acest cadru, ele a- 
cordă o deosebită însemnătate ac
țiunilor menite să contribuie la 
dezvoltarea relațiilor de bună veci
nătate și prietenie cu celelalte state 
și popoare din Balcani. în acest 
scop, R. P. Romînă și R. P. Bulgaria 
militează pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă fără arme 
nucleare, o zonă a păcii și colabo
rării rodnice între popoarele din cu
prinsul ei.

Cu prilejul marii sărbători a Bul
gariei populare, poporul romîn 
transmite un călduros salut poporu
lui frate bulgar, urîndu-i să obțină 
noi și însemnate realizări în desă
vîrșirea construcției socialiste. în 
înflorirea patriei sale, în lupta pen
tru pace.

socialiste, 
relațiile de

se 
co-

SOFIA 8 (Agerpres). — La 8 sep
tembrie a avut loc în sala „Univer
siada“ din Sofia ședința solemnă a 
sesiunii jubiliare a Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria consacrată ce
lei de-a XX-a aniversări a victoriei 
revoluției socialiste în Bulgaria. In 
sala pavoazată în mod festiv se 
aflau deputății Adunării Populare, 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai științei, culturii și artei, 
fruntași din industrie și agricultură, 
precum și membri ai misiunilor di
plomatice acreditați la Sofia. In pre
zidiul adunării au luat loc membrii 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Bul
gar și ai guvernului în frunte cu 
Todor Jivkov. prim-secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R P. Bulga
ria, precum și conducătorii delegații
lor de partid și guvernamentale din 
țările socialiste, sosiți pentru a par
ticipa la marea sărbătoare a poporu
lui bulgar.

După intonarea noului imn de stat 
al R. P. Bulgaria, F. Kozovski, pre
ședintele Biroului Adunării Popu
lare, a salutat pe membrii delegații
lor de partid și guvernamentale din 
țările socialiste.

Raportul consacrat celei de-a 
XX-a aniversări a victoriei revolu
ției socialiste în Bulgaria a fost pre
zentat de Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. al P. C Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria. Acest eveniment, a spus 
vorbitorul, marchează o cotitură 
profundă în istoria și în destinele 
poporului nostru, cotitură care a 
inaugurat o nouă eră în dezvoltarea 
țării noastre — era socialismului și 
comunismului.

Referindu-se la lupta poporului 
bulgar, a comuniștilor bulgari îm
potriva fascismului, 
subliniat că eliberarea 
fascist a fost posibilă 
rilor victorii obținute
sovietică asupra Germaniei hitleris- 
te și datorită situației favorabile 
care s-a creat ca urmare a ofensi
vei ei în Balcani.

Arătînd că R. P. 
de două decenii pe 
listă de dezvoltare,
bit despre succesele obținute , de po
porul bulgar în acest termen relativ

vorbitorul a 
de sub jugul 
datorită ma
de armata

Bulgaria pășește 
noua cale socia- 
T. Jivkov a vor-

scurt în toate domeniile economiei, 
științei, artei și culturii.

Principalele eforturi ale partidu
lui comunist au. fost îndreptate spre 
crearea economiei socialiste în țară. 
A crescut deosebit de rapid produc
ția mijloacelor de producție. Parti
dul și puterea populară au acordat 
o atenție deosebită dezvoltării con
strucției de mașini, care constituie 
pivotul industriei.

Vorbitorul s-a referit apoi la rea
lizările agriculturii socialiste. Re
gimul cooperatist socialist là sate, 
a spus el, a învins definitiv. El a 
arătat că știința și arta, cultura și 
învățămîntul public au înregistrat 
succese importante.

Noi considerăm, a declarat primul 
secretar al C.C. al P. C. Bulgar, că 
realizările țării noastre în domeniul 

. creării orînduirii socialiste reprezin
tă o parte din succesele sistemului 
mondial socialist, un rezultat al co
laborării și întrajutorării cu țările 
socialiste frățești și în primul rînd 
un rezultat al ajutorului frățesc a- 
cordat de Uniunea Sovietică.

Comitetul Central al partidului și 
guvernul consideră că au fost create 
premisele economice și social-politi- 
ce necesare pentru dezvoltarea con
tinuă a democrației în țară. Consti
tuția existentă și-a îndeplinit misiu
nea istorică. Patria noastră a pășit 
mult -înainte, a parcurs o întreagă 
etapă în dezvoltarea ei, îndeplinește 
noi sarcini. în legătură cu aceasta 
va fi elaborată și adoptată o nouă 
constituție care să corespundă eta
pei actuale a dezvoltării social-eco- 
nomice a Republicii Populare Bul
garia.

Subliniind că politica externă a 
Republicii Populare Bulgaria este 
un factor activ al păcii și colabo
rării internaționale, vorbitorul s-a 
referit la relațiile de prietenie fră
țească și colaborare reciprocă cu 
Uniunea Sovietică, cu celelalte țări 
socialiste, la extinderea relațiilor 
R. P. Bulgaria cu celelalte state. 
Vom continua și pe viitor — a spus 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria — să apărăm con
secvent politica coexistenței pașnice, 
să extindem și să dezvoltăm relațiile 
economice și comerciale cu acele 
state capitaliste dezvoltate care sînt

întrețină, pe baza prin-dispuse să 
cipiilor reciproc avantajoase, rela
ții diplomatice, economice și comer
ciale cu țara noastră.

în domeniul politicii externe, 
partidul nostru și guvernul popular 
au acordat întotdeauna atenție 
transformării Balcanilor într-o re
giune a păcii, colaborării și înțele
gerii reciproce, a dezvoltării și con
solidării relațiilor de bună vecină
tate, relațiilor economice și cultu
rale cu țările balcanice.

Todor Jivkov a menționat larga 
colaborare și întrajutorare dintre 
Bulgaria și Romînia.

Rezultatele ultimilor 20 de ani 
sînt îmbucurătoare în viața țării 
noastre, ele ne inspiră optimism și 
încredere. Pășim în cel de-al III-lea 
deceniu al revoluției socialiste plini 
de hotărîre și energie de a duce 
pînă la victoria deplină măreața 
noastră cauză — cauza socialismului 
și comunismului în Republica Popu
lară Bulgaria, a spus în încheiere 
vorbitorul

Apoi, la ședința solemnă au rostit 
cuvîntări de salut conducătorii dele
gațiilor de partid și guvernamentale 
din : U.R.S.S. — L, Brejnev, R. P. 
Mongolă — A. Sambu, R. D. Ger
mană — G. Grüneberg, Cuba — 
Faustino Peres, R. P. Polonă — E. 
Szyr, R. P. Romînă — Chivu Stoica, 
R. P. Ungară — L. Feher, R. S. 
Cehoslovacă — M. Chudik, R.S.F. Iu
goslavia — S. Vukmanovici-Tempo.

Președintele
Populare a R. P. Bulgaria a mulțu
mit reprezentanților țărilor socialis
te pentru cuvintele de salut și a de
clarat închisă ședința solemnă a A- 
dunării Populare.

Seara, la Opera Națională din So
fia a avut loc un concert festiv.

★

SOFIA 8 (Agerpres). — La 8 sep
tembrie, delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Romîne, con
dusa de Chivu S.toica, membru al 
Biroului 
secretar 
coroane
Gheorghi Dimitrov, la Monumentul 
ostașilor sovietici și la Obeliscul 
celor căzuți în lupta împotriva fas
cismului și în războiul pentru a- 
părarea patriei.

Biroului Adunării

Politic al C.C. al P.M.R., 
al C.C. al P.M.R., a depus 
de flori la Mausoleul lui

TELEGRAME
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

R. P. Pjulgaria, Consiliul Central 
al Sindicatelor și Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii din R. P. Ro- 
mînă au trimis telegrame de felici
tări către organizațiile similare din 
R. P. Bulgaria.

LA POSTURILE DE RADIO 
ȘI TELEVIZIUNE

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Bulgariei de sub 
jugul fascist, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. Bul
garia la București. Gheorghi Bog
danov a rostit marți seara o cuvîn- 
tare la posturile noastre de radio și 
televiziune.

uZilele filmului bulgar"
' La cinematograful „Republica" 

din Capitală a avut loc marți sea
ra premiera filmului bulgar „Jocuri 
întrerupte“ prezentat în cadrul „Zi
lelor filmului bulgar“.

★

In sala cinematografului „Patria“ 
din Craiova a avut loc marți seara 
deschiderea „Zilelor filmului bul
gar“. Au fost prezenți Nikola Vîlcev, 
regizorul filmului „Ivailo“, și artista 
Ghinca Stanceva.

Adunări festive
In sala Teatrului popular din Ol

tenița a avut loc ieri o adunare fes
tivă consacrată sărbătoririi zilei na
ționale a R. P. Bulgaria. Au parti
cipat muncitori de la Șantierele na
vale Oltenița 
dori, locuitori

și de la alte întreprin- 
ai orașului.

★

sărbătorii naționale a 
R. P. Bulgaria, la căminul cultural 
din comuna Lipănești, raionul IȚo- 
iești, a avut loc o adunare la care au 
participat numeroși colectiviști.

(Agerpres)

Cu prilejul

LOCURI Ș|I QAMENI
t.

Cîteva popasuri pe serpentinele 
abrupte ce duc spre masivul Vitoșa 
oferă drumețului prilejul de a cu
prinde cu vederea, din diferite un
ghiuri, orașul Sofia. în imaginea de 
ansamblu a capitalei bulgare, ve
chile clădiri pe care s-a imprimat 
patina vremii sînt tot mai mult do
minate de noile construcții moderne 
ce străjuiesc bulevarde largi, cu 
parcuri și spații verzi. Noua înfăți
șare a orașului, plină de prospeți
me, este rodul hărniciei 
bulgar, al activității sale 
Acum, cu prilejul zilei de 
brie, Sofia e împodobită 
rește.

O plimbare prin oraș 
în amănunt imaginea reținută de pe 
Vitoșa. Străbați centrul cu noile sale 
clădiri, între care atrag atenția ma
gazinul universal, hotelurile „Bal
con" și „Rila" etc., ajungi în fostele 
periferii unde s-au înălțat blocuri de 
locuințe formînd complexe ca Zai- 
mov, Iztok, Lenin, Zapaden Park, 
Krasno-Selo și altele. în anii de 
după eliberare, sume însemnate au 
fost alocate și pentru lucrări edili
tare. Toate acestea, ca și multe 
altele s-au realizat în condițiile unei 
creșteri continue a populației capi
talei, de la 530 000 locuitori în 1944, 
la peste 800 000 în prezent.

Capitala Bulgariei s-a dezvoltat 
ca centru industrial al țării, în pre
zent fabricile șl uzinele sale dînd 
o cincime din volumul global al 
producției industriale bulgare. Au 
luat ființă noi obiective ca : Uzina

poporului 
însuflețite. 
9 septem- 

sărbăto-

întregește

Semnele noului, atît de pregnante 
la Sofia, sînt prezente pe întreg cu
prinsul Bulgariei populare.

cîmpîa Traciei

baterie de cocs a combina- 
De asemenea, zilele trecute 
Sofia a fost inaugurată cen- 
termoelectrică „Traicio 

care are două turbine a
Kos- 
cîte

însuflețită.

pentru așchierea metalelor, Uzina de 
electrocare, o fabrică pentru țesă
turi de bumbac, una de încălțăminte 
etc. Alte întreprinderi au fost reno
vate, extinse.

în peisajul nou al Sofiei și îm
prejurimilor sale un loc însemnat îl 
ocupă combinatul metalurgic Kre- 
mikovțî, unde cîteva obiective sînt 
în funcțiune, iar altele în construc
ție. Acum, în preajma sărbătorii na
ționale a intrat în funcțiune cea de-a 
doua 
tulul, 
lîngă 
trala 
tov"
30 000 kilowați.

Multiple sînt și aspectele vieții 
culturale a Sofiei In întîmpinarea 
zilei de 9 septembrie, activitatea co
lectivelor diferitelor instituții de cul
tură a devenit și mai
După cum arăta nu de mult tov. 
Hristo Santov, director al 
național cinematografic — a cărui 
clădire modernă situată la poalele 
Vitoșei a fost dată în folosință anul 
trecut — aici au fost realizate două 
noi filme : „Cele treisprezece zile" 
și „Lanțul", ambele cu tematică le
gată de ziua eliberării Bulgariei de 
sub jugul fascist. Cu același prilej 
s-a intensificat activitatea oamenilor 
de litere și artă, care consacră nu
meroase lucrări sărbătorii poporului 
bulgar, precum și a

centrului

celor peste

Unii cronicari numeau pe vremuri 
această cîmpie „pămîntul turmelor 
de oi și al griului". Bătrînii preci
zează că. deși aci pămîntul a fost 
dintotdeauna fertil, datorită faptului 
că era lucrat cu sapa și plugul de 
lemn, de multe ori el nu putea asi
gura hrana oamenilor. Astăzi și de
corul acestor locuri este schimbat. 
Oamenii muncesc pămîntul în co
mun, cu mașini agricole, iar apa 
rîurilor o folosesc chibzuit. Numai 
pe terenurile ce aparțin regiunii 
Plovdiv, instalațiile folosite asigură 
irigarea a 150 000 hectare. Totodată, 
la Stara Zagora, începînd din anul 
trecut, a intrat în funcțiune o uzină 
pentru producerea de îngrășăminte 
azotoase. în aceleași regiuni, 
noscute sub denumirea de 
Traciei, au apărut în

cu- 
cîmpia 

anii puterii 
populare și alte obiective indus
triale. între localitățile Nova Zagora 
și Marița, pe o întindere aprecia
bilă, descoperindu-se lignit aproape 
de scoarța pămîntului, s-a pus pro
blema valorificării acestei bogății, 
în aceeași zonă s-a construit o cen
trală termoelectrică de unde por
nesc spre magistralele țării 500 me
gawați de energie electrică. Mina la 
zi „Troianovo I' furnizează anual 
termocentralei 5 milioane tone lig
nit, dînd o producție echivalentă cu 
întreaga producție de cărbuni a 
țării cu 14 ani în urmă. Nou este în

Dragi tovarăși și prieteni,
Permiteți-mi ca, în numele Comi

tetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, al Consiliului de Stat, 
al guvernului Republicii Populare 
Romîne și al întregului popor romîn, 
să vă transmit dv. și tuturor oame
nilor muncii bulgari un fierbinte sa
lut și felicitări cordiale cu prilejul 
marii sărbători naționale a Republi
cii Populare Bulgaria.

Acum 20 de ani, forțele patriotice 
ale poporului bulgar, sub conducerea 
partidului lor comunist, cu ajutorul 
glorioasei armate sovietice, au eli
berat țara de sub jugul fascist, în
scriind cea mai importantă pagină 
în istoria Bulgariei.

In anii puterii populare, luîndu-și 
soarta în propriile mîini, înfăptuind 
opera de construire a socialismului, 
oamenii.muncii din Bulgaria au rea
lizat, sub conducerea partidului co
munist, adînci prefaceri revoluțio
nare. Harnicul și talentatul popor 
bulgar, muncind cu entuziasm și ab
negație,' a schimbat radical înfăți
șarea patriei în toate domeniile vie
ții, dezvoltînd continuu economia și 
cultura, ridicînd nivelul său de trai, 
Succesele Republicii Populare Bul
garia — întruchipare vie a capaci
tăților creatoare ale clasei muncitoa
re, țărănimii și intelectualității bul
gare — sînt indisolubil legate de co
laborarea și întrajutorarea cu cele
lalte state socialiste.

Poporul romîn, care la 23 August 
a aniversat două decenii de la elibe
rarea sa de sub jugul fascist, nutreș
te sentimente de profundă priete
nie și stimă față de poporul frate 
bulgar, și se bucură din toată inima 
de realizările lui remarcabile 
construirea socialismului.

Tradiționala prietenie dintre 
poarele romîn și bulgar, cu rădăcini 
adînci în lupta comună pentru in
dependență națională și eliberare so
cială, în legăturile dintre mișcarea 
muncitorească din cele două țări, s-a 
întărit și a căpătat un conținut nou 
în anii construcției socialismului. 
Constatăm cu satisfacție că relațiile 
de colaborare dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Popu
lară Bulgaria — bazate pe princi
piile marxism-leninismului, respec
tului mutual și întrajutorării tovă
rășești — se dezvoltă continuu spre 
binele popoarelpr noastre, al 
socialismului și păcii.

împreună cu celelalte state 
liste, țările noastre militează

nu- 
deo- 
par- 
prin 
res

în

po-

cauzei

pentru destinderea internațională, 
soluționarea problemelor internațio
nale litigioase pe calea tratativelor, 
aducîndu-și contribuția la înfăp
tuirea principiilor coexistenței paș
nice între state cu orînduiri sociale 
diferite, la lupta pentru realizarea 
dezarmării și preîntîmpinarea unui 
nou război mondial. Transformarea 
regiunii balcanice într-o zonă denu- 
clearizată, pentru care Republica 
Populară Romînă și Republica Popu
lară Bulgaria depun eforturi susți
nute, ar constitui un aport însem
nat la- statornicirea unei atmosfere 
de încredere și colaborare între sta
tele din această parte a lumii, la 
cauza păcii generale.

Chezășia victoriei cauzei socialis
mului și a păcii, izvorul forței și in
vincibilității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești 
constau în unitatea și coeziunea lor.

Partidul Muncitoresc Romîn 
trește profunda convingere că 
sebirile de păreri ce apar între 
tidele frățești pot fi rezolvate 
discuții tovărășești. în spiritul
pectului reciproc, al deplinei egali
tăți, ținînd seama că esențialul între 
partidele comuniste este ceea ce le 
unește, prin căutarea cu perseveren
ță și răbdare a căilor de apropiere 
și înțelegere, pe baza principiilor e- 
laborate în comun, ale declarațiilor 
din 1957 și 1960.

Considerînd că grija pentru uni
tatea țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești mondiale 
reprezintă cea . mai înaltă îndatorire 
internaționalistă a fiecărui partid 
marxist-leninist, partidul nostru își 
va aduce și în viitor întreaga con
tribuție la salvgardarea și întărirea 
acestei unități.

Dragi tovarăși și prieteni,
Vă felicităm încă o dată cu prile

jul sărbătorii dumneavoastră na
ționale și urăm partidului comunist, 
întregului popor bulgar deplin suc
ces în desăvîrșirea construcției so
cialismului și înflorirea țării sale.

Trăiască poporul frate bulgar —> 
constructor al socialismului !

Trăiască Partidul Comunist Bul
gar, Comitetul său Central, în 
frunte cu tovarășul Todor Jivkov !

Trăiască și înflorească prietenia 
frățească dintre poporul romîn și 
poporul bulgar !

Să se în-tărească unitatea și 
coeziunea țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste mondiale !

Trăiască pacea în lume l
socia-
activcîmpia Trade! și combinatul de 

zinc și plumb din apropierea Plov- 
divului, după cum e refăcut din te
melii combinatul textil „Marița" din 
aceeași localitate. „Acum 15 ani — 
îmi spunea țesătoarea fruntașă 
Tanka Petrova de la acest combinat 
— aici se aflau doar un mic atelier 
de reparații, o boiangerie și cîteva 
magazii prin care bătea vîntul. A- 
cum, pe același loc, 
întreprindere textilă cu peste 4 000 
salariați".

S-au schimbat 
schimbat și oamenii, 
urmă, printre cei veniți pe șantierele 
noilor construcții erau mulți tineri 
și vîrstnici care nu cunoșteau nici o 
meserie. Ei au construit învățînd și 
au învățat construind. Sînt intere
sante în această privință rezultatele 
unui sondaj întreprins nu de mult 
de ziarul „Trud" la combinatul chi
mic din Dimitrovgrad. în cadrul în
trebării : „Care vă este profesiunea 
și cînd ați însușit-o ?" — 85,42 la 
sută din cei solicitați să răspundă 
au arătat că și-au însușit meseria 
după ce au intrat la combinat, 58 
la sută au precizat că învață în di
ferite școli, iar 78 la sută au ținut 
să menționeze că sînt fii de țărani. 
Ivan Simov este unul din cei între
bați. A venit în acest tînăr oraș cînd 
1 s-au pus temeliile, mai întîi ca 
constructor, apoi a devenit muncitor 
la secția de acid sulfuric a combi
natului și după ce a absolvit Insti
tutul de chimie și tehnologie din 
Sofia a fost numit șef al acestei 
secții, apoi al secției de producție, 
îndeplinind și funcția de inginer- 
șef adjunct al întreprinderii, funcție 

■pe care o are și acum.

Darul Rodopilor
Este frumoasă priveliștea munți

lor Rodopi, cu piscurile lor înalte și 
văile adînci, cu pantele lor împă
durite, prin care se strecoară pîrî- 
iașe limpezi. După cum îmi spunea 
deunăzi un muncitor de aci, dacă 
munții Rodopi ar avea darul vorbi
rii, ei ar putea spune multe despre 
avuțiile ascunse în sînul lor, despre 
viața grea de altădată a localnici
lor, dar, în același timp, și despre 
prefacerile înnoitoare care au avut 
ioc în anii puterii populare pe me
leagurile ce le domină. Viața cea 
nouă a învins muntele, iar acesta 
începe să-și ofere avuțiile oameni
lor. Azi se valorifică mai bine ma
terialul lemnos din zonele împădu
rite, iar din inima muntelui se 
scoate minereu de plumb și zinc. 
Smolian Madan, Rudozem, Kîrdjali 
s-au transiormat în orășele munci
torești. în Rodopi lucrează azi 20 000 
mineri. Pentru ei continuă să se 
construiască blocuri de locuințe, 
magazine, săli de spectacole. Și sa
tele se înnoiesc în pas cu realizările 
obținute și oamenii se luminează o 
dată cu 
carte.

funcționează o

locurile, s-au 
Cu ani în

RI«. ■ -, ... '

1 200 colective de artiști amatori.

O parte a cartierului „Lemn din Solia

Cifre și fapte
o în anii puterii populare, în 

Bulgaria au fost construite trei 
mari întreprinderi ale industriei 
de metale neferoase : la Plovdiv 
și Kîrdjali — fabricile de plumb 
și zinc, la Pirdop — fabrica de 
cupru.

® Numărul muncitorilor din in
dustria alimentară a crescut de 
la 32 000 în anul 1939 la 131000 
în anul 1963.

® în perioada de după elibe
rare, rețeaua de căi ferate s-a 
extins cu 286 km, sau cu aproape 
30 la sută din rețeaua existentă.

• Numărul specialiștilor cu 
studii superioare din agricultură 
a fost anul trecut de 13 550.

pătrunderea științei

★
fapte, oameni a căror 
ar putea fi mult amplifi-

Locuri, 
descriere 
cată. Toate acestea sugerează 
plin tabloul muncii rodnice șl 
realizărilor de seamă obținute 
poporul frate bulgar în opera 
construcție socialistă, însuflețirea 
care el pășește mereu înainte 
calea vieții noi.

Constantin LINTE
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CONGRESUL INTERNAȚIONAL
DE ȘTIINȚA SOLULUI Trei demisii la Saigon Funeraliile Elizabeth®! Gurley - Flpn
hcrăHle dm cursul 
zilei de ieri

Lucrările Congresului internațio
nal de știința solului au continuat 
marți, pe comisii de specialitate și 
în ședință plenară, în sălile Palatu
lui R. P. Romîne și Marii Adunări 
Naționale.

Comunicările prezentate în cursul 
dimineții s-au referit la metodele 
moderne de cercetare a proprietăți
lor fizice ale solului, procesele chi
mice de formare a solului, influența 
condițiilor de sol asupra asimilării 
substanțelor nutritive și dezvoltării 
plantelor agricole, caracterele gene
tice ale solurilor formate pe diferite 
roci, procesele pedogenetice quater- 
nale și procesele de migrare a argi
lei.

Expunerile prezentate după-amia- 
ză s-au ocupat de influența lucră
rilor solului și adîncimii de încor
porare a amendamentelor și îngră
șămintelor (organice și minerale) a- 
supra proprietăților solului și înră
dăcinării plantelor, rolul substanțe
lor organice în fertilitatea și pro
ductivitatea solului, cartarea la sca
ră mare și compoziția mineralogică 
a solurilor.

într-o ședință plenară a fost pre
zentată comunicarea : „Solurile tro
picale".

Lucrările Congresului continuă.

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE MARII ADUNĂRI 

NATIONALE, ȘTEFAN VOITEC, A OASPEȚILOR ELVEȚIENI
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Ștefan Voitec, a primit marți 
la amiază la palatul Marii Adunări 
Naționale a R- P. Romîne pe André 
Guinand, membru de onoare al U- 
niunii Interparlamentare și pe soția 
acestuia, precum și pe Hans Oprecht, 
membru al Consiliului Național al

CU PRILEJUL CELEI PE-A 16-A ANIVERSĂRI

A R. P. D. COREENE

ÏÊLEGÎUMÀ

Cu prilejul celei de-a XVI-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene — 9 
septembrie — tovarășul Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Romîne, a 
transmis felicitări și urări de noi 
succese în activitatea tovarășului 
Pak Sen Cer, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare De
mocrate Coreene.

LA POSTUL DE TELEVIZIUNE
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

poporului coreean, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R.P.D. 
Coreene la București, Giăn Du Hoan, 
a rostit marți seara o cuvîntare Ia 
postul nostru de televiziune.

Ahe manifestări
Cu prilejul celei de-a XVI-a ani

versări a proclamării R.P.D. Coree
ne, marți a avut loc la Buzău o 
adunare festivă la care a participat 
un numeros public din localitate. Au 
fost de față membri ai Ambasadei 
R.P.D. Coreene în R.P. Romînă.

Ar
La gospodăria Agricolă Colectivă 

J,Prietenia romîno-coreeană“ din 
comuna Făcăeni, regiunea București, 
a avut loc o seară a prieteniei ro- 
mîno-coreene la care au participat

A patra dime
(Urmare din pag. I-a)

vreun articol numai despre deceniile vii
toare, s-ar 'ivi imediat un inginer care 
să-mi atragă atenția că nu se mai fabrică 
acum la noi nici un tip de mașină-unealtă 
din cele care se executau în 1959 (atît 
de iute evoluează și se modernizează 
producția) î și s-ar ivi, alături de inginer, 
un planificator care să dovedească doct 
că unele cifre citate pentru decenii vor 
fi depășite ceva mai repede. Intr-un 
vechi manual de geografie, semnele îna
poierii erau căutate cu fot dinadinsul și 
slăvite : „lutul amestecat cu paie* era 
lăudat ca „așa-numitul beton țărănesc , 
cu care nația, cică, ar Înfrunta veșnicia. 
Azi „se poartă’ un limbaj mult mai mo
dest, ne mulțumim numai cu beton, pur 
și simplu, sau cu banalul beton armat. 
Ba uneori, la limbaj, avem și rămîneri 
în urmă : gospodarii unor sfaturi popu
lare, care ar trebui să dea nume unor 
străzi noi, se cam lasă întrecuți de viteza 
cu care constructorii dau în folosință noi
le cartiere. Noile construcții (1960—63 : 
peste 160 000 locuințe construite din fon
durile statului), păstrate cu grijă, trebuie 
să se încadreze trainic în cea de-a oa- 
fra dimensiune, să formeze zestrea ora
șului de mîine, în care principalele pro
bleme ale spațiului au fost rezolvate.

La începutul acestui an am luat o se
rie de interviuri, întrebînd oamenii ce 
pregătesc pentru anul în curs. Din pă
cate, n-am putut scrie despre uzinele de 
tractoare. Am fost la Brașov și, Intr-o 
hală specială, constructorii mi-au arătat 
cîteva prelate. Au dat prelatele jos și am 
văzut niște zmei cu carapace de me
tal, niște tractoare care dădeau o im
presie de forță irezistibilă și care, Intr-a
devăr, erau destinate celor mai dure pă- 
mînturi. Producătorii de mașini nu 
dau la Iveală tipurile noi decît atunci 
cînd le-au experimentat și pus la punct

Recepție b SossiRul ie Miniștri
Consiliul de Stat și Consiliul de 

Miniștri al R. P- Romîne au oferit 
marți seara la Consiliul de Miniștri 
o recepție în cinstea participanților 
la cel de-al VlII-lea Congres inter
național de știința solului.

Au luat parte Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Alexandru Moghioroș, Gogu Radu
lescu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Superior al Agricul
turii, Grigore Geamănu, secretar al 
Consiliului de Stat, Ștefan Bălan, 
Ioan Constant Manoliu, Mihai Suder, 
Voinea Marinescu, miniștri, Anton 
Breitenhofer, Petre Constantinescu- 
Iași, Isac Martin și Roman Moldo
van, membri ai Consiliului de Stat, 
Gheorghe Hossu, președintele Co
mitetului de Stat al Apelor, condu
cători ai unor instituții centrale, a- 
cademicieni și alți oameni de știin
ță, cultură și artă, ziariști romîni și 
străini.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic. Tovarășul Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a adresat un călduros salut celor 
prezenți cu prilejul acestei întîlniri 
prietenești, subliniind că o aseme
nea importantă reuniune, cu o par

Elveției, foști președinți ai Consiliu
lui Național al Federației Elvețiene, 
care ne vizitează țara la invitația 
grupului național romîn al Uniunii 
Interparlamentare. La întrevedere a 
luat parte deputatul C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu.

reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat și numeroși colec
tiviști. Au fost de față membri ai 
Ambasadei R.P.D. Coreene în R. P. 
Romînă.

★

Marți la amiază, în sala „Nicolae 
Cristea“ din Capitală, a avut loc 
vernisajul expoziției de fotografii cu 
tema „Dezvoltarea învățămîntului 
în R.P.D. Coreeană“, organizată de 
Institutul romîn pentru relații cul
turale cu străinătatea.

(Agerpres)

Recepția oferită la Phenian
PHENIAN 8 (Agerpres). — Gu

vernul R.P.D. Coreene a oferit marți 
seara o recepție cu prilejul celei 
de-a 16-a aniversări a proclamării 
republicii. La recepție au participat 
Kim Ir Sen, președintele C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea și pre
ședinte al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, Țoi En Ghen, 
Pak Kim Ciol. Kim Cian Man, Li 
Hio Sun, Kim Koan Hiop, vicepre
ședinți ai C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea.

Au fost, de asemenea, de față 
membri ai guvernului, ai Comitetu-

producția : deci atunci, de anul nou, n-am 
scris nimic despre U-651, dar vreau să-l 
amintesc acum. E foarte probabil că în 
depărtările viitorului, învăluite de prela
tele constructorilor, se află acum alte 
mașini și motoare, despre care vom afla 
la anul. In tot ce facem există o muchie 
îndreptată către viitor, un vîrf înfipt în 
ziua de mîine, o trăinicie, o stabilitate 
a dinamismului, ca la un vehicul care 
gonește fără smucituri. Căci vehiculul 
poartă oameni, cu milioanele, și oame
nilor nu le place să fie smuciți.

l-am întrebat pe proiecfanții marelui 
baraj de la Argeș de ce coeficientul de 
siguranță al lucrării este atît de ridicat.

— O singură viitură, în 1940 — mi-a 
răspuns unul dintre ei — a provocat pa
gube cît un sfert din întreg costul ame
najărilor, care sînt menite să ne ferească 
de asemenea inundații.

Iar altul, avînd impresia că n-am în
țeles despre ce e vorba, mi-a povestit 
următoarele :

— La primul baraj făcut de mine, mi
nistrul, deși examinase amănunțit toate 
calculele, m-a mai întrebat o dată, la 
urmă : „Cu ce îmi garantezi că rezistă?“ 
— „Tovarășe ministru, i-am răspuns, mă 
pun de partea cealaltă, cu copilul în 
brațe". A rîs și n-a mai spus nimic. Peste 
cîțiva ani, la un baraj mai mare, și-a re
petat întrebarea și i-am dat același răs
puns. „Nu mai merge, mi-a zis el zîm- 
bind. Răspunsul ăsta era bun la o lucrare 
mică, dar acum trebuie garanții ceva 
mai mari’.

Dealtminteri, însăși această gradație, 
de la „micile’ baraje ale primilor ani la 
Bicaz și de aci la Porțile de Fier, de la 
primele șantiere de muncă voluntară pînă 
la marile combinate ale metalurgiei și 
chimiei, toată această creștere treptată 
nu e numai rezultatul zestrei tehnice de 
care dispune țara, dar și urmarea unui 
calcul tn car» intră dimensiunile omului. 

ticipare atît de numeroasă a celor 
mai proeminenți reprezentanți ai 
științei solului, de pe toate conti
nentele, aduce fără îndoială o în
semnată contribuție la întărirea 
spiritului de înțelegere și colabora
re internațională, la crearea unei 
atmosfere tot mai prielnice dezvol
tării schimburilor științifice re
ciproce, la o mai bună cunoaștere 
între oamenii de știință și între po
poare, la consolidarea păcii în lume.

A răspuns prof. dr. F. A. van 
Baren, secretarul general al Aso
ciației internaționale de știința so
lului, care a spus între altele : 
Profund impresionați de țara și po
porul dumneavoastră exprimăm încă 
o dată mulțumirile noastre pe care 
vă rog să binevoiți a le transmite 
excelenței sale, președintele Consi
liului de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, tu
turor acelora care au contribuit la 
buna reușită a acestui Congres. 
Congresul organizat în țara dum
neavoastră a servit scopul primor
dial — acela de a ne uni pentru a 
promova pacea și prietenia între 
popoare.

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

(Ager-pres)

Informații
La invitația Comitetului executiv 

al Sfatului popular al Capitalei, 
marți seara a sosit în Capitală o de
legație a municipalității orașului 
Cairo compusă din d-nii Salah Des- 
souki, guvernatorul orașului, Mohie 
Eldin Taher, consilier juridic, Hus
sein Montasser, secretar general, și 
M. M. Hahuny, director al relațiilor 
publice.

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL

PE STADIONUL „23 AUGUST" din 
Capitală, se va disputa astăzi 
după-amiază, cu începere de la ora 
16,30, primul joc dintre echipele 
Steaua București și Derry City (Ir
landa de nord) contînd pentru 
„Cupa cupelor".

RAPID BUCUREȘTI susține tot azi, 
la Plovdiv, cel dintîi meci al finalei 
turneului balcanic. Adversara rapi- 
diștilor este formația bulgară Spar
tak.

ÎN CADRUL „CUPEI ORAȘELOR 
TÎRGURI”, Petrolul Ploiești joacă la 
Izmir cu echipa locală Gâstepe.
BASCHET

Ieri, la Budapesta, în cadrul cam
pionatului european feminin de bas
chet, selecționata R. P. Romîne a în
vins reprezentativa R. P. Ungare cu 
scorul de 53—42 (25—13).

lui Central, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă, precum și oaspeți 
străini care se află în capitala R.P.D. 
Coreene cu prilejul acestei sărbători 
a poporului coreean.

Au participat, de asemenea, repre
zentanți ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Phenian.

Kim Koan Hiop a rostit cu acest 
prilej o cuvîntare. El a arătat că în 
cei 16 ani de la întemeierea republi
cii, poporul R.P.D. Coreene a obținut 
succese importante în construirea so
cialismului. Au fost puse bazele unei 
economii naționale independente, te
melie de nezdruncinat a indepen
denței naționale.

în cadrul recepției a fost prezentat 
un program artistic.

n s i u n è
— Partidul ne-a încredințat lucrări din 

ce în ce mai mari, mi-a spus un specia
list, și a avut o intuiție uimitoare. Ne-a 
crescut cu pricepere. Cînd mergem în 
străinătate înregistrăm cu satisfacție a- 
precierile elogioase la adresa produselor 
industriei noastre.

Din toate înfăptuirile deschizătoare de 
viitor, cea mai de seamă bogăție a țării 
rămîne munca și priceperea oamenilor. 
Vorbim de realizările partidului, de par
tidul însuși. Dintre cei un milion două 
sute de mii de comuniști membri de 
partid, o treime sînt veniți după Congre
sul al lll-lea. Mai toți aceștia sînt tineri, 
organismul lor are un motoraș nou-nouț 
la care vîrsta n-a umblat încă și pe care 
scrie „Proiectat după Eliberare’. Bătrînii 
de diferite vîrste se plîng uneori de „ti
neretul cam neastîmpărat”, dar le-aș 
pune o singură întrebare : în care vreme 
au văzut învățîndu-se mai mult ? Oare în 
vremea lor a fost mai acerbă pregătirea 
pentru examenele de admitere din dife
rite școli ? se gîndeau tinerii încă din 
învățămîntul mediu, la examenele viitoa
re ? cînd s-au văzut atîtea școli de tot 
felul ?

Orice revoluție se izbește de greutăți 
în formarea cadrelor, dar acum, cînd am 
intrat în al 21-lea an, putem afirma precis 
că niciodată sub regimurile trecute nu s-a 
pus atîfa preț pe competență, profesio
nalizare, studiu și niciodată n-a fost 
întreținut un asemenea curent de opinie 
împotriva celui care nu face decît să se 
afle în treabă. Epoca provizoratului a 
fost definitiv înmormîntată. La putere este 
trăinicia, durabilitatea, chibzuință și pers-, 
pectiva milioanelor de sfăpîni. Durăm 
pentru decenii. Timpul de pînă acum e 
pîrghia noastră : din trecut, din munca 
desfășurată timp de două decenii, a pa
tra dimensiune se avîntă spre viitor și 
II îmbrățișează.

SAIGON 8 (Agerpres). — Ședința 
din seara zilei de 7 septembrie a 
„triumvirilor“ de la Saigon s-a sol
dat cu alegerea în postul de pre
ședinte provizoriu a generalului 
Duong Van Minh. Principala sarcină 
a lui Minh va consta, potrivit agen
ției France Presse, în a înființa 
așa-numitul „Comitet al înțelepților“, 
menit să elaboreze noua constituție 
care va avea, însă, un caracter pro
vizoriu. Minh va avea toate atribu
țiile unui șef de stat, adică va elabo
ra legi, va dispune de dreptul de 
grațiere, va primi scrisorile de acre
ditare etc. în ce privește „Comitetul 
înțelepților", el urmează să desem
neze noul guvern, care, potrivit in
formațiilor furnizate de cercuri po
litice de la Saigon, va putea avea în 
frunte fie un civil, fie un militar. 
Guvernul va rămîne împuternicit 
pînă la alegerile în Consiliul națio
nal, care vor avea loc probabil în 
noiembrie 1965.

între timp disensiunile în rîndu- 
rile actualului guvern, condus de 
generalul Khanh, se amplifică.

Lucrările Comitetului celor 18
GENEVA 8 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva a avut 
loc marți o nouă ședință a Comite
tului celor 18 state pentru dezarma
re consacrată discuțiilor în proble
mele generale ale dezarmării. Au 
făcut declarații William Foster, re
prezentantul Statelor Unite ale Ame- 
ricii, Semion Țarapkin, șeful delega
ției Uniunii Sovietice, generalul 
Burns, reprezentantul Canadei, și M. 
Klusak, reprezentantul R. S. Ceho
slovace.

Agenția M.E.N., citînd surse infor

Reuniunea 
internuțmaiă 
Sakespem

La Stratford-on-Avon s-au des
fășurat lucrările celei de-a Xl-a 
Conferințe internaționale Shakes
peare, organizată de Universita
tea din Birmingham, Royal Sha
kespeare Theatre și British 
Council. Marcînd a 400-a aniver
sare a lui William Shakespeare 
pe planul studierii științifice a- 
profundate a operei sale, acest 
important eveniment cultural al 
anului a întrunit numeroase per
sonalități de la instituții, univer
sități și teatre din peste 20 de 
țări, printre care Anglia, Ceho
slovacia, Franța, Italia, Iugosla
via, Polonia, R. P. Romînă, S.U.A., 
Ungaria. A.u fost prezentate refe
rate cu tema „Shakespeare odi
nioară și astăzi". Printre acestea 
au fost urmărite cu interes și 
deosebită atenție : „Imaginea 
poetică a lui Shakespeare“ (prof. 
Kenneth Muir, de la Universita
tea din Liverpool), „Unele aspec
te ale dezvoltării artei lui Sha
kespeare“, (de dr. James G. Mc- 
Manaway, directorul Bibliotecii 
Folger din Washington) și altele.

Mihnea Gheorghiu, care a re
prezentat țara noastră la confe
rință, a vorbit despre „Shakes
peare în Romînia“, arătînd că o- 
pera shakespeareană se bucură 
la noi de o largă răspîndire și 
stima și că de-a lungul anilor o 
întreagă pleiadă de interpreți 
și-au făcut renume în rolurile 
principale ale capodoperelor sha- 
kespeareene.

întrunirea a prilejuit strîngerea 
contactelor în domeniul culturii 
între diferite universități ale lu
mii, schimburi de vederi și expe
riențe interesante, întîlniri cu 
grupul de interpreți ai ciclului 
de drame istorice, prezentate de 
Royal Shakespeare Theatre în 
timpul conferinței. Cu acest pri
lej, cunoscuta actriță Peggy 
Ashkrof a transmis un cordial 
salut colegilor ei din Romînia.

Sîmfbătă seara, Mihnea Gheor
ghiu a vorbit la postul de radio 
B.B.C. despre prezența și partici
parea țării noastre la conferință, 
cît și despre perspectivele de 
lărgire a relațiilor culturale ro- 
mîno-britanice.

L RODESCU 

VARȘOVIA. La Varșovia s-a des
chis cel de-al 15-lea Congres interna
țional de astronautică. La congres 
participă și o delegație din partea co
misiei de astronautică a Academiei 
Republicii Populare Romîne, condusă 
de prof. dr. Călin Popovici, secretarul 
comisiei de astronautică. Delegația 
va prezenta 8 comunicări în diferite 
secții ale congresului.

RIO DE JANEIRO. Brazilia a săr
bătorit luni cea de-a 142-a aniversa
re a cuceririi independenței. Cu acest 
prilej, la Rio de Janeiro a avut loc o 
mare paradă militară.

ROMA. Ultimul buletin medical co
municat la Roma de serviciul de presă 
al președinției Republicii anunță că 
starea sănătății președintelui Segni 
s-a îmbunătățit simțitor. Temperatura, 
respirația și pulsul sînt normale. Luni, 
A. Segni și-a petrecut cîteva ore stînd 
în fotoliu. Alimentația continuă să se 
facă pe cale bucală.

Marți s-a anunțat că alți doi membri 
ai guvernului, Bui Tuon Ghuan, mi
nistrul educației naționale, și’Tranm 
Quang Ghuan, secretar de stat pen
tru problemele sociale, și-au prezen
tat demisia. Totodată, agenția U.P.I., 
relatează referindu-se la surse de 
încredere din Saigon că „datorită 
presiunilor exercitate de budiști, 
generalul Do Cao Tri, comandantul 
forțelor de uscat din țară și consi
derat drept unul din cei mai buni 
militari din Vietnamul de sud, și-a 
prezentat demisia“.

Apariția în săptămînalul budist 
„Hai Trieu Am“ a unui articol, 
care nu primise încuviințarea cen
zurii guvernului Khanh, a prilejuit 
numeroase comentarii politice în 
cercurile din Saigon. Articolul inti
tulat „Aspirațiile dureroase ale unui 
popor“ apelează la armata de la 
Saigon „să facă totul pentru înce
tarea vărsării de sînge vietnamez", 
pentru a pune capăt războiului fra
tricid „care seceră zilnic viețile a 
numeroși vietnamezi“.

mate, relatează că guvernele celor 
opt state neutre participante la Con
ferința pentru dezarmare de la Ge
neva au căzut de acord asupra Unui 
memorandum comun cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare 
subterane. Potrivit agenției, memo
randumul respectiv va fi prezentat 
joi în ședința Comitetului celor 18. 
Acestui memorandum îi va.fi anexat 
un document în care vor fi expuse 
punctele de vedere ale celor opt de
legații privind diferitele probleme 
discutate de conferință.

Vizitatori în fața standului R. P. Romîne de la Expoziția alimentară bri
tanică organizată în sala „Olympia" din Londra

LA CONFERINȚA DE LA ADDIS ABEBA

EXAMINAREA SITUAȚIEI DIN CONGO 
® A fost pregătită o rezoluție finală ® Docu
mentul difuzat de Comitetul național de eliberare

ADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — 
După dezbateri de o noapte și o zi, 
membrii Comitetului celor șapte — 
însărcinați de Conferința de Ia 
Addis. Abeba a miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale O.U.A. 
să elaboreze textul rezoluției finale 
în problema aflată pe ordinea de 
zi — situația din Congo și implica
țiile ei asupra relațiilor cu țările 
învecinate și cu celelalte state afri
cane — au prezentat miniștrilor 
afacerilor externe africani, reuniți 
în ședință plenară, textul rezoluției. 
El cuprinde : retragerea în cel mai 
scurt timp a mercenarilor din Con
go, încetarea focului, încetarea ori
cărui amestec străin în treburile 
interne ale Congoului și trimiterea 
unei comisii a O.U.A. care va avea 
două sarcini principale — normali
zarea relațiilor dintre Congo (Leo
poldville) și statele vecine și apro
pierea diverselor tendințe politice 
din Congo.

în cursul zilei de marți, în rîndul 
delegaților la Conferința de la Addis 
Abeba a circulat textul unei decla
rații a Comitetului național de eli
berare a Congoului cu sediul la 
Brazzaville. Declarația subliniază

RANGOON. Partidul „Calea bir- 
mană spre socialism“ — partid de 
guvernămînt — a dat publicității o 
declarație în care se arată că „toate 
eforturile partidului sînt îndreptate 
spre unirea oamenilor muncii din 
Uniunea Birmană, indiferent de apar
tenența lor rasială, religioasă etc". Se 
arată că partidul urmărește construirea 
unei societăți în care să nu mai exis
te mizerie, foamete și exploatare. De
clarația menționează că partidul își 
are porțile deschise pentru toți, în 
afară de exploatatori.

LONDRA. Autoritățile britanice 
au anunțat marți că, începînd de la 
30 septembrie, Anglia își va extinde 
limitele zonei de pescuit de Ia 3 mile 
la 12 mile.

TRIVARDUM. Agențiile de pre
să au anunțat marți că guvernul sta
tului indian Kerala a fost înlăturat în 
urma aprobării de către Adunarea de 
Stat, cu 73 voturi pentru șl 50 contra,

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 8 
septembrie, locuitorii Moscovei au 
condus pe ultimul drum pe Eliza
beth Gurley-Flynn, președintele 
Partidului Comunist din S.U.A., mi
litantă eminentă a mișcării comu
niste și muncitorești americane și 
internaționale.

La mitingul de doliu, care a avut 
loc în Piața Roșie în fața Mauso
leului lui Lenin, a luat cuvîntul 
Leonid Ilicev, secretar al Comite
tului Central al P.C.U.S. încetarea 
din viață a Elizab'ethei Flynn — a 
spus vorbitorul — este o grea pier
dere nu numai pentru comuniștii 
americani și forțele progresiste din 
S.U.A., ci și pentru comuniștii din 
întreaga lume, pentru toți oamenii 
cinstiți de pe pămînt. Nina Popova, 
președinta Comitetului femeilor so
vietice, care a avut prilejul să se 
întîlnească de mai multe ori cu Eli
zabeth Gurley Flynn, a arătat în

Contract comercial angîo-sovietic
LONDRA 8 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția TASS, la 
Londra a avut loc semnarea unuia 
din cele mai importante contracte 
din istoria relațiilor comerciale an- 
glo-sovietice. Contractul prevede li
vrarea și montarea utilajului unei 
uzine întregi pentru producția de fi
bre de terilenă, în valoare de circa 
30 milioane, lire sterline. Concomi
tent a fost semnat un acord finan
ciar între Banca de comerț exterior 
a U.R.S.S. și banca engleză „Mid
land Bank“ care acordă un îm
prumut pe termen de 15 ani, menit 
să acopere 80 la sută din costul uzi
nei. Totodată, Direcția pentru ga
rantarea creditelor de export a An
gliei a semnat un document prin 
care girează împrumutul acordat de 

că situația gravă ce s-a creat în ul
tima vreme în Congo este un rezul
tat al intervenției străine și al po
ziției luate de actualul guvern de la 
Leopoldville. Documentul mențio
nează din nou scopurile Comitetu
lui național de eliberare a Congou
lui : restabilirea suveranității și in
dependenței țării, restabilirea liber
tăților naționale și democratice, 
crearea unui guvern popular, reali
zarea obiectivelor Organizației Uni
tății Africane. „Comitetul, se spune 
în declarație, dorește soluționarea 
problemei congoleze pe calea tra
tativelor“. Pentru aceasta el consi
deră necesară îndeplinirea unor con
diții, printre care : dizolvarea adu
nărilor și guvernelor provinciale, 
demisia actualei conduceri a statu
lui, eliberarea tuturor deținuților 
politici, retragerea imediată a mer
cenarilor și consilierilor belgieni și 
americani, întrunirea la masa ro
tundă a tuturor liderilor politici 
congolezi în vederea creării unui 
guvern de tranziție, organizarea în 
maximum șase luni a unor alegeri 
generale și trimiterea în Congo a 
unei comisii a O.U.A. pentru a exa
mina situația la fața locului.

a unei moțiuni de neîncredere prezen
tată de opoziție (Partidul socialist și 
Partidul comunist). Moțiunea de ne
încredere cuprindea acuzații la adresa 
unor miniștri care în timpul funcțiu
nii s-au dedat la „corupție și ilegali
tăți“. Guvernul era compus numai 
din membri ai partidului de guver
nămînt — Congresul Național Indian.

CAIRO. Comitetul de pregătire a 
conferinței țărilor neangajate, ce se va 
deschide la 5 octombrie la Cairo, a 
comunicat că la această conferință 
vor participa delegații din 46 de țări, 
precum și observatori din 11 țări.

BLANTYRE. La recomandarea pri
mului ministru al statului Malawi, 
Hastings Banda, guvernatorul general 
a demis trei miniștri ai guvernului — 
ministrul de externe, Kanyama Chiu- 
me, ministrul justiției, Oston Chirwa, 
și ministrul dezvoltării, Augustine 
BwanausL Imediat după destituirea 

cuvîntul său că aceasta și-a consa
crat întreaga viață cauzei luptei 
pentru triumful ideilor marxișm- 
leninismului. Dolores Ibarurri, pre
ședinta Partidului Comunist din 
Spania, a spus în cuvîntul ei că Eli
zabeth Gurley-Flynn a fost unul 
dintre pionierii mișcării comuniste 
din S.U.A.

Luînd cuvîntul în încheierea mi-« 
tingului de doliu, Herbert Apthe- 
ker, reprezentant al conducerii na
ționale a Partidului Comunist din 
S.U.A., a subliniat că Elizabeth 
Gurley-Flynn, fiică și conducă
toare a clasei muncitoare americane; 
a militat timp' de aproape 60 de ani 
împotriva nedreptății capitaliste și 
rasiale, pentru înlăturarea exploa- 
tării.

După mitingul de doliu de la Mos- 
cova, urna cu cenușa Elizabetiîei 
Gurley-FIynn va fi expediată cu 
avionul în S.U.A.

„Midland Bank“ Băncii de comerț ' 
exterior a U.R.S.S. Cu prilejul ce
remoniei semnării acordului, Ed
ward Du Cann, ministrul de stat 
pentru comerț al Angliei, și-a ex
primat satisfacția în legătură cu a- 
cest eveniment, pe care el l-a ca
racterizat drept remarcabil. Ne 
mîndrim, a declarat Du Cann, că ' 
sîntem cel mai mare partener co
mercial al U.R.S.S. în occident 
Sîntem pentru lărgirea maximă a 
comerțului Angliei cu Uniunea So
vietică și celelalte țări socialiste.

★
MOSCOVA 8 (Agerpres). — Cui 

prilejul închiderii la Moscova a Ex
poziției internaționale de mașini de 
construcție și rutiere, A. Pavlenko; 
directorul general al acestei expozi
ții, a declarat, în cadrul unei confe- ' 
rințe de presă, că aceasta a contri
buit la dezvoltarea relațiilor comer
ciale între U.R.S.S. și firmele străi-' ' 
ne. V. Mîșkin, directorul comercial 
al expoziției, a arătat că suma achi
zițiilor făcute în U.R.S.S. în va
loare de 13 milioane ruble — depă
șește de două ori suma vînzărilor. | 
Tratativele cu firmele străine conti- ■ 
nuă, a spus el, și se așteaptă sem
narea unor noi contracte.

Programul electoral 
al P. C. din Danemarca

COPENHAGA 8 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Danemarca a 
dat publicității programul său elec
toral în vederea alegerilor parla
mentare ce vor avea loc la 22 sep
tembrie. în program se arată că 
„pentru a asigura țării , V viitor 
pașnic, ea trebuie să iasă din 
N.A.T.O., să se pronunțe pentru 
transformarea regiunii de nord a 
Europei într-o zonă denuclearizată, 
să promoveze o politică independen
tă, să-și dezvolte comerțul cu toata , 
țările și să-și reducă cheltuielile mi- I 
litare“. în ce privește politica in- ' 
ternă, partidul propune stabilirea 
unui control asupra marilor capita
luri, înfăptuirea de măsuri concreta 
în vederea încetării creșterii prețu
rilor, sporirea alocațiilor pentru con
struirea de școli și lucrări de cerce
tări științifice.

întrevedere 
Saragat-Kreisky

GENEVA 8 (Agerpres).— După 
cum relatează agenția France Presse; 
ministrul de externe al Italiei, 
Giuseppe Saragat a avut luni la 
Geneva o întrevedere cu ministrul 
de externe al Austriei, dr. Bruno 
Kreisky, în problema minorității da 
limbă germană din regiunea Alto- 
Adige, situată la frontiera dintre 
cele două țări. în comunicatul dat 
publicității după întrevedere se pre
cizează că miniștrii au luat notă cu 
satisfacție de rezultatele obținută 
pînă în prezent și au dat noi direc
tive comisiei de experți pentru con- i 
tinuarea lucrărilor. Potrivit comu
nicatului, întrevederile s-au desfășu
rat într-un spirit constructiv șiț în
tr-o atmosferă de colaborare reci
procă. în comunicat se menționează 
că o nouă întîlnire a miniștrilor de 
externe ai celor două țări va avea 
loc la sfîrșitul lunii octombrie.

acestora, alți trei membri ai guvernu
lui și-au prezentat demisia.

CATANIA. Vulcanul Etna continuă 
să erupă. Din craterul central au fost 
aruncate cenușă și pietre pînă la 600 
metri. Deasupra vulcanului se men
ține o coloană înaltă de fum. Condi
țiile atmosferice permit ca erupția să 
fie urmărită din toate regiunile în
vecinate.

NEW YORK. Agențiile de presă 
informează că marți uraganul „Dora" 
s-a abătut asupra coastei de sud-vest 
a S.U.A., amenințînd baza de experi
mentare a rachetelor de la Cape Ken
nedy. Uraganul este însoțit de ploi 
și vînturi puternice care suflă cu peste 
130 mile pe oră. Tehnicienii de la 
Cape Kennedy au trecut de urgență la 
demontarea a cinci din cele șase ra
chete aflate pe rampa de lansare a 
bazei. Serviciile meteorologice au ce
rut locuitorilor de pe coastă să-și pă
răsească locuințele.
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