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LA UZINA DE ALUMINIU DIN SLATINA

privire 
al for-

locote- 
al mi- 
secre-

După numai un an de la intrarea în funcțiune a Uzinei de aluminiu 
din Slatina, aici se desfășoară fioi lucrări pentru dezvoltarea capaci
tăților de producție. In cadrul lucrărilor de extindere a halei de elec

troliză, se montează stîlpii de susținere

Vasile VILCU
Președintele Uniunii Naționale 

a Cooperativelor Agricole 
de Producție

ZSEnSSEE3SEH5L

cincinalului
în cooperativele

dez-

(Continuare în pag. a III-a)

program 
tării, 
revin 

sector 
țării

în prezent, în întreaga țară se 
dezbat sarcinile planului cincinal. 
Acest eveniment important are loc 
în condițiile în care muncitorii din 
fabrici și uzine, țăranii de pe o- 
goare, intelectualitatea, întregul 
nostru popor muncește cu entuzi
asm pentru înfăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al IX- 
lea al partidului, pentru făurirea 
unei economii prospere, pentru ri
dicarea României socialiste pe 
treptele tot mai înalte ale progre
sului și civilizației.

în realizarea vastului 
de dezvoltare economică a 
sarcini de mare răspundere 
agriculturii cooperatiste, 
preponderent în agricultura 
noastre.

în perioada cincinalului, 
voltarea economică a cooperative
lor agricole de producție se va in
tegra organic în procesul general 
de dezvoltare multilaterală, armo
nioasă și echilibrată, pe o linie 
mereu ascendentă a economiei na
ționale, care va constitui și în vii
tor obiectivul central al politicii 
economice a partidului nostru. In
dustria, care va cunoaște un con
tinuu proces de perfecționare și a- 
daptare la cerințele tehnicii con
temporane, va asigura unităților 
agricole baza tehnico-materială 
necesară punerii în valoare, în
tr-o măsură tot mai mare, a re
zervelor însemnate de care dispu
nem pentru sporirea producției 
agricole vegetale și animale. A- 
vînd în vedere locul important al 
agriculturii cooperatiste în eco-

A început 
pescuitul 
de toamnă

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii"). —- în apele com
plexului Razelrn a început 
ieri pescuitul de toamnă. A- 
ceastă acțiune va fi declan
șată în următoarele zile și în 
bălțile de la Dranov, Mila 23, 
Crișan și în celelalte puncte 
piscicole din Delta Dunării. 
Lucrătorii întreprinderii pis
cicole Tulcea s-au pregătit in
tens pentru noua campanie, 
revizuind și reparînd din vre
me sculele și ambarcațiunile, 
în actuala campanie sînt fo
losite la pescuit năvoade, ci- 
ripcele, ave, tihulci și alte u- 
nelte de mare randament. A 
fost, de asemenea, asigurată 
pescarilor îmbrăcămintea de 
protecție necesară și o bună 
aprovizionare cu alimente a 
punctelor pescărești.

nomia țării, precum șl necesitățile 
generale ale societății ca și intere
sele țărănimii, sectorul cooperatist 
este chemat să realizeze un pro
gres continuu și substanțial, dez- 
voltîndu-se în ritmul și proporții
le cerute de întreaga economie.

■ Actualul plan cincinal prevede 
ca, pînă în 1970, în cooperativele 
agricole să se rezolve în linii ge
nerale problema mecanizării com
plexe și chimizării producției, să 
se amenajeze suprafețe tot mai 
mari pentru irigații, să se creeze 
baza materială necesară pentru 
sporirea efectivelor și a produc
ției animale. Măsurile inițiate de 
partid în perioada care a trecut 
de la congres, pentru perfecționa
rea conducerii planificării agri
culturii, înființarea uniunilor coo
peratiste, au creat un cadru orga
nizatoric mai bun, mai adecvat, 
pentru descoperirea și valorifica
rea marilor rezerve ale agricultu
rii cooperatiste. Pe această bază și 
ținînd seama de propunerile făcu
te de cooperativele agricole, pla
nul de stat prevede pentru perioa
da 1966—1970 o producție agricolă 
cu 35 la sută mai mare față de 
media anilor 1961—1965.

Lucrînd într-o strînsă colabora
re, uniunile raionale, consiliile a- 
gricole și întreprinderile de con
tractare au discutat cu consiliile 
de conducere ale tuturor coopera
tivelor agricole necesitățile de 
produse agricole pentru aprovizio
narea populației și asigurarea ma
teriilor prime industriei alimenta
re și ușoare, ajutîndu-le să-și o- 
rienteze structura culturilor și 
producția animalieră încît să poa
tă satisface nevoile interne .de con
sum, să se asigure creșterea sub
stanțială a veniturilor bănești și 
implicit a valorii zilei-muncă. | 

în perioada de la 25 august și 
pînă la 10 septembrie a.c., sarcini
le de producție pe care și'le pro
pun. precum și. măsurile ce trebuie 
să fie luate pentru realizarea lor 
vor fi dezbătute în adunările ge
nerale ale cooperativelor agricole. 
O dată cu discutarea indicatorilor 
planului de perspectivă, se vor a- 
naliza și obiectivele din planul de 
producție pe 1967. De măsurile 
tehnico-organizatorice ce se pre
conizează, de indicatorii stabiliți

INSTALAREA MINISTRULUI FORȚELOR ARMATE

ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Joi dimineața, în aula Academiei 

Militare Generale, a avut loc adu
narea activului de bază al Ministe
rului Forțelor Armate, cu prilejul 
instalării tovarășului general colo
nel Ion Ioniță, membru al C.C. al 
P.C.R., în funcția de ministru al 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România.

La ședință au luat parte coman
danți de armate și de arme, șefi ai 
direcțiilor centrale din Ministerul 
Forțelor Armate, comandanți de 
mari unități și secretari ai consi
liilor politice, șefi ai unor instituții 
militare din țară, generali și ofițeri 
superiori.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Gheorghe Apostol, Va- 
sile Patilineț.

La deschiderea ședinței, asisten
ța a păstrat un moment de recu
legere în memoria lui Leontin 
Sălăjan.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
prezentat apoi hotărîrea conduce
rii de partid și de stat cu 
la numirea noului ministru 
țelor armate.

Au luat cuvîntul general 
nent Ion Coman, adjunct 
nistrului forțelor armate, 
tar al Consiliului politic superior 
al forțelor armate, general maior 
Nicolae Militaru, general locote
nent Vasile Alexe, general locote
nent Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate și 
șeful Marelui Stat Major, general 
maior Dumitru Pletosu, vice-ami-

cu comandanții de 
arme, valorificînd 

experiența coman- 
activiștilor de partid 

cu-

socialiste, 
întregul 

vor- 
se pot bizui cu toată 
pe armată, pe soldații,

CONSILIULUI DE MINIȘTRI

proiectului planului pe 1967. Parti
ciparea activă a cooperatorilor la 
discuțiile care vor avea loc va asi
gura stabilirea cu discernămînt a 
principalelor jaloane ale dezvoltă
rii cooperativei în viitorii ani, prin 
mobilizarea uriașelor resurse încă 
nepuse în valoare, astfel încît să 
se asigure întărirea continuă a fie
cărei cooperative agricole.

Prin grija uniunilor, acțiunea de 
dezbatere a planului cincinal va 
trebui axată pe sarcinile ce de
curg din Documentele Congresului 
al IX-lea al P.C.R. privind dezvol
tarea intensivă și multilaterală a 
agriculturii socialiste, cît și ale 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
a.c. în acest scop, activitatea coo
perativelor va trebui orientată 
spre intensificarea procesului de 
producție, iar mijloacele materia
le financiare puse la dispoziție de 
către stat, precum și cele proprii 
ale unităților, să fie dirijate co
respunzător.

în sfîrșit, uniunile cooperatiste 
au datoria să centralizeze propu-

ral Grigore Marteș, general maior 
Vasile Petruț. Vorbitorii au subli
niat că prezența la această 
adunare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți conducă
tori de partid și de stat constituie 
o expresie vie a atenției perma
nente pe care partidul și guvernul 
o acordă forțelor armate ale țării. 
Ei au arătat că înzestrarea arma
tei cu armament și tehnică mo
dernă, formarea de cadre militare 
cu înaltă calificare, pregătirea te
meinică a trupelor sînt rezultatul 
condițiilor deosebite create prin 
grija partidului și a statului so
cialist, prin munca harnicului nos
tru popor. Vorbitorii au asigurat 
conducerea de partid și de stat că 
militarii de toate gradele, însufle
țiți de hotărîrile celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., vor munci cu 
abnegație pentru perfecționarea 
pregătirii lor profesionale și poli
tice, pentru întărirea capacității de 
luptă a armatei române.

Mulțumind pentru înalta răs
pundere ce i-a fost încredințată, 
ministrul forțelor armate, general 
colonel Ion Ioniță, a asigurat par
tidul și guvernul că, împreună cu 
adjuncții săi, 
armate și de 
pregătirea și 
danților și a
din armată, va folosi toate 
noștințele, întreaga sa putere de 
muncă pentru transpunerea nea
bătută în viață a politicii Parti
dului Comunist Român în rîndu- 
rile armatei noastre
Partidul și guvernul,
nostru popor — a subliniat 
bitorul — 
încrederea 
subofițerii, ofițerii și generalii ei, 
gata să-și îndeplinească cu cinste 
nobila misiune de a apăra cu fer
mitate cuceririle revoluționare ale 
poporului, independența și suve
ranitatea țării.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. a subliniat 
îndatoririle de înaltă răspundere 
ce revin ministerului, comandan
ților și activiștilor de partid din 
armată, tuturor militarilor în în
făptuirea măsurilor stabilite de 
partid și guvern pentru dotarea 
armatei cu tehnică modernă și 
perfecționarea pregătirii multila
terale a ofițerilor, subofițerilor și 
trupei în vederea întăririi conti
nue a capacității de apărare a 
patriei.

Arătînd că întreaga activitate po
litică și diplomatică a României so
cialiste este îndreptată spre asigu
rarea unei păci trainice, spre pre- 
întîmpinarea și înlăturarea perico
lului unui nou război, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, tot
odată, că atîta timp cît în lume 
există imperialism și forțe reac
ționare care duc o politică agresivă, 
partidul și guvernul, militînd pen
tru unirea tuturor forțelor antiim-

perialiste, își îndeplinesc o înaltă 
îndatorire față de popor preocu- 
pîndu-se în permanență de întări
rea forțelor armate ale țării.

Relevînd că forțele noastre ar
mate dispun astăzi de cadre cu o 
bună pregătire teoretică și practi
că, de ostași de nădejde, capabili 
să mînuiască cu pricepere‘mijloa
cele moderne de luptă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat sar
cinile principale care stau în fața 
armatei. Vorbitorul a arătat că ofi
țerii și ostașii au datoria de a-și 
însuși și de a stăpîni temeinic tehni
ca militară modernă, de a păstra și 
îngriji în cele mai bune condiții 
mijloacele tehnice ce le sînt puse la 
dispoziție ; ei sînt chemați să acor
de o atenție sporită perfecționării 
în continuare a pregătirii militare, 
întăririi disciplinei și ordinii regu
lamentare în toate domeniile vieții 
ostășești. De asemenea, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. a subliniat 
importanța deosebită a folosirii din 
plin a posibilităților create arma
tei noastre pentru a îmbunătăți 
continuu condițiile de muncă și de 
viață ale militarilor.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reliefat rolul de sea
mă ce revine comandanților, orga
nelor și organizațiilor de partid 
din armată în educarea militarilor 
în spiritul dragostei fierbinți față 
de patrie, al patriotismului socia
list, al prețuirii și mîndriei față 
de trecutul glorios de luptă al po
porului român pentru independen
ță națională și o viață mai bună, 
sădind în conștiința fiecărui ostaș 
convingerea profundă că suprema 
sa îndatorire este aceea de a servi 
cu credință patria socialistă. în a- 
celași timp, militarii armatei noas
tre sînt educați în spiritul inter
naționalismului socialist, al prie
teniei și frăției de arme cu po
poarele și armatele țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
și ale celorlalte țări socialiste, în 
spiritul solidarității cu toate po
poarele care luptă pentru indepen
dență națională, pentru libertate. 
Armata noastră — a spus secreta
rul general al C.C. al P.C.R. — 
trebuie să fie în măsură să-și în
deplinească atît îndatorirea patrio
tică, națională, de a apăra rriunCa 
pașnică a poporului român, cît și 
îndatorirea internaționalistă de a 
lupta, dacă va fi nevoie, pentru 
înfrîngerea oricărei agresiuni a 
cercurilor imperialiste.

Exprimînd convingerea că mili
tarii forțelor noastre armate își 
vor îndeplini cu cinste îndatoririle 
de răspundere ce le revin, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a felicitat 
pe noul ministru, pe primul său 
adjunct și a urat tuturor milita
rilor noi succese în activitatea lor 
consacrată apărării libertății, inde
pendenței și suveranității patriei 
noastre — Republica Socialistă Ro
mânia. (Agerpres)

ATENA 1. — Trimișii speciali A- 
gerpres Gh. Secuiu și C. Alexan- 
droaie transmit: Joi dimineața, a 
doua zi a vizitei în Grecia, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Mircea Bălănescu, am
basadorul României la Atena, și 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte 
al C.S.C.A., au plecat la bordul unui 
avion special spre insula Corfu, 
unde se află reședința de vară a 
Majestății Sale Constantin, regele 
elenilor.

împreună cu oaspeții români au 
plecat Ioannis Toumbas, ministrul 
afacerilor externe, mareșalul Pala
tului Papathanasiadis, A. Argy- 
ropoulo, ambasadorul Greciei la 
București, și alte persoane oficiale.

La sosirea în Corfu, oaspeții ro
mâni au fost întîmpinați de pre
fectul regiunii, C. Sinoiks, de pri
marul orașului, Spiros Rath, și de 
alte persoane oficiale locale.

O companie militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit de 
ministrul de externe al Greciei, I. 
Toumbas, a trecut în revistă garda 
de onoare.

La amiază, regele Constantin a 
primit la palatul din Corfu pe pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și persoanele 
oficiale române care îl însoțesc.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

După primire, regele Constantin 
a oferit un dejun în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer. Au partici
pat persoanele oficiale române și 
grecești care însoțesc pe premierul 
român.

Joi după-amiază, delegația guver
namentală română, în frunte cu 
Ion Gheorghe Maurer, a făcut o 
vizită în orașul Corfu și împre
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__ ______ i 
depind realizarea și depășirea _ 
planului, dezvoltarea viitoare a | 
fiecărei unități, creșterea nivelu- I 
lui de trai al cooperatorilor.

Principala datorie ce revine uni- | 
unilor regionale, raionale și oră- 8 
șenești este ca, în colaborare cu g 
consiliile agricole, să pregătească I 
temeinic, în fiecare unitate, dezba- 8 
tcrea sarcinilor cincinalului și a g

Luminile culturii
noastre seculare

în 
țara 
multe ori pîrjoliță și scru- 
mită, dar ca pasărea Fe- 
nix din poveste, de fieca
re dată renăștea din pro
pria ei cenușă, parcă mai 
frumoasă și mai îmbie
toare. Miracolul se să- 
vîrșea datorită tenacită
ții unui popor, călit ca o- 
țelul la focul suferințelor, 
a unui popor brav și mun
citor, neînfricat înaintea 
primejdiilor, învățat cu
bejeniile, stăruitor pe
meleagurile lui și înzes
trat cu mîini parcă ferme
cate în dexteritățile cele 
mai felurite. Mîini deprin
se în timp de pace cu 
toate uneltele : de lemn, 
de fier și de aramă, mîini 
bătătorite de plugar, 
mîini înțepate de prisă- 
car, mîini sîngerate 
năvodar, 
păsărar, 
pădurar, 
pietrar,

decursul veacurilor, 
noastră a fost de Șerban CIOCULESCU

de 
de 
de 
de

mîini agere 
de vînător, 

de plutaș, 
de podgoiean,

iar la nevoie șl de „vraci' 
vindecătoare cu străve
chile buruieni ale larma-

copeei getice, care-i ui
mise pe învățafii elini; 
mîini învăfate în timp de 
război să mînuiască ar
cul, lancea, sabia, pușca, 
tunul și să prăvălească 
steiuri sau stejari întinați 
peste năvălitori sau pes
te ortacii fățarnici, aso- 
ciindu-și întru apărare 
stihiile ocrotitoare ; mîini 
dibace de artist, făcîn- 
du-și unelte muzicale din 
frunză, din drîmbă, din 
naiul lui Pan, din cobză, 
din alăută, din surlă și 
timpană, ca să-și înso
țească aleanul și nădej
dea cu cîntecul, în cea
surile molcome ale visă
rii sau în cele de bucuri'. tru omul acestui pămînt, 
obștești; mîini gata, la “ 
vederea focurilor pe dea
luri, să ducă buciumul la 
gură, suflînd în cele pa
tru zări adunarea pentru 
luptă a voinicilor și pen
tru bejenie a neluptători
lor ; mîini de meșteri zu
gravi miniaturiști, iconari

și în frescă, de zidari, în
florind piatra și ocolind 
zidurile cu brîuri, durînd 
tinde largi, biserici, cule 
și cetăți, mîini de șerbi, 
de țărani liberi, de răzeși; 
de viteji, de meșteșugari 
și de artiști, de cărturari 
și de cinovnici, toate în
frățite într-un același no
roc rău sau bun au fă
cut zid și au făurit istorie, 
au plămădit un suflet și 
ne-au lăsat o poruncă.

Urgiile istoriei nu și-au 
pus pecetea pe felul
a gîndi și de a simți al 
omului pămîntului, 
l-au știrbit seninătatea și 
echilibrul sufletesc. Pen-

de

nu

Terra a fost o maică bună, 
rodnică, primitoare, care 
și-a îndestulat pruncii cu 
toate darurile, iar cerul, 
albastru și luminos ca în- 
tr-un rai pămîntesc, le-a 
bucurat sufletele cu o ri
sipă de soare, ziua, și o 
puzderie de stele, noap-

tea, așternîndu-le în inimi 
pacea, încrederea, voia 
bună. Țara noastră a fost 
dăruită cu toate varietă
țile de relief și cu toate 
belșugurile, răsplată a 
muncii, precum și cu un 
registru variat de frumu
seți naturale care s-au 
strecurat una cîte una în 
inimile și mințile oame
nilor locului. înainte de 
a-și fi găsit răgazul de 
a-și făuri o artă, felurită 
ca variațiile peisajului, 
românul și-a agonisit din 
muncă, suferință și con
templație nu un senti
ment agonic al existenței, 
ca acela care suscită 
condeiele unor numeroși 
contemporani străini, ci 
o filozofie a vieții, iar 
dacă cuvîntul pare pre
tențios, voi spune că ro
mânul și-a agonisit acea 
înțelepciune trecută prin 
zicalele lui, acel umor to
nic comunicat în strigă
turile sale, acea siguran
ță interioară, neclintită

(Continuare 
în pag. a IV-a)

jurimile sale. Coloana de mașini a 
străbătut mal întîi arterele prin
cipale ale străvechiului oraș con
struit de corintieni în antichitate. 
Oaspeții români admiră mărturiile 
impresionante ale uneia dintre 
cele mai vechi civilizații meditera- 
nene. Locurile de aici evocă pito
rescul descris de Homer în Odiseea.

Trecînd pe faleză, oaspeții pri
vesc modernele construcții ridicate 
în ultimii ani, alături de clădiri 
ce poartă amprenta a sute de ani. 
Plajele, cu nisipurile lor aurii, a- 
trag numeroși turiști străini și greci.

Se spune că pe una din aceste 
plaje, numită de localnici „Ar- 
mianes", a fost găsit după naufragiu 
legendarul erou Ulisse de către 
fiica regelui Alcinous — frumoa
sa Nausica.

Apoi coloana se îndreaptă spre 
palatul Achile, transformat în mu
zeu. La intrarea în muzeu, un grup 
de tinere, îmbrăcate în frumosul 
port corfiot, oferă buchete de flori 
înalților oaspeți. în salonul de Ia 
intrarea muzeului un grup de e- 
leve din localitate prezintă dansuri 
din bogatul patrimoniu folcloric 
local. în continuare, se vizitează 
sălile și grădina muzeului, care a- 
dăpostesc un mare număr de ta
blouri, statui și alte lucrări de artă 
străveche.

înainte de a părăsi insula, un 
ultim popas se face pe o terasă de 
pe faleză de unde oaspeții admiră 
două fortărețe venețiene ce stră
juiesc intrarea în rada portului.

La aeroportul din Corfu delega
ția guvernamentală română a fost 
salutată de autoritățile din Cor
fu. Fanfara militară, prezentă 
pe aeroport, â intonat imnurile 
de stat ale României și Gre
ciei. Premierul român a trecut 
în revistă garda de onoare. Seara, 
oaspeții români, împreună cu per
soanele oficiale grecești care îi în
soțesc, s-au înapoiat la Atena.

■ ZIARUL DE AZI
81 Pe teme de comerț : StudioLGâ ItiultîIs* 
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TELEGRAMĂ
Tovarășului HO Șl MIN

Președintele Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

Dragi tovarăși,
HANOI

Cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a sărbătorii naționale a Re
publicii Democrate Vietnam, în numele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, 
vă transmitem dumneavoastră, și prin dumneavoastră Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, guvernului Republicii 
Democrate Vietnam și poporului frate vietnamez, cele mai călduroase 
felicitări și un cordial salut tovărășesc.

în cei 21 de ani care au trecut de la proclamarea republicii, poporul 
vietnamez, sub conducerea încercată a Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, a obținut succese importante în construirea socialismului în 
Republica Democrată Vietnam și a desfășurat o luptă dîrză pentru 
salvgardarea, independenței, suveranității, unității și integrității terito
riale a patriei sale.

Republica Socialistă România manifestă cea mai vie simpatie față de 
Vietnamul eroic, se pronunță cu fermitate pentru încetarea imediată și 
necondiționată de către Statele Unite ale Americii a bombardamentelor 
împotriva Republicii Democrate Vietnam și a războiului de agresiune în 
Vietnamul de sud, pentru retragerea tuturor forțelor militare americane 
și ale sateliților lor din această parte a Vietnamului, pentru aplicarea 
acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnam și respectarea dreptului 
inalienabil al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta. Reafir
măm și cu acest prilej hotărîrea Partidului Comunist Român, a guver
nului și întregului popor român de a acorda și în viitor întregul sprijin 
material, politic și moral luptei drepte a poporului vietnamez.

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, noi succese în făurirea so
cietății socialiste. în lupta poporului vietnamez pentru libertate și inde
pendența patriei sale și ne exprimăm încrederea că această luptă va fi 
încununată de victorie.

Avem convingerea că relațiile de prietenie și colaborare frățească 
statornicite între Republica Socialistă România și Republica Democrată 
Vietnam, între Partidul Comunist Român și Partidul celor ce muncesc 
din Vietnam se vor dezvolta continuu, spre binele ambelor noastre
popoare, al unității și 
lumea întreagă.

NICOLAE 
CEAUȘESCU 

secretar general 
al Comitetului 

Central al Partidului 
Comunist Român

coeziunii sistemului

CHIVU STOICA 
președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socia

liste România

dial socialist, al păcii în

ION GHEORGHE 
MAURER 

președintele 
Consiliului de Miniș

tri al Republicii So
cialiste România |
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STUDIEREA
MU LATERALĂ

EI

să cuprindă 
fondului de

studierea ce-

Complexitatea cunoașterii cere
rii de consuni pe categorii de 
populație necesită adoptarea unor 
măsuri corespunzătoare, în așa fel 
ca studiul să se răălizeze într-un 
sistem unitar, capabil 
toate fazele formării, 
mărfuri.

Punctul de plecare în
rerii de consum pe diferitele catego
rii de populație trebuie să-l consti
tuie — după părerea mea — orga
nizarea acestei acțiuni tn cadrul co- 
msrjului cu amănuntul. Contactul 
direct dintre cumpărător și vin- 
zător formează momentul în care 
se exprimă diversitatea cerințelor 
populației din diferitele regiuni și 
localități și, deci, de aici trebuie 
pornit în stabilirea structurii fon
dului de mărfuri. înseși prevede
rile planului de stat cu privire la 
livrările de produse pe diferitele 
categorii (cu prețuri mici, mijlocii 
și superioare) nu pot avea alt ele
ment esențial de fundamentare 
decît rezultatele cunoașterii ce
rerii la nivelul magazinului 
(analizate, bineînțeles, pfin pris- 
riiâ datelor de ansamblu pri
vind fondul de cumpărare al 
populației și a influen
țelor pe care le au a- 
supra orientării cererii g 
noilor sortimente, îm- 
prospătate continuu de 
progresul tehnic). Din 
păăate, caietul vînzătorului, a- 
dică acel instrument care ar putea 
consemna în modul cel mai con
cret anumite cerințe, a căzut în 
desuetudine. Alături de reintrodu
cerea acestuia, o cale eficientă ar 
pUtea-o constitui, în Scopul amin
tit, organizarea, în fiecare locali
tate mai importantă, a studierii 
cererii prin cîteva magazine repre
zentative pentru fiecare ramură. 
S-âr putea folosi aici fie anchetele 
selective, fie, în urieie cazuri (de 
exemplu la confecții), însoțirea 
produsului de uri talon cuprinzînd 
date asupra taliilor, prețului său 
âltof elemente a căror prelucrare 
ulterioară ar putea servi elaborării 
unor concluzii valabile pentru în
treagă grupă de mărfuri Și pentru 
toate magazinele cu profil similar 
din aceeași localitate.

Contractarea, ca etapă de materiali
zare a structurii fondului de mărfuri, 
constituie un alt moment Important în 
asigurarea sortimentelor necesare di
feritelor categorii de consumatori, 
îri această privință ar fi util ca 
— de la începutul contractării și 
pe fazele principale de desfășurare 
a acesteia — să se evidențieze nu 
numai proporția asigurării cantită
ților cerute de comerț lă diferitele 
produse și prețul mediu de livrăre, 
ci și gruparea pe produse și grupe 
de produse în funcție de nivelul 
prețurilor (mici, mijlocii, supe
rioare). Să fie deci limpede cît se 
livrează din fiecare sort și, măi 
ales, în Ce ritm.

Sistemul de Indicatori al planului 
de sfat prezintă o importanță deosm 
bitS păntrii asigurarea Unei structuri 
corespunzătoare a fondului de mărfuri, 
Pe bâză sarcinii trasate de partid,- 
urmează ca C;S.P., Ministerul Co
merțului Interior, Ministerul Fl-

r
...... I

nanțelor, Comitetul pentru prețuri g 
și Direcția Centrală de Statistică, | 
în Colaborare cu Ministerul Indus- 0
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triei Ușoare, Ministerul Industriei 
Alîfhehtare și celelalte ministere 
producătoare de bunuri de con
sum să asigure lărgirea nomi
nalizării — prin planurile anuale 
— a sortimentelor de mărfuri cu 
prețuri diferențiate, în funcție de 
veniturile și cerințele diferitelor

LISTA DE CIȘTIGURI

C.E.C.

TRAGEREA LA SORȚI 
din 31 august 1966

la depunerile pe obligațiunile 
cu ciștiguri

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

ril
or Obligația 

cistigătoare
Valoarea 

cîștigurilor

seria nr. Dărtiâlă totală

1 04 950 34 100 000 100 000
1 29 683 30 75 000 75 000
1 14 415 44 50 000 50 000
1 16 872 37 25 000 25 000
1 53 394 12 16 000 10 000
1 02 650 09 5 000
1 41 388 35 5 000
1 55 732 32 5 000
1 00 943 27 5 000
1 49 575 10 5 000
1 52 815 11 5 000
1 59 303

Termi
nația 
seriei

06 5 000 35 000

60 959 11 2 000
60 262 08 2 000
60 832 39 2 000 360 000
60 447 35 1 000

120 00060 320 18 1 000
600 28 22 800
600 77 26 800

1 440 000600 32 06 800
2112 TOTAL 1 2 215 000

Cîștigurile revin. tntregl. obligațiuni
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4, respec
tiv 1/8 din cîștigurile de mai Sus. în 
valoarea CîștigurilOr este cuprinsă și 
valoarea nominală a obligațiunilor cîști- 
gătoare.

Plata cîștigurilor se face prin casele 
raionale de economii.

DE LA ADAS
StatAdministrația Asigurărilor de 

anunță : la tragerea de amortizare a 
asigurărilor HliXte de persoane, din 
august 1966, au ieșit următoarele < 
combinații de litere :

' - ■ E.G.W. i 3. W.C.J. f

A CERERII
DE CONSUM

Conf, univ. Al. SOBARU
director în C.S.P.

categorii dă cumpărători.- Așa cum 
s-a stabilit, o atenție deosebită se 
va acorda precizării sortimentelor 
de confecții și încălțăminte pentru 
copii, pe grupe de vîrstă. în spriji
nul acestor importante acțiuni vor 
sta studii demografice privind ce
rerea def consum pe categorii de 
populație, grupe de vîrstă și pe re
giuni, analizele bugetelor de fami
lie și livrările de mărfuri din pe
rioadele anterioare.

Repartizarea judicioasă a mărfuri
lor pe regiuni, raioane, localități, unl-

■

lăți comerciale constituie, de aseme
nea, o etapă însemnată în aprovizio
narea populației cu sortimentele ne
cesare. Dacă cererea a fost bine 
studiată, iar prin contractare 
și-a găsit o formă corespunzătoare 
de materializare, sînt create pre
misele esențiale ale unei reparti
zări judicioase. O serie de defi
ciențe privind studierea cererii, li
vrarea de către întreprinderile 
producătoare â mărfurilor con
tractate de comerț și repartizarea 
acestora pe teritoriu îi pun însă, 
Uneori, pe vînzătdri în situația de 
a oferi mărfuri ce nu corespund 
cerințelor. Ca atare, oamenii se 
văd nevoiți să piece îri alte orașe 
spre a-și procura cele necesare 
sau să transforme chiar mărfurile 
Cumpărate, cum s-a întîmplat re
cent lă Sâtu Mare. Magazinului de 
confecții din acest oraș — și altora 
din localitățile regiunii Maramureș . 
— li șe livrează sacouri bărbătești 
cu tăieturi lă spate (șlițufi), pe 
care populația nu le agreează de
cît îri foarte mică rnăsUră. în loc 
de a semnala și corectă aceste 
neajunsuri pe linia producției și 
repârtizăi'n confecțiilor, magazinele 
aU âfigajăt Croitori câte, după ce 
costumele respective au fost cum
părate de clienți, se îngrijesc de... 
COâsereâ șlițUtilor.

Și alte exemple. în regiunile 
Cluj și Maramureș se cere, pentru 
femei, mai multă încălțăminte cu 
tOc mijlociu, mai lat; magazinele 
oferă însă sau pantofi cu toc plat,

sau cU toc foarte înalt. Există oaire 
justificări Valabile pentru aseme
nea anomalii ? Sau pentrU făptui 
că în depozitul din Botoșani al 
I.C.R.T.I. au stat în stoc, în vara 
aceasta, 17 000 perechi de pantaloni 
din țesături subțiri, în timp ce la 
Vatra Dornei se găseau doar 15 
perechi, iar la Suceava doar 3 pe
rechi ? (Ambele orașe cad în raza 
de aprovizionare a amintitei între
prinderi comerciale).

Rilmicifafea livrării pe sortimente 
contribuie, la rîndul său, la aprovizio
narea continuă a unităților comerciale 
cu mărfurile necesare diferitelor cate
gorii de consumatori, întrucît se 
semnalează încă în mod frecvent 
schimbarea pe parcurs a structurii 
mărfurilor contractate, înlocuirea 

unor sortimente, neli- 
vrarea simultană a tu
turor modelelor con
tractate, apare indicat 
ca paralel cu măsurile 
ce vor fi luate pentru 

disciplinei contractuale,

- «

întărirea
să se acționeze și în direcția cons
tituirii prealabile a unor stocuri în 
magazine sau depozite, bineînțeles 
în funcție de posibilitățile concrete 
ale producerii și livrării simultane 
a unui sortiment complet de măr
furi.

Cîteva cuvinte despre organizarea 
vînzării. Propria noastră experien
ță, ca și a altor țări, arată că des
facerea în cadrul âceluiași maga
zin a tuturor sortimentelor la măr
furile care, prin natura lor, sînt 
foarte variate (de exemplu, confec
ții), nu dă rezultate satisfăcătoare. 
Ar fi deci nimerit să se examineze 
posibilitatea ca, în principalele lo
calități, să se organizeze magazine 
de desfacere numai a anumitor 
sortimente — respectiv cele cu 
prețuri mici și mijlocii — celelalte. 
Cu prețuri superioare, urrriînd 
să se desfacă separat. Aplicarea 
unei asemenea măsuri ar ușura 
studierea cererii de consum a 
populației pe categorii de prețuri 
$i ar asigură totodată posibilități 
mai lesnicioase de procurate a a- 
cestor mărfuri de către consuma
torii care le solicită.

Iată creionate, îri linii mari, di
recțiile principale în care urmează 
să se acționeze pentru rezolvare- 
problemei atît de complexe a stu
diului cererii pe diferite categorii 
de populație, cărora li se vor adău
ga, firește, elementele noi, deose
bit de prețioase, ale experienței 
concrete.

Nocturnă
în H Obor

20,30, 
cea

în- 
Ultimil cumpă- 

se grăbesc 
casă. Dar în 

activitatea nu 
Sosesc 

proaspete

3 400 kg varză albă, 
1 000 kg ardei grași, 
3 000 kg roșii, peste
1 000 kg 
fasole
10 000
2 700 kg fructe. Dar 
așteptăm să ne so
sească și altele, căci 
acum gospodinele 
cumpără și pentru 
aprovizionarea de 
iarnă. In ultimele 10 
zile ale lunii august

morcovi, 
vinete,și 

kg pepeni,

Miercuri, ora 
în Halele Obor, 
mai mare piață din 
Capitală. Magazine
le de legume, fructe, 
carne, lapte se 
chid, 
lători 
spre 
hale
contenește.- 
produse 
pentm prima zi din 
septembrie. La rării- s-au vîndutîn aceas-
pa căii ferate Se tă unitate peste
descarcă 3 vagPane 
de pepeni, aduși de 
la cooperativa agri
colă de producție din 
Bratovoiești, regiu
nea Oltenia, și de la 
cooperativa agricolă 
Tătaru, regiunea Ga
lați.

Spre miezul nopții 
se pare că în piață 
se va întrona liniș
tea. Dar numai pen
tru cîtva timp. La 
rampele de descăr
care sosesc, unul 
după altul, camioane 
cu cartoii, roșii, stru
guri de la cooperati
vele agricole din ju
rul orașului sau tri
mise de oficiile 
legume și fructe A- 
lexandria, Urziceni, 
Lehliu ș.a. Produsele 
sînt dirijate rapid că
tre cele 6 centre de 
desfacere. Abia au 
fost descărcate cami
oanele și se anunță 
un transport de... 228 
kg pui de curcă.

La ora matinală a 
deschiderii întrebăm 
pe tov. Alexandru 
Cotoară, șeful unită
ții Aprozar, ce canti
tăți de legume și 
fructe a primit în a- 
ceastă noapte.

— Pînă acum am 
primit 5 400 kg car
tofi, 5 000 kg ceapă,

transport neanunțat 
de 2 500 kg piersici. 
Se dă un telefon la 
centrală. Autocamio
nul cu piersici este 
îndreptat spre piața 
Progresul.

în hala de carne 
s-au descărcat, în 
timpul nopții, peste 
13 500 kg carne de 
porc, vacă și ovine.

E ora 6 dimineața. 
Apar primii cumpă
rători, Din lăzile fru
mos aranjate produ
sele proaspete iau 
calea bucătăriilor 
gospodinelor.

de

....esfe prima com
petiție aufofriobiiistlcS 
internațională găzduită 
de țara noastră îri 
toamna acestui ăn. Ea 
se va desfășura pe te
ritoriul României de-a 
lungul a 918 km. Or
ganizată de Allgemei- 
ner Deutscher Auto
mobil Club (R.F. Ger
mană) în colaborare 
cu Asociația automo- 
biliștilor din România, 
a X-a ediție a Turului 
Europei va reuni in

acest ân la start 51 de 
concurenfi din 7 fări : 
Anglia, Austria, R. F. 
Germână, Frânfa, Ita
lia, Olanda și Dane
marca. Pornind din o- 
rașul Hanovra, itinera
rul competifiei străbate 
mai înfîi teritoriul R. 
F. Germane, apoi al 
Cehoslovaciei, Polo
niei și Ungariei. La 3 
septembrie ora 1 și 
19 minute participan
ts! vor Intra pe terito
riul României prin

punctul 
Borș. La 
vor sosi 
în jurul 
minute, străbătînd fra- 
seul Oradea — Cluj 
— Sibiu — Făgăraș — 
Brașov — Rîșnov — 
Predeal — Ploiești. Din 
fața Casei Scînfeii vor 
porni pa rufa Bucu
rești — Giurgeni — 
Mamaia — Negru Vo
dă în ziua de 4 sep
tembrie ora 7 dimi
neața.

de frdntierS 
București ei 
în aceeași zi 
orei 9 și 30

ocritică...

PARC DE AGREMENT LA BUCIUM

Pe planșetele arhitecțllor ieșeni a fost definitivat proiectul parcului 
de agrement din jurul motelului Bucium — prima construcție de acest 
fel din regiune, situată la aproximativ 10 km de ordȘul Iași, în desișul 
unei frumoase păduri. Un pod de o construcție originală va face le
gătura între clădirea motelului și două lacuri de acumulare, ce voi 
comunica între ele prin mijlocirea unei mici cascade. Vizitatorii vor 
mai găsi în imensul parc un camping cu corturi, terenuri pentru bas
chet, tenis, volei, adăposturi împotriva ploii.

(Agerpres)

Acum cîtva timp, cu ocazia 
unei întîlniri a cetățenilor din cir
cumscripția electorală - 137 cu 
deputatul în sfatul popular oră
șenesc, am criticat modul neco
respunzător de organizare a repa
rațiilor pe care le efectuează la 
blocurile noastre grupul III con
strucții al I.R.C.R. 23 August. 
Pentru aceste reparații s-a alocat 
suma de 1 350 000 de lei. De la în
ceput ne-am dat însă seama că pe 
șantierele abia deschise se face o 

. mare risipă de muncă și de ma
teriale. Unele lucrări au fost fă
cute de mîntuială ; într-o serie de 
apartamente, din cauza proastei 
organizări a muncii, reparațiile 
executate de zugrăvi sau zidari au 
fost deteriorate de tîmplari și in
vers. Alte lucrări sînt tărăgănate,

locatarii fiind nevoiți să suporte 
regimul de șantier în casele lor, 
zile în șir, -

Critica făcută nu a fost pe 
plac tovarășilor de la grupul de 
reparații. Am constatat acest lu
cru la puțin timp după ce am 
semnalat deficiențele menționate 
mai sus. în loc să se ia măsuri 
pentru îmbunătățirea calității re
parațiilor și gospodărirea cu grijă 
a avutului obștesc, ei au ținut 
neapărat să-mi plătească o „po
liță" pentru critică. în primul ' 
rînd, în apartamentul meu n-au 
mai început reparațiile la terme
nul planificat. întrebînd ce s-a 
întîmplat. unul dintre lucrători 
mi-a răspuns că au dispoziție de 
la șeful lor să mă ocolească. L-am 
întrebat apoi pe șeful șantierului, 
Alexandru Dumbravă, de ce nu 
se respectă planificarea inițială. 
„Pentru că ai îndrăznit să mă cri
tici în adunarea cu deputatul — 
mi-a răspuns el. Ce te interesează 
pe dumneata cum lucrează oa
menii mei ?"

Probleme asemănătoare au fost 
semnalate la întîlnirea amintită 
și de alți 9—10 locatari de pe 
aleea I.O.R., care au cerut să se 
ia măsurile cele mai potrivite, ast
fel îneît cei 1 350 000 de lei alocați - 
pentru reparații să nu fie irosiți 
inutil. Analizînd lucrurile pen
tru a lua măsuri eficiente, cred că 
Sfatul popular al raionului 23 Au
gust ar trebui să țină seama și de 
acest aspect, care aduce prejudicii 
nu numai celor care nu pot trece 
indiferenți pe lîngă lipsurile ob
servate, dar și bunului mers al 
muncii într-o întreprindere care 
are relații nemijlocite cu un mare 
număr de oameni și gospodărește 
însemnate fonduri din avutul ob- 
Cifpcr»

Radu ALEXANDRU
ajustor,
uzinele „23 AugUsf'-Bucureșfl
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Dacă am încerca să tra
săm drumul societății uma
ne, din punctul de vedere al 
timpului petrecut în aer li
ber, mulți ar rămîne proba
bil uimiți de rezultat. Și a- 
ceasta pentru că săgeata care 
ar trebui să arate o urcare 
progresivă și paralelă crono
logiei, indică un drum 
înapoi.

Viață antichității se desfă
șura aproape în exclusivitate 
în aer liber; de la petre
ceri și sărbători — indiferent 
că era vorba de bachânate, 
teatru sau întreceri sportive 
— și pînă la sfatul cetățeni
lor ținut sub cerul deschis 
al agorei. Permanent preocu
pați de frumos, anticii făcu
seră din înseși cetățile lor a- 
devărate „colecții" de artă, 
la vestigiile cărora privim 
astăzi uimiți. Exegezii care 
vorbesc despre celebra Acro
pole, nu uită nici o dată Să 
menționeze senzația de 
mișcare eolină pe care o lasă 
privitorului coloanele de mar
mură imaginate, parcă, să 
sprijine cerul Eladei. Deci, 
peste tot ideea de mișcare, 
de spațiu, de timp petrecut 
cît mai mult în aer liber. 
Romanii au preluat, pe lîngă 
făclia culturii și a progre
sului, dragostea curată pen-

tru natură, cultul „mamei tu
turor lucrurilor", care i-â o- 
ferit lui Lucretius Carus 
prilejul de a compune pres
tigiosul „Poem al Naturii", 

întrebarea : „Cît timp vă 
petreceți în aer liber ?" îi 
pune într-o situație delicată 
pe unii dintre oamenii Vea
cului XX. Ce să răspundă ? 
Că, la sfîrșit de săptămînă, 
în loc să o apuce pe potecii 
care duc spre frumuseți na
turale, Spre cabane pitorești, 
spre comori de artă româ
nească, ei preferă, să zicem, 
o grădină cu... mititei și vi
nul casei ? E, într-adevăr o 
chestie... de gust I îi vorbești

mul, a crescut cheltuiala sis
temului nervos.

Se știe că omul secolului 
nostru este un tip nervos. 
Sociologia și psihologia mun
cii stau de mult aplecate a- 
supră acestei probleme cău- 
tînd cele mai fericite soluții. 
Pînă atunci, pînă cînd știin
ța îi va oferi în acest sens 
„deux machina", omul seden- 
tarismelor continuă să își în
chipuie că după 480 de mi
nute numărate societății, are 
dreptul sfînt și inalienabil 
(doar de aceea se împarte 
ziua în trei „opturi" egale), 
de a trage un pui de somn 
de Vreo cîteva... ore. Dacă

|68 
vagoane de cartofi, 
roșii și varză.

Deodată sosește, 
de la Medgidia, un Ștefan DINICĂ
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Instantaneu la magazinul „Antilopa" din șoseaua Ștefan cel Mare din Capitală
Foto : M. Andreescu

despre camping — inițiativă 
de oameni gospodari — în 
cadrul căruia poți petrece, 
de sîmbătă după-amiază, 
pînă duminică Seara, cu- 
noscînd mereu alte locuri, 
alți oameni, și te privește cu 
reproș :

— Auzi, auzi I „Cam
ping". Adică, să umblu tele
leu pe coclauri și să re
nunț la meciurile transmise 
la televizor I

Omul s-a străduit de se
cole să iasă de sub ori
zontul îngust la care îl con
damna dominația uneltelor, 
să munceâscă și mai mult 
dar și mai ușor, și a în
scris în cartea de aur a cu
ceririlor omenești paginile 
revoluției industriale. Astăzi, 
aflat în fața tabloului de co
mandă, un om substituie 
munca cîtorva sute de in
divizi, iar specializarea in
tensă reduce întreaga acti
vitate la numai cîteva miș
cări. Astea, le știe și El — 
omul sedentarismelor. Ceea 
ce, probabil, nu știe, este 
faptul că deprinderile și o- 
bișnuințele transformă cele 
cîteva mișcări într-un ste
reotip mecanic, care exclu
de relieful, variația și sur
priza, adică tocmai gesturile 
menite să înlăture monoto
nia. De aici, gesturile obse
siv involuntare, ticurile an
chilozate ș.a.m.d. ; stări pa
sagere, ce-i drept, dar care, 
neprevenite, se pot fixa în 
fapte de comportament, am- 
putînd armonia ființei u- 
mane.

Pe scurt, prin atîtea înles
niri tehnico-științifice a fost 
redus consumul muscular la 
marginea posibilului, dar, 
pentru că există un dar, și 
tocmai legat de el își mani
festă ignoranța ledentaris-

îl inviți la o plimbare prin- 
tr-unul din parcurile ora
șului, spre șosea, pe margi
nea unui lac, te privește 
jignit. „Sînt om serios", pare 
a-ți spune, „vreau să mă o- 
dihnesc". Culmea e că tot El 
se plînge că nu are timp și 
e veșnic obosit. Acestea sînt 
cele două motive predilecte 
pe baza cărora sedentarul îi 
oferă soției simfonia neter
minată a refuzurilor... „de a 
lua aer". Și cînd te gîndești 
că în cele mai multe cazuri 
soția manifestă o asemenea 
dorință după „optul" ei de 
muncă și după „micile" pre
gătiri pentru confortul lui 
culinar 1

O asemenea comportare 
nu oferă nici pe departe ga
ranția sfărîmării anchilozei 
cerebrale, dacă ne putem 
exprima astfel. Studiul acti
vității nervoase superioare 
probează că somnul după 
concentrații puternice, poate 
să nu aducă inhibiția rege
neratoare. Multora li se în- 
tîmplă să se scoale astfel, 
mai obosiți decît s-au culcat.

Remediul de prim rang se 
vădește a rămîne aceeași ie
șire în natură, veche cît și 
omul, și tocmai poate din 
această pricină — ignorată. 
„Mama tuturor lucrurilor", 
prin multitudinea formelor 
ei, prin variația coloristică 
și de sunet, acționează prin 
toate organele de simț asu
pra psihicului uman, che- 
mînd întregul sistem nervos, 
toate celulele nervoase în- 
tr-un joc de beculețe care se 
aprind și se sting, de fiecare 
dată în altă parte. Avalanșa 
aceasta de impulsionări sen
sitive, de care, în mare par
te, omul nu e conștient, 
creînd încontinuu alte centre 
de excitație, sfărîmă cea mai 
încăpățînată stereotipie, cel

mal dezagreabil automatism 
din comportament, înlătu- 
rînd de pe scoarță zonele 
„bătătorite" din pricina efec
tuării unora și acelorași ope
rații. O plimbare zilnică, 
cîteva minute pe un teren 
de sport sau cu barca pe 
lac, toate acestea au urmări 
evidente, și imediate, în sen
sul creșterii forței de mun
că și a bunei dispoziții.

Valoarea contactului strîns 
cu natura capătă o configu
rație și mai aproape de ple
nitudine prin prisma posibi
lităților oferite de sfîrșitul 
săptămînii, cînd „ieșirile" se 
pot face pe o perioadă mai 
mare de timp. Avem o țară 
minunat dăruită cu tot ce îi 
trebuie pentru a fi colindată 
de îndrăgostiții de frumos 
natural. La acestea să adău
găm și frumosul făurit de 
mîna omului socialist.

Pe de altă parte, ieșirea în 
natură are urmări din ce în 
ce mai pozitive pentru starea 
generală a omului și pentru 
formarea sa. Pentru că, pla
sat în mediul continuu pri
menit al respirațiilor vegeta
le, omul se deschide în afa
ra sa, asemeni florilor, elimi- 
nînd „reziduurile" psihice și 
fizice. Prin alternanța nu
anțelor, prin trecerile brusce 
de la o formă la alta, de la 
o culoare la alta, de la un 
sunet la altul, disponibilită
țile sale spirituale cresc con
siderabil, facilitînd gustul ar
tistic, cu contribuții deosebi
te la educația estetică. Un 
asemenea om, pentru care 
ieșirea în natură este o obiș
nuință, aflat în fața unei 
opere de artă, pe lîngă pre
gătirea intuitivă pe care a 
dobîndit-o, aduce cu sine 
etalonul aur al „formelor 
naturii, așa cum sînt ele în 
realitate", cum spunea Cer- 
nîșevski. Și aceasta e un 
cîștig imens.

Iată de ce cred că au ținut 
londonezii să planteze în- 
tr-un loc public o sculptură 
a iui Henry Moore. Statuia, 
de proporții urieșești, închi
puie un Zeu al Naturii ce 
și-a întors fața de la oraș. 
Prins într-o mișcare avîn- 
tată de a cuprinde oamenii 
de la picioarele sale, el îi 
îndreaptă către izvoarele re
generatoare ale naturii. 
Sculptura domină anotimp 
după anotimp, ca o mărturie 
că fiecare lună are culoarea 
ei, căldura și parfumul ei. 
Este, în prezența acestei 
opere, un omagiu adus legă
turii noastre cu natura, și un 
apel umanist exprimat în 
modalitatea plasticii mo
derne.

Alexandru BABEȘ

în vara acestui an, fiind sufr 
rind de reumațisrp, mi-am propușii 
să merg la tratament, împreună 
cu soția, la băile din Ideciu de Jos, 
raionul Reghin. încă prin luna 
mai, am fost personal la Ofi
ciul de prevederi sociale Re
ghin pentru a obține aprobarea 
necesară. Șeful oficiului, Oancea, 
ne-a trimis la secția de prevederi 
sociale din Tg. Mureș, Iar un sa
lariat al acestei secții, Moldovan, 
ne-a cerut să ne schimbăm domi
ciliul, fie și cu viză de flotanți, 
undeva în regiune, și să aducem 
recomandarea medicală., din par
tea locului I De ce atîtea forma
lități pentru a-ți îngriji sănătatea? 
Greu

în
reau 
ușor,
Toplița, care ne-a primit în spa
țiul său locativ. Dar nici după ce 
am devenit locuitori ai raionului 
Toplița și am obținut 
Mureș aprobarea, nu 
merge la băi. Dosarul 
mis la Reghin, de unde 
se comunice cînd vom putea fi ca
zați la căminul pensionarilor din 
Ideciu. După încă o lună de aștep
tare, mergînd din nou la Reghin, 
șeful oficiului de prevederi soci
ale ne-a spus că, pentru a putea 
începe tratamentul la Ideciu, tre
buie să mai îndeplinim încă o con
diție : să cerem ca și plata pensiei 
să ni se facă la Toplița ! încă o 
formalitate, la fel de absurdă ca 
și celelalte. După atîtea călătorii: 
Calafat — Tg. Mureș, Tg. Mureș — 
Toplița, Toplița — Reghin — ceea 
ce însumează sute de kilometri — 
după zile și nopți pierdute, nu am 
realizat nimic.

Dacă ar fi în situația noastră, 
ce-ar zice oare tov. Oancea des
pre o asemenea lipsă de răspun
dere și,

de răspuns.
cazul nostru, lucrurile pă- 
că se vor rezolva totuși mai 
deoarece avem un prieten la

de la Tg. 
am putut 

a fost tri- 
urma să ni

mai ales, de omenie ?

Dumitru MIREA 
pensionar, satul Hunia, 
raionul Calafat

Nota 
faptele 
mai sus, 
trebarea 
oficiului de prevederi sociale, care 
lucrează nemijlocit cu cetățenii, se 
află in atenția Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al raio
nului Reghin ? După cum se pare, 
deservirea publicului în acest 
compartiment al sfatului popular 
nu s-a bucurat de grija cuvenită, 
ceea ce și explică de ce oamenii 
sînt purtați luni în șir pe dru
muri în zadar. Este necesar ca sfa
tul popular regional să analizeze 
această situație și să ia măsuri se
vere împotriva celor care, în loc să 
acționeze în interesul oamenilor 
muncii, nu fac dectt să încurce 
ițele, să născocească tfot felul de 
obstacole artificiale în calea unei 
rezolvări operative.

redacției. In legătură cu 
relatate în scrisoarea de 
în mod firesc se pune în- 
• în ce măsură activitatea
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în acest an- s-au alocat peste 
120 milioane de lei pentru pune
rea în funcțiune a unor capacități 
de producție și începerea altor o- 
biective ale industriei alimentare 
din regiunea Galati. Scadența pu
nerii în funcțiune a unora din
tre noile capacități de producție a 
trecut. Este vorba de o moară mo
dernizată de mare capacitate la 
Brăila și o secție de păsări la a- 
batorul din aceeași localitate, de 
centrele de vinificație și depozi
tare a vinurilor de la Găgești și 
Odobești. Sînt, de asemenea, pre
văzute să intre în curînd în func
țiune un centru de depozitare, 
condiționare și îmbuteliere a vi
nului la Galați, precum și trei 
centre de vinificație și depozitare 
la Cireșu, raionul Făurei, Pechea, 
raionul Galați, și Gănești, raionul 
Bujoru.

Problema desfășurării lucrărilor 
la obiectivele din industria ali
mentară a constituit recent obiec
tul unei ample analize organizate 
de biroul comitetului regional de 
partid cu factorii care răspund de 
realizarea investițiilor în acest 
sector. Reprezentanții Ministerului 
Ip",ustriei Alimentare au adoptat 
% la început o atitudine liniști
toare, argumentînd că planul de 
investiții în această regiune a fost 
realizat în primele 7 luni ale a- 
nului în proporție de aproape 50 
la sută. Situația de pe șantiere de
monstrează însă că optimismul lor 
nu este justificat. Moara din 
Brăila, de exemplu, trebuia să in
tre în exploatare la sfîrșitul 
mestrului I. A fost stabilit 
un nou termen — 1 august, 
lucrările n-au fost terminate 
după alte 20 de zile.

Ne-am deplasat pe șantier.

tri- 
apoi 
dar 
nici

Ing.

Lazăr, directorul întreprinde-Ion
rii de morărit Brăila, explică mo
tivele întîrzierii: „De la început 
am întîmpinat tot felul de dificul
tăți. Nu a existat o corelare ju
dicioasă a activității de proiecta
re cu cea de construcție-montaj. 
Documentația tehnică elaborată de 
Institutul de proiectări pentru in
dustria alimentară a cuprins erori 
și omisiuni asupra cărora s-a re
venit cu întîrziere. Marea majo
ritate a utilajelor au fost contrac
tate și livrate de furnizori cu 
multă întîrziere. Lipsesc și acum 
unele aparate de măsură și con
trol și diferite accesorii. Construc
torul — întreprinderea de con
strucții și amenajări piscicole — a 
pierdut din vedere problema orga
nizării judicioase a lucrărilor și a 
muncii, nu a asigurat la timp for
ța de muncă, o asistență tehnică 
competentă, aprovizionarea promp
tă cu diferite materiale".

Relatarea directorului întreprin
derii este întreruptă de tov. Al
bert Manase, director adjunct al 
Direcției de investiții din minister: 
„Aceste lipsuri aparțin trecutului, 
ne asigură d-sa. Lucrurile s-au în
dreptat. Peste cîteva zile vom da 
drumul motoarelor". Cu părere de 
rău, dar situația de pe șantier con
trazice această afirmație. Mai sînt 
de executat lucrări așa-zis „mă
runte", care valoric totalizează 
peste un milion lei. N-a fost pus 
la punct sistemul de alimentare 
cu energie electrică, nu s-a făcut 
nici o pregătire pentru rodajul u- 
tilajelor tehnologice. Simpla por
nire a motoarelor nu rezolvă ni
mic. Cum se poate atunci consi
dera că este gata să intre în func
țiune acest obiectiv ?

Este cazul să amintim că atît

Protejarea albinelor

situată în zona montană
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Stupina stațiunii experimentale Argeș—Ștefănești, 
Leoata—Zburători

Nu știu cîți din con
sumatorii roadelor 
pămîntului cunosc 
că, dacă avem fruc
te, legume, semințe 
de floarea-soarelui, 
pepeni etc. datorăm 
aceasta, în mare mă
sură, albinelor. Ele 
ajută la polenizare, 
deci asigură fructi
ficarea plantelor. Sînt 
unele soiuri care 
nici nu leagă prin 
autopolenizare. Con
tribuția indirectă pe 
care albinele o aduc 
în acest fel agricul
turii valorează de 
7-10 ori mai mult 
decît venitul direct: 
mierea, ceara, pole
nul, veninul de albi
nă, lăptișorul de mat
că etc., produse cu 
minunate și nedez
mințite valori ali
mentare, medicale, 
industriale.

Vechile noastre 
pravile reglementau 
unele situații privind 
albinele, ocupație larg 
răspîndită în trecut. 
Și în anii regimului 
nostru au fost luate 
măsuri pentru dez
voltarea apiculturii, 
încă din 1959 au fost 
emise instrucțiuni 
prin care unitățile ce 
folosesc insecticide 
sînt obligate să a- 
nunțe în scris, cel pu
țin cu 5 zile înainte, 
data efectuării aces
tor tratamente. Mai 
mult, se interzice, în 
timpul înfloririi po
milor și celorlalte 
plante nectarifere, fo
losirea substanțelor 
chimice dăunătoare 
albinelor. Deși aces
te instrucțiuni conti
nuă să fie valabile, 
iar pe fiecare amba
laj cu insecticide 
scrie vizibil „Pericu
los pentru albine",

Mihail 
raio- 

sînt o

unele conduceri de 
unități agricole folo
sesc aceste substanțe 
fără nici o grijă 
pentru stupinele din 
jur. Să lăsăm faptele 
să vorbească.

în comuna 
Kogălniceanu, 
nul Medgidia,
pădurice și niște li
ziere de salcîmi la 
care, anul acesta, au 
fost aduși stupi din 
jur și chiar din ra
ionul Tulcea. Se a- 
flau acolo circa 2 000 
de stupi. Gospodăria 
de stat din localitate 
a amplasat cîteva la
nuri de mazăre în a- 
propierea pădurii. 
Cînd a înflorit sal- 
cîmul, a înflorit și 
mazărea. G.A.S. M. 
Kogălniceanu avea 
în plan stropirea 
mazării cu avionul, 
folosind. în acest 
scop, insecticide spe
cifice contra gărgă
riței. Lucrul pare cu
rios. Se semănase 
numai mazăre de la 
Agrosem, tratată 
contra gărgăriței, 
deci nu mai era ne
voie de stropit. Lu
crarea făcută a gre
vat, așadar, inutil 
prețul de cost, iar de 
pe urma ei au a- 
vut de suferit și 
albinele. Stuparii aș
teptau cu nerăbdare 
cîte o zi calmă. înso
rită, ca să poată lu
cra albinele. Dar 
mazărea se stropește 
tot pe vreme bună 
și ei aflaseră că gos
podăria de stat aștep
ta avionul pentru 
stropit. Avionul nu 
venea, dar Oamenii ți
neau stupii 
pînă pe la ora

Conducerea 
n-a tinut cont 
tervențiile

închiși 
10—11. 
G.A.S. 
de in- 

stupari-

lor, dar i-a asigurat 
că nu va trata niște 
lanuri mai mici de 
măzăriche aflate în 
imediata vecinătate a 
stupinelor, culturi 
care erau invadate 
de torței. Cu toate 
acestea G.A.S. M. 
Kogălniceanu a pră
fuit cu insecticide și 
aceste culturi fără să 
anunțe la timp. Au 
fost produse mari pa
gube stupinelor. Nu
mai secția U.R.C.C. 
Constanța a pierdut 
aproximativ două 
milioane de albine 
lucrătoare la cei peste 
100 stupi ce-i avea 
acolo. S-au înregis
trat pagube și la stu
pina cooperativei a- 
gricole Telita și la 
stupii altor apicul
tori aflati acolo. Ei 
au fost nevoiti să 
transporte familiile 
de albine în fugă și 
cu mijloace insufi
ciente. la distante de 
6—7 km. în cele din 
urmă s-a constatat 
că stropitul măzări- 
chii a fost o măsură 
costisitoare și inuti
lă, neputîndu-se sal
va nimic dintr-o cul
tură deja compromi
să prin 
țelului, 
pagube 
sută de 
chiar gospodăriei de 
stat.

Ar trebui ca acei 
care nu țin seama 
de instrucțiunile e- 
xistente privind pro
tejarea albinelor să 
mai simtă pe pie
lea lor efectul aces
tor măsuri destruc
tive, plătind despă
gubirile respective.

invazia tor- 
S-au adus 
de peste o 

mii de lei

I. POPOVICI 
apicultor

an

investițiilor
proiectantul și constructorul, cît și 
beneficiarul aparțin aceluiași mi
nister. Dar forul tutelar, de dato
ria căruia era să analizeze perio
dic cum se respectă disciplina de 
plan în realizarea acestei investi
ții, a neglijat sistematic munca de 
îndrumare și control, iar acum, la 
împlinirea scadenței, caută să-și 
ascundă propriile lipsuri. Pare 
paradoxal, dar după atîta în
tîrziere se preconizează o soluție 
de provizorat: după punerea în 
funcțiune să continue montajul, 
finisajele. Volumul mare de lu
crări care a mai rămas de execu
tat îi determină însă pe specialiș
tii de pe șantier să privească cu 
rezerve serioase viabilitatea a- 
cestei soluții. Este limpede că a- 
semenea compromisuri, acceptate 
cu o ușurință de neîngăduit, nu 
pot să ducă decît la diminuarea e- 
ficienței economice a investiției.

Dar acesta nu este singurul caz. 
Centrele de vinificație și depozi
tare de la Odobești și Găgești a- 
veau termen de dare în exploa
tare la 31 decembrie anul trecut. 
Nu sînt gata nici astăzi. Cu avi
zul ministerului, beneficiarul, în
treprinderea „Vinalcool“-Focșani. 
(director M. Mazilu) a semnat cu 
cîteva luni în urmă un proces ver
bal de luare în primire a obiecti
velor. în realitate, însă, mai 
erau de executat lucrări, după e- 
vidența filialei Băncii de Investi
ții, în valoare de peste 3 milioane 
lei. După cecul „în alb" semnat 
constructorului — întreprinderea 
construcții-montaj 
și-a dezorganizat 
fost nevoie de intervenția energi
că a biroului comitetului regio
nal de partid pentru ca lucrările 
să fie reluate într-un ritm mai in
tens.

întîrziate sînt lucrările și pe 
șantierele centrului de depozitare, 
condiționare și îmbuteliere a vi
nului de la Galați și centrelor de 
vinificație de la Cireșu, Pechea și 
Gănești. Tov. Ion Dușescu, di
rectorul întreprinderii „Vinal- 
cool“-Brăila, ne relatează: „Nu 
știu cum o s-o scoatem la capăt. 
Noile investiții urmează să ne a- 
sigure un spațiu de depozitare de 
circa 900 de vagoane. Construcțiile 
sînt rămase mult în urmă. O par
te din utilaje au sosit, dar stau în 
lăzi, montorii n-au front de lucru".

— Ce consecințe vor 
întîrzieri ?

— în primul rînd, 
unor cantități mari de 
condiții necorespunzătoare ; de a- 
semenea, imobilizarea unor impor
tante fonduri de investiții în lu
crări neterminate.

Răspunderile sînt împărțite. Con
structorii — întreprinderea nr. 7 
construcții-montaj și Trustul re
gional de construcții Galați — nu 
pot fi absolviți de deficiențele gra
ve care au existat și stăruie încă 
în organizarea și desfășurarea lu
crărilor pe șantiere. Am fost la 
Gănești. Timp de trei luni la în
ceputul anului aici nu s-a lucrat 
mai nimic, dar beneficiarul s-a a- 
larmat abia în ultima vreme. Forța 
de muncă este insuficientă, aprovi- '

zionarea cu materiale a șantieru
lui se face defectuos. Absența con
trolului din partea organizațiilor 
de construcții și a beneficiarului a 
dus la slăbirea exigenței față de 
calitate. Atît la Gănești, cît și la 
Galați și Cireșu, diferite lucrări 
au trebuit să fie refăcute.

Ar fi inexact să afirmăm că fo
rurile de resort din Ministerul In
dustriei Alimentare nu cunosc sta
diul fizic al investițiilor din a- 
ceastă regiune. Măsurile preconi
zate în ședința biroului comitetu
lui regional de partid, despre care 
am amintit la început, se lasă însă 
așteptate. în schimb, se adoptă în 
continuare noi provizorate. Este de 
datoria organelor ministerului să 
analizeze neîntîrziat și cu răspun
dere situația care s-a creat pe 
șantierele din regiune și să ia cele 
mai eficiente măsuri pentru lichi
darea rămînerii în urmă în reali
zarea investițiilor.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"
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Numărul pe luna august al 
revistei „Probleme economice" 
cuprinde articolele : „Factorii 
de ridicare a eficientei econo
mice și sociale a cercetării ști
ințifice" de I. GOLIAT, „Dez
voltarea industriei alimentare în 
perioada 1966—1970" de 
BUCUR ȘCHIOFU, „Progresul 
tehnic șl perfecționarea repar
tiției după muncă în industrie" 
de dr. C. MOISUC, „Schimbări 
în conținutul calificării profesio- 
nal-tehnice a muncitorilor" de 
T. POP, „Rezerve de creștere a 
productivității muncii în
strucții" de C. V. OLARIU (Ti
mișoara), „îmbunătățirea 
vifăfii de conducere internă 
cooperativelor agricole de pro
ducție" de D. CÎȚU, „Probleme 
ale comerțului între țări cu sis
teme social-economice diferite" 
de I. RACHMUTH, membru co
respondent al Academiei, „Gîn- 
direa lui Ion Ghica cu privire 
la dezvoltarea economiei na
ționale" de VIRGIL IONESCU, 
„Unele aspecte teoretice ale 
economiei capitalismului con
temporan" de BARBU ZAHA- 
RESCU, membru corespondent 
al Academiei.

Revista mai cuprinde 
cile : „Schimb de 
losirea matematicii 
mie", „însemnări", 
bibliografie” etc.

acfi-
a

rubri- 
păreri", „Fo- 
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Uzina „Autobuzul" din Capitală : un nou Iot de autovehicule gata pentru a fi expediate către beneficiari
Foto : Agerpres

în ultimii ani, în uzi
na noastră activitatea de 
concepție s-a materializat 
printr-un efort concen
trat spre ridicarea nive
lului calitativ și de ori
ginalitate al produselor. 
Ca urmare, tot mai mul
te aparate și mașini e- 
lectrice se caracterizează 
prin parametri tehnico- 
funcționali superiori, e- 
chivalenți cu ai celor mai 
bune produse similare de 
pe piața mondială. Faptul 
are o deosebită rezonan
ță economică. Azi, multe 
din produsele uzinei noas
tre, ca și ale altor în
treprinderi din industria 
construcțiilor de mașini, 
se bucură de aprecieri în 
țară și pe piața externă. 
Esențial este în acest sens 
să nu ne declarăm mul
țumiți, să ridicăm, în 
continuare, nivelul de 
concepție Ia care au a- 
juns proiectanții și teh
nologii noștri, potrivit 
sarcinilor Congresului al 
IX-lea al P.C.R., indicați
ilor de mare importanță 
ale Consfătuirii pe țară a 
lucrătorilor din industria 
construcțiilor de mașini, 
progreșului rapid ce ca
racterizează în prezent 
tehnica.

Realizarea acestui obiec
tiv presupune, după pă
rerea mea, o înaltă orga
nizare, care nu poate fi 
limitată la procesul strict 
de producție, ci trebuie să 
cuprindă și activitatea de 
concepție. Dintre proble
mele care se pun în a- 
cest sens, cîteva mi se par 
deosebit de actuale. Una 
dintre acestea este asigu
rarea unei documentări 
tehnice temeinice. Fără a 
se cunoaște ultimele rea
lizări tehnice într-un do
meniu important cum 
este construcția de mașini 
și aparate electrice, nu se 
poate asigura activității 
de concepție un nivel su-

perior. Și trebuie spus că 
documentarea nu este de 
loc ușoară, nici minoră 
sub aspect cantitativ sau 
al efortului financiar.

Ce se constată în pre
zent ? în unele cazuri, po
sibilitățile de documen
tare ale uzinelor și anu
mitor institute de proiec
tare și cercetare sînt încă 
limitate. In plus, ele nu 
pot cuprinde întregul ma
terial 
blică. 
să se 
lizarc
pizare a activității de do
cumentare în cadrul uzi-

tehnic ce se pu- 
De aceea, sugerez 
treacă la o specia- 
sau chiar Ia o eta-

mâții din exploatare. Or, 
deficiențele semnalate de 
beneficiari nu sînt com
plete, nu se referă decît 
la efecte și nu la cauzele 
lor și, după cum se știe, 
aceste sesizări încetează 
o dată cu expirarea ter
menului de garanție. Nu 
mai vorbim că nu se pre
cizează și aspectele pozi
tive ale comportării în 
exploatare a produselor. 
Iată de ce consider că 
este necesar și deosebit 
de util ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini să perfecționeze 
metodele actuale de ur-
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nelor și institutelor. S-ar 
reduce volumul muncii de 
documentare ce revine 
fiecărei unități, s-ar eli
mina paralelismul, iar 
printr-un eficace schimb 
de materiale informative, 
cei care au sarcina 
conceapă noi produse 
avea posibilitatea să 
informeze operativ 
complet.

De un mare ajutor pen
tru activitatea de con
cepție este cunoașterea a- 
mănunțită a comportării 
produselor în exploatare. 
Este adevărat că în pre
zent se practică diferite 
forme, organizate sau ac
cidentale, de sondaj al 
comportării utilajelor la 
beneficiari, dar aceste 
forme nu asigură încă 
concluzii realiste și sufi
ciente. Există însă tendin
ța de a se limita cunoaș
terea și de a se lua în 
considerare numai recla-

mărire a comportării pro
duselor — atît în perioa
da de garanție cît și ul
terior — și, pe baza ce
lor semnalate, să se sta
bilească concluzii tehnice 
pe care uzinele producă
toare să le fructifice ope
rativ. Trebuie renunțat la 
aprecierile generale, care 
de cele mai multe ori au 
la bază elemente subiec
tive și nu deosebesc de
fecțiunile accidentale de 
fabricație de cele de con
cepție.

Uzina noastră a trimis 
beneficiarilor în mai mul
te rînduri, concomitent 
cu produsul, chestionare, 
cu rugămintea să ni le re- 
turneze la anumite inter
vale. Nu întotdeauna be
neficiarii au înțeles sco
pul acestor chestionare 
sau, chiar dacă l-au înțe
les, din comoditate nu 
le-au completat în mod 
amănunțit și nu le-au ex-
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judicioase

acorde 
culturilor 
suprafața

să se acorde generalizării 
brigăzile zootehnice a sis- 
de retribuție suplimenta
se dovedește deosebit de 
în creșterea producției

nerile de îmbunătățire a indica
torilor de plan pe care le vor face 
cooperatorii din fiecare unitate, 
astfel ca planurile pe 1967 și de 
perspectivă să oglindească cît mai 
bine posibilitățile fiecărei unități.

O problemă dintre cele mai im
portante este organizarea punerii 
în valoare a tuturor suprafețelor 
și ridicarea capacității de produc
ție a fondului funciar, principalul 
mijloc de producție în agricultură. 
Folosirea rațională a pămîntului, 
creșterea suprafețelor în toate uni
tățile prin îndiguiri, desecări, de
frișări, desființări de drumuri inu
tile etc. contribuie în mare măsu
ră la sporirea producției în anii 
care urmează. A stabili, cu ajuto
rul uniunilor cooperatiste și al con
siliilor agricole, măsuri care să re
zolve asemenea probleme, a scoate 
la iveală toate rezervele existente 
în această privință este o îndato
rire de cea mai mare importanță 
pentru fiecare cooperativă agri
colă.

în centrul dezbaterilor din co
operativele agricole trebuie să stea 
solutionarea cît mai judicioasă a 
unor probleme ca îndeplinirea în
tocmai a sarcinilor privind iriga
țiile, chimizarea, mecanizarea, fo
losirea semințelor cu valoare bio
logică ridicată, ameliorarea raselor 
de animale etc. aplicînd pe scară 
largă știința și tehnica înain
tată — factori hotărîtorl pen
tru sporirea producției agricole. 
Ținînd seama de experiența acu
mulată pînă acum, folosind cît mal 
rational baza tehnico-materială de

care dispun și pornind de la indi
cațiile specialiștilor, cooperativele 
agricole trebuie să se îngrijeas
că de amplasarea cît mai ju
dicioasă a culturilor, în concor
danță cu condițiile pedoclimatice 
și social-economice, să stabilească 
măsurile concrete potrivit cu spe
cificul din fiecare unitate, pentru 
obținerea unor producții mari și 
constante.

Principalele direcții de dezvol
tare a agriculturii cooperatiste 
în perioada cincinalului în dome
niul creșterii producției de cerea
le, plante tehnice, legume, stru
guri, al sporirii efectivelor și a pro
ducției de carne, lapte, lînă etc. 
trebuie să ducă la consolida
rea economică a fiecărei uni
tăți. Sarcina uniunilor coope
ratiste este ca, împreună cu con
siliile agricole, pe baza unei ana
lize multilaterale, să orienteze 
activitatea fiecărei cooperative 
spre o astfel de structură 
a culturilor care să asigure 
maximum de producție la unitatea 
de suprafață. La stabilirea și am
plasarea culturilor să se aibă în 
vedere posibilitățile de extindere 
a acelor plante care găsesc con
diții optime de dezvoltare, dau 
producții mari an de an, realizîn- 
du-se treptat, pînă în 1970, o orien
tare a producției marfă în zonele 
și unitățile cu cele mai bune con
diții. Consiliile de conducere tre
buie să fie îndrumate să 
aceeași atenție tuturor 
agricole, indiferent de 
însămînțată.

în vederea stabilirii 
a suprafețelor ocupate cu diferite

culturi, cooperativele agricole tre
buie să țină seama de cerințele 
economiei naționale și de nevoile 
lor proprii, să asigure efectuarea 
lucrărilor la timp și de calitate co
respunzătoare.

în legumicultura este bine să se 
orienteze producția în unități cu 
condiții favorabile, să se irige în
treaga suprafață, să se acorde mai 
multă atenfie stabilirii speciilor și 
soiurilor care le cultivă, precum și 
extinderii suprafețelor ocupate de 
sere, răsadnițe și solarii. în pomi
cultură și viticultură să se urmă
rească înființarea de noi plantații 
pe terenuri în pantă.

Planul cincinal prevede sarcini 
mari pentru sectorul creșterii ani
malelor atît în ce privește spo
rirea efectivelor, cît și îmbunătă
țirea calitativă a acestora și creș
terea producției animale. în ve
derea înfăptuirii acestor sarcini, 
cooperativele agricole de producție 
au datoria să ia încă de pe acum 
toate măsurile care să asigure în 
fiecare unitate ridicarea zooteh
niei la rangul unei ramuri de 
bază. în realizarea acestui obiec
tiv, alături de măsurile tehnico-or- 
ganizatorice, o atenție deosebită va 
trebui 
în toate 
ternului 
ră, care 
eficient 
animaliere și în cointeresarea ma
terială a membrilor cooperatori.

Dezvoltarea zootehniei este 
hotărîtă și de măsurile de îmbu
nătățire a bazei furajere. în urmă
torii 2—3 ani în unitățile cu sec
tor zootehnic dezvoltat s-a prevă-

zut organizarea de lucermere iri
gate de cel puțin 40—50 ha. Se 
impune promovarea măsurilor de 
îmbunătățire și sporire a produc
ției pe pășunile și fîndțele natu
rale, îmbogățirea structurii furaje
lor concentrate cultivate.

în dezbaterile care au loc, o 
atenție deosebită trebuie să se dea 
problemei folosirii judicioase a 
fondului de investiții. Practica de 
pînă acum arată că cu acest prilej 
trebuie stabilite asemenea obiecti
ve care să ducă la sporirea rapidă 
a producției marfă, deci și a ve
niturilor bănești, să asigure o efi
ciență ridicată fiecărui leu inves
tit. Asemenea obiective sînt iriga
țiile, construcțiile zootehnice, sere
le și răsadnițele, plantațiile de vii 
și pomi etc.

Bazele producției anului viitor 
— al doilea an al cincinalului — 
se pun încă din această perioadă 
o dată cu pregătirea terenului și 
însămînțarea culturilor de toamnă. 
Efectuarea la timp a acestor lu
crări și recoltarea culturilor po
trivit graficelor trebuie să se 
bucure de toată atenția uniunilor 
cooperatiste și consiliilor de con
ducere din cooperativele agricole, 
care să mobilizeze pe toți coope
ratorii și să folosească din plin 
toate forțele și mijloacele existen
te cu întreaga lor capacitate.

Toate acestea vor asigura tra
ducerea în viață a importantelor 
sarcini ce revin sectorului coope
ratist din Directivele celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. privind 
creșterea producției agricole și 
ridicarea nivelului de viață al țără
nimii noastre cooperatiste.

pediat la termen. Toc
mai această experiență 
ne determină să propunem 
stabilirea unei obligativi
tăți pentru beneficiari de 
a informa cît mai real a- 
supra comportării în ex
ploatare a produselor. Va 
putea fi valorificată ast
fel capacitatea de concep
ție a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor care 
folosesc mașinile și utila
jele, cu consecințe nebă
nuit de favorabile asupra 
îmbunătățirii continue a 
calității produselor.

Aminteam la început 
de necesitatea ca noi, cei 
care lucrăm în comparti
mentele de concepție, să 
ne îndreptăm atenția și 
spre realizarea unor noi 
produse cu cît mai mul
te elemente originale. E- 
vident, aceasta nu trebuie 
privită ca un scop în sine, 
ci ca un imperativ al 
creșterii eficienței econo
mice și tehnice a indus
triei construcțiilor de ma
șini. Importantă este și 
scurtarea duratei de asi
milare a noilor produse 
cu elemente originale. 
Cele două atribute — o- 
riginalitatea și reducerea 
perioadei de asimilare — 
se impun bine corelate, 
întrucît, în caz contrar, 
dacă se prelungește prea 
mult procesul de asimi
lare, se poate ajunge la 
situația ca produse foarte 
bune, cu reale elemente 
originale, să fie depășite 
din punct de vedere teh
nic. Experiența Uzinei de 
mașini electrice București 
dovedește că se pot îm
pleti foarte bine aceste 
două cerințe esențiale. în 
acest fel s-au realizat 
seriile de motoare asin
crone, grupurile conver- 
tizoare de medie frecven
ță, cele de sudură. Pen
tru concepția acestor pro
duse s-a depus un volum 
de muncă mult sporit 
față de cele asimilate prin 
dezvoltarea unor soluții 
cunoscute. Dar eforturile 
nu au fost cheltuite în 
zadar. Produsele amintite 
se disting prin perfor
manțele lor superioare, 
care asigură efecte favo
rabile în exploatare, la 
beneficiari.

Un ultim aspect, legat 
de perfecționarea muncii 
de concepție și asimilare 
a produselor, privește 
fructificarea cercetării în 
domeniul tehnicii noi. 
Sarcini deosebite revin a- 
tît institutelor specializate 

, în acest domeniu, cît și 
laboratoarelor uzinale. în 
mod obligatoriu, rezulta
tele acestor cercetări tre
buie să se materializeze 
în final în produsele pro
iectate și fabricate. Se 
constată însă că, cel pu
țin în cazul uzinei noas
tre, dispunem de prea pu
ține rezultate ale cerce
tărilor, pe care să le fo
losim prin proiectele ce 
le întocmim. Cauza cred 
că este fie orientarea de
fectuoasă a cercetărilor 
prin tematica stabilită, fie 
existența unui sistem pu
țin operativ de transmite
re a respectivelor conclu
zii. Sesizez această situa
ție și propun ca ministe
rul nostru să soluționeze 
cît mai grabnic eventua
lele deficiențe, cu atît mai 
mult cu cît multe din 
noile produse care vor fi 
asimilate în cincinal se a- 
flă în prezent în faza de 
proiectare.

Ing. Eugeniu NICOLESCU
constructor-șef,
Uzina de mașini electrice
București
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CALITATEA SPECTACOLELOR TEATRAL
Dintre artele care s-au impus în ul

timii ani, în mod deosebit în conștiința 
publicului, fără îndoială că arta spec
tacolului de teatru deține un loc de 
fruvte. Actori cu har și o mînă de 
regizori au reînsuflețit marile texte ale 
trecutului și au știut să pună în va
loare textele zilelor noastre. Ideile cele 
mai vii ale gîndirii, îmbrăcate în 
imagini de artă, au vibrat de nenumă
rate ori în sufletul sălilor pline. Am 
pus în cumpănă unele spectacole ale 
noastre cu spectacole de frunte ale 
unor țări unde arta teatrală se rea
zemă pe o veche tradiție și am con
statat că Shakespeare, Euripide, Go
gol sau Cehov se simt la fel de bine 
în casa noastră, ca și la ei acasă. în 
fiecare an se ivesc cîteva spectacole 
mari sau inspirate, rod al pasiunii, pri
ceperii și talentului. Din păcate, ală
turi de acestea apar încă destule spec
tacole de o calitate inferioară, cu iz 
amatoristic, fără să aibă, bineînțeles, 
puritatea și farmecul spectacolului de 
amatori. E vorba de acele spectacole 
în care ideile dramaturgice sînt dena
turate, iar valoarea literară desfigurată 
din cauza unei interpretări superficiale, 
lipsite de conținut, de măsură și ar
monie.

Fără îndoială, în artă nu e cu pu
tință să fabrici în serie capodopere, 
dar lauda și critica trebuie să por
nească de la un anumit nivel în sus. 
Decalajul dintre spectacolele prețioase 
și cele lipsite de interes de datorează, 
cred eu, balastului recuperabil și ne
recuperabil pe care-1 formează încă 
unii actori, regizori și scenografi din 
teatrele noastre.

Cînd mă gîndesc la balastul re
cuperabil mă gîndesc fie la stilul în
vechit de teatru ce trebuie scuturat 
de pe hainele unor actori de talent,

de Vlad MUGUR

fie la manieră și vedetism, fie la lipsa 
de pregătire, la nesesizarea pretenții
lor și gustului spectatorului contempo
ran ; dar mă gîndesc, mai ales, la 
acei actori utilizabili, care se înghesuie 
în anumite teatre (mai bine zis cen
tre) unde există încă patru-cinci actori 
de același gen, mult mai valoroși. Ei 
se agață de scena pe care nu-și gă
sesc locul, de rolurile pe care nu le 
pot juca, își confundă valoarea rea
lă cu cea închipuită, stau fără să

9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra* (la teatrul de vară „23 Au
gust") : SFÎNTUL MITICĂ BLA- 
JINU — 20.

9 Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la 
teatrul de vară din parcul Heră
strău) : ULISE ȘI COINCIDENȚE
LE — 20.

9 Teatrul satiric-muzical „C Tă- 
nașe" (grădina Boema) : CU MU
ZICA E DE GLUMIT — 20.

9 Circul de stat : CALEIDOSCOP- 
CIRC — 20.

18,00 — Emisiune pentru copil șl 
tineretul școlar : — Par
tea a II-a a emisiunii „O 
colecție... neobișnuită" — 
transmisiune directă de la 
Acvariul din Constanța 
— Film : „Măgărușul*.

19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,15 — Avanpremieră.
19.30 — Campionatul european de

atletism — Budapesta.
20.45 — Săptămîna.
21.45 — Parada vedetelor; Sal-

vadore Adamo.
22,05 — Atlas folcloric : „Valea 

Buzăului*. Prezintă : Va- 
sile Dinu.

23,00 — Film documentar : „Viet
nam*.

23,20 — Telejurnalul de noapte.
23.30 — Buletin meteorologic.

muncească, cu timpul își uită de tot 
meseria, se-nveninează și înveninează, 
creînd acel balast atît de unit prin 
nemulțumire. N-ar fi mai bine ca a- 
cești actori să treacă pe scene unde ar 
putea munci și evolua, punîndu-și la 
punct meșteșugul, îndreptîndu-și cu
sururile, în loc să se înghesuie cîte 
5—6 pe un rol ?

Situația acestui balast despre care 
am pomenit pînă acum, eu personal 
o socotesc recuperabilă atîta timp cît 
cei ce conduc destinele teatrelor vor 
fi fermi în apărarea intereselor aces
tor înalte instituții de cultură. Con
ducerea unui teatru, împreună cu or
ganizația de partid, cu regizorii, cu 
cei mai valoroși actori, trebuie să gîn- 
dească unitar ia prezentul și perspec
tiva instituției, să subordoneze intere
sele personale ale actorilor intereselor 
mult mai importante ale colectivului 
teatral, ale teatrului. Ei trebuie să 
meargă pe drumul unei mari exigențe 
artistice — care în fond garantează 
calitatea și forța educativă a specta
colului teatral. Și această exigență tre
buie să se manifeste îndeosebi în 
ceea ce privește jocul, calitățile și stră
daniile spre măiestrie ale actorului.

Al doilea fel de balast, cel nerecu
perabil, este format din actorii lipsiți 
de darul de a cîștiga inima și gîn- 
durile publicului, de actorii cu grave 
cusururi de vorbire, lipsiți de farmec, 
de acea armonie tonală sau putere de 
convingere, absolut necesare unei arte 
vii. Oameni desigur înzestrați cu alte 
însușiri, dar nu cu acelea ce i se. cer 
unui actor, sînt atrași de succesul i- 
mediat cu care e răsplătită această me
serie, fără să-și mai pună problema da
telor inițiale de care au nevoie și cea 
a complicatului proces de creație prin 
care se ajunge la succesul real.

Grija partidului de a crea cît mai 
multe teatre, pentru ca spectacolele 
să pătrundă pînă în cele mai înde
părtate sate, n-a fost întotdeauna bine 
înțeleasă de către conducătorii de tea
tre care au mers de multe ori pe linia 
concesiilor pentru a umple schemele. 
In special foarte simțite s-au făcut a- 
ceste concesii în unele teatre impor
tante din Capitală și în „naționa
lele" din provincie, instituții de artă 
ce trebuie să însemne un exem
plu pentru întreaga viață teatrală a 
țării. Unii directori s-au dovedit 
foarte „generoși" și „înțelegători", an- 
gajînd și încărcînd schema teatru
lui lor cu oameni care din primul 
moment vădesc că nu au nici un 
fel de vocație pentru scenă. Tragedia

este că unii din acești „actori", bucu- 
rindu-se de aceeași „înțelegere" nefastă 
din partea conducerilor de teatre, pă
trund chiar în consiliile artistice, de 
unde au posibilitatea să-și afirme păre
rile „competente".

Problema aglomerării schemelor u- 
nor teatre importante cred că trebuie 
foarte atent privită. Soluția dubluri
lor și a utilizării în spectacole de de
plasări a celor care nu joacă nu cred 
să fie soluția cea mai fericită. Du
blura trebuie să apară din necesitatea 
punerii în valoare a unui nou talent 
și nu ca o consolare, o pierdere de 
timp, o cale spre degradarea specta
colului.

Rezolvarea problemei balastului în 
teatru este pe cît de dificilă, pe atît 
de delicată, deoarece nu întotdeauna 
sînt vinovați actorii inutilizabili, ci și 
cei care i-aii încurajat. La noi în țară 
nu se poate întîmpla ce am văzut, 
de pildă, în alte țări, unde în urma 
unui insucces de public, actorii au
devenit chelneri, iar actrițele mane
chine în așteptarea unui alt angaja-

*........ Ca măsuri de
o atentă re-

teatre a ele
mentelor utilizabile care nu acționează 
în schemele supraîncărcate aie unor 
teatre, încheierea de contracte pe 
timp limitat a tuturor cadrelor artis
tice în funcție de necesități, accepta
rea scării valorilor de către actorii a- 
celuiași teatru, poziție care s-ar con
funda cu însăși dragostea și devota
mentul lor față de instituție, transfe
rarea în munci apropiate a celor fără 
nici un fel de întrebuințare și, cel 
mai important, evitarea de aici îna
inte a greșelilor în promovarea cadre
lor artistice.

După mine, principalul răspunzător 
de promovarea și educarea viitorilor 
actori ai teatrului românesc este Insti
tutul de teatru, care trebuie să apere 
principiul calității în dauna celui al 
cantității, chiar dacă un număr de ca
tedre nu-și vor mai justifica activita
tea. Mi-aș îngădui să propun ca în co
misiile examenelor de admitere să fie 
consultați și creatorii cei mai activi, 
cei care sînt zi de zi în contact cu 
realitățile teatrului.

C ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic : Pa
tria — 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21,15.
O THERESE DESQUEYROUX : Republica (comple
tare 23 August 1966) — 9; 11,30; 14; 16,30; 18,45;
21, Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la gră
dină — 19,15; 21,30, Stadionul Dinamo — 19,45, Gri- 
vița — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : Lu
ceafărul — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Patinoarul 
,,23 August' — 20, Grădina „Doina” — 20, Gloria 
9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 20,45, Flamura — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
O CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : 
București (completare 23 August 1966) — 8,30; 12; 
16; 19,30, Grădina „Progresul" — 19,15, Aurora — 
9,30; 13,15; 17; 20,45, Melodia — 8,30; 12,15; 16;
19.45.
• VALSUL NEMURITOR : Cinemateca — 10; 12; 
16; 18,30; 21.
9 REPULSIE : Festival (completare Valentin Serov) 
— 9; 12; 15; 18; 20,45; la grădină — 19,45.
© 5 000 000 DE MARTORI I : Lumina (completare 
Stăvilirea torenților) —8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45.
• ALFABETUL FRICII : Victoria (completare Auto
biografie) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Flacăra 
(completare Pe calea înfloririi patriei socialiste) — 
15,30; 18,15; 20,45.
• BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Central (completare 
Orizont științific nr. 4) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Drumul Sării (completare Carnet de schițe) — 
15,30; 18; 20,30.
• JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB : Union — 
15,30; 18; 20,45, înfrățirea intre popoare — 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
o PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
• PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii) t 
Doina — 11,30; 16; 19,30.
• PRINTRE NORI — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ NR.

16 — VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 46 — SCRISORI 
DE DRAGOSTE — I/N SOLIST ȘI UN CUARTET 
NUNTA ȚĂRĂNEASCĂ — POPORUL VIETNAMEZ 
VA ÎNVINGE — JURNALUL DE ACTUALITĂȚI 
NR. 28 : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 15; 
18; 21, Volga — 9; 12; 15; 18; 21.
» ÎN NORD, SPRE ALASKA I' — cinemascop : Fe
roviar — 10,15; 13; 15,45; 18,30; 21,15, Excelsior — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20 (la ambele completarea 
Un nasture), Tomis (completare Picătura) — 9; 12; 
15; 18; 21; la grădină — 19,15, Miorița (completare 
Far-West) — 8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45, Floreas-

ca (completare Nimeni nu se gîndește la noi) — 
9; 12; 15; 18; 21.
© FANFAN LA TULIPE : Dacia (completare Ko- 
privșclța) — 8,30—13,30 în continuare; 16; 18,30; 
21,15.
• URME ÎN OCEAN : Buzești (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Ol
tenia) — 15,30; 18; la grădină — 20.
• FANTOMAS — cinemascop : Crlngași — 15,30;
18; 20.
• COPIII MĂRII — cinemascop : Bucegi (comple
tare Borodino) — 9,30; 12; 16; 18,30; 21.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop : Unirea (completare Stupidități) — 15,30; 
18; la grădină — 20,30, Rahova (completare Vizita 
tovarășului Ciu En-lai în Republica Socialistă Ro
mânia) — 15,30; 18; la grădină — 20,30, grădina 
„Vitan* — 20,15.

« MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Vitan — 15,30;
18.15.
• CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop ; Arta (com
pletare Partidului slavă I) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45; la grădină — 20.
• IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop; 
Munca (completare Navigatori care dispar) — 15,30; 
18; 20,30.
0 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop Popu
lar (completare Pădurea Blalowleska) — 15,30; 18; 
20,45.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE : Moșilor (comple
tare Liniorli) — 15,30; 18; la grădină — 20,30.
© COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Cosmos — 15,30; 
18; 20,45, Ferentari (completare Poveste netermina
tă) — 15,30; 18; 20,45.
9 PRIMA DEZILUZIE : Viitorul (completare N-o să 
doară ?) — 15,30; 18; 20,30.
9 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Colentl- 
na — 15,30; 18; la grădină — 20.
® ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIM
BANCI : Modern — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, Arenele Libertății — 20.
® CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cinemascop : Progre
sul (completare Collegium maius al Universității 
Iagellone) — 15,30; 18; 20,45.
9 MÎINE, MEXICUL I : Lira (completare Vizita con
ducătorilor de partid șl de stat în regiunea Oltenia)
— 15,30; 18; la grădină — 20,30.
9 CELE DOUĂ ORFELINE : Cotroceni (completare 
Pe calea înfloririi patriei socialiste) — 151 17,45;
20.30.
9 MONEDA ANTICĂ : Pacea (completare Tinerețe)
— 15,45; 18; 20,15.
9 SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : Grădina 
„Expoziția” (completare Orizont științific nr. 3) —
19.30.
9 AVENTURA : Grădina „Bucegi' — 19,30.
9 SOȚIE FIDELĂ : Grădina „Progresul-Parc* — 20.
9 PROCESUL ALB : Grădina „Aurora* — 19,30.
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alte Teatrul de miniaturi
din Leningrad la Cluj
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 

Miercuri seara, pe scena Teatru
lui Național din Cluj a avut loc 
ultimul spectacol al Teatrului de 
miniaturi din Leningrad, con
dus de artistul poporului din 
R.S.F.S.R., Arcadii Raikin. Spec
tatorii clujeni au aplaudat cu 
multă căldură miniaturile in
terpretate cu măiestrie de cunos
cuta companie teatrală leningră- 
deană, pe ar. stul poporului Ar
cadii Raikin, care aduce o con
tribuție substanțială în realiza
rea spectacolului intitulat „Ce-o 
fi să fie". De un succes deosebit 
s-au bucurat miniaturile „Bătrî- 
nețe frămîntată", „Teorie și 
practică", „Invidie", „încurcată

treabă", „Gentilețe" și altele,. Pe 
texte de Ghinrearl M. Jvanețki, 
V. Poleakov, A. Hazin. Artiștilor 
le-au fost oferite coșuri și bu
chete de flori.

In timpul șederii în orașul 
Cluj, oaspeții leningrădeni au 
vizitat noile construcții și insti
tuții culturale ale orașului, au 
fost primiți la Sfatul popular al 
regiunii Cluj, s-au intîlnit cu 
oameni de artă și știință. In 
cinstea lor, colectivul Teatrul/ui 
de păpuși din Cluj a prezentat 
miercuri un spectacol experi
mental de pantomimă. In aceeași 
zi, Comitetul regional pentru 
cultură și artă a dat, în cinstea 
oaspeților, un cocteil. I 

J 
0 LUCRARE DE SINTEZĂ CONSACRATĂ!

f®

VIEȚII Șl OPEREI LUI CUZA VODĂ
Sprijinindu-ss pe nume

roase documente vechi și 
noi, edite și inedite, pro
fesorul universitar Con
stantin C. Giurescu, bun 
cunoscător al epocii Uni
rii; a alcătuit o va
loroasă lucrare de sinteză 
asupra vieții și operei lui 
Cuza. Apărută nu de 
mult în Editura științifică, 
această amplă monogra
fie răspunde cerinței isto
riografiei române de a 
valorifica în lumina ma
terialismului istoric, și pe 
baza unor documente noi, 
opera personalităților 
proeminente din istoria 
noastră națională.

Autorul lucrării nu și-a 
propus întocmirea unei is
torii exhaustive a vieții 
politice, economice, socia
le și culturale a României 
din timpul lui Cuza, ci a

urmărit — așa cum subli
niază el însuși în capito
lul introductiv al cărții — 
punerea sub conul de lu
mină puternic, nepărtini
tor al perspectivei isto
rice, a chipului unuia din 
marii fii ai poporului ro
mân, reliefarea, pe multi
ple planuri, a contribuției 
sale la progresul social- 
politic al țării, la rezol
varea problemelor majore 
ale societății românești 
din vremea sa.

Personalitatea lui Cuza 
ni se dezvăluie progresiv, 
din ce în ce mai preg
nant, prin energia și fi
nalitatea actelor sale ; el 
ne apare cu claritate ca 
un interpret fidel al năzu
ințelor populare, al co
mandamentelor social-po- 
litice ale epocii în care 
trăia, ca un remarcabil și

înzestrat om de stat. Cu 
deosebită acuitate sînt în
fățișate în lucrare și u- 
nele din resorturile măies
triei sale 'politice — aș
teptarea momentului ce
lui mai prielnic pentru 
luarea unei hotărîri, tă
răgănarea voită sau pre
cipitarea unei anumite 
stări de lucruri, punerea 
preoponenților în fața 
faptului împlinit etc.

„înalta Poartă precum 
și toate puterile garante 
au aderat la Unirea Prin
cipatelor... Unirea va ii 
așa precum România o 
va simți șl o va dori" — 
asemenea cuvinte, rostite 
de Cuza în decembrie 
1862, cu prilejul mesajului 
către Camerele legiuitoa
re, îl pot defini ele singu
re ca pe un exponent 
inspirat al hotărîrii ne-
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COMETELE
viitoare stafii 
meteorologice 
interplanetare

Uriașele progrese înregistrate de fizică, mecanică, mate
matică, chimie și astronomie în secolul nostru au dat ome
nirii posibilitatea descifrării tainelor spațiului cosmic. In 
acest context, de un deosebit interes sînt și cercetările care 
au loc în diverse centre ale lumii asupra cometelor. Pentru 
a cunoaște stadiul acestor investigații, redactorul nostru 
George Cuibuș a adresat cîteva întrebări prof. Daniel Ma
laise de la Institutul de astrofizică al Universității din Liăge 
(Belgia), binecunoscut pentru descoperirile și lucrările sale 
în domeniul fizicii cometare.

Luminile
(Urmare din pag. I)

ca stîncile munților săi ospitalieri, 
și ca aceștia ozonată.

O poruncă ne-a mai lăsat tre
cutul, aceea de a nu risipi comoa
ra sufletească moștenită, de a-i 
limpezi semnificațiile, de a le face 
cunoscute lumii și de a le culege 
dobînzile prin aceleași virtuți și 
hărnicii. Socialismul redă poporu
lui ceea ce i-a fost răpit în tre
cut : toate drepturile și înlesnirile 
de a munci și de a se bucura de 
roadele muncii, de a lua parte la 
cele mai mărețe înfăptuiri pașnice 
din decursul istoriei sale. In 
sectorul culturii și al artei, moște
nirea trecutului este considerabilă: 
pe de o parte o nevalorificată, 
multă vreme, artă populară anoni
mă, iar pe de alta, ivirea, la răs
timpuri, a unor mari capacități in
telectuale, dintre care nu puține, 
datorită împrejurărilor, s-au inte
grat aiurea. Neamul nostru a dă
ruit altora, în pragul Renașterii, 
învățați ca Nicolae Olahus (Româ
nul), viteji ca Iancu de Hunie- 
doara, înrudit cu cel dintîi ; în tim
pul Renașterii, poeți și curteni ca 
Petru Cercel, primind în schimb 
prin adopțiune, utopiști al Daciei 
felice, ca Despot Vodă, prietenul 
lui Melanchton, laureatul lui Carol 
Quintul și fondatorul pe nisip al 
întîiei noastre universități, la Cot
nari. în secolul al XVII-lea, al Con
trareformei, învățatul mitropolit 
Petru Moghilă, din os domnesc, a 
dat ortodoxiei răsăritene un cate
hism retipărit în mai multe limbi 
timp de mai bine de un secol și 
jumătate, iar alt cărturar moldo
vean, spătarul Nicolae Milescu, a 
intervenit să lămurească dificile 
controverse interconfesionale, iar 
cuvîntul său se găsește integrat 
într-o mare lucrare jansenistă. 
„Nasc si în Moldova oameni 1"

culturii
spunea ou mîndrie regională în
dreptățită Miron Costin, prieten cu 
Jan Sobieski, liberatorul Vienei, 
căruia, la cerere, l-a dedicat lu
crări despre patria lui în lim
ba polonă. Transilvania care 
ne dăduse întîile manuscrise și 
cărți românești avea însă și ea 
cărturari de marcă, iar Simion 
Ștefan dădea întîla definiție preg
nantă a circulației cuvintelor, mult 
înainte de constituirea filologiei în 
știință lingvistică. Iar Muntenia, 
după ce zorii aceluiași secol se 
întunecaseră la dispariția năpraz- 
nică a lui Mihai Viteazul — a că
rui trecere meteorică prin lume a 
rămas în folclorul balcanic, în pic
tura occidentală și într-o piesă a 
lui Lope de Vega, după ce fusese 
înregistrată pas cu pas de „ziare
le” vremii — a dat culturii uni
versale un mare cartograf, diplo
mat și teoretician al istoriei, pe 
stolnicul Constantin Cantacuzino, 
stîlpul lăuntric al unei domnii cul
turale strălucite și al „stilului* ei, 
zis brîncovenesc. Miron Costin în 
Moldova și Stolnicul în Muntenia, 
personalități cu renume european, 
au imprimat istoriografiei noastre 
simțul grav al răspunderii profe
sionale și au îndrumat-o pe căile 
științifice ale viitorului. Stabilit în 
Rusia, după un periplu de rătăciri 
occidentale, ca secretar al dom
nului pribeag Gheorghe Ștefan — 
cel care smulsese exclamația ad
mirativă a lui Miron Costin — spă
tarul Milescu realizează prima 
hartă a Siberiei și întîla ei explo
rare geografico-etnografică. Rupt 
și el de patria sa, căreia l-a lăsat 
trei însemnate opere în limba pă
rinților lui, Dimitrie Cantemir ofe
ră țarului civilizator, luminile sale 
politice, diplomatice, topografice, 
arheologice, dăruiește Europei pen
tru trei sferturi de veac cea mai

noastre
răspîndită istorie a creșterii și 
descreșterii imperiului otoman, cu 
experiența adunată în douăzeci 
de ani de surghiun silit. Nicolae 
’orga, care a fost un mare nume 
al științei istorice europene, îl so
cotea pe Dimitrie Cantemir un 
„călător* în propria lui țară, la 
lectura acelei Descriptio Molda- 
vîae, nelipsită de două-trei erori; 
dar acest om de geniu a viețuit 
douăzeci de ani prin zările Făl- 
ciului și a străbătut îndestul Mol
dova, ca să scrie despre ea o car
te plină de miez. Slavă așadar lui 
Dimitrie Cantemir, nume românesc 
pe care l-am citit la Paris, printre 
celelalte mari glorii mondiale, pe 
brîul edificiului Sainte-Geneviăve 1 
Fiul său, Antioh, ambasador al 
Rusiei la Paris și la Londra, a do
tat patria lui adoptivă cu întîiul 
mesaj poetic modern, vrednic de 
Horațiu și de Boileau. Voltaire îl 
prețuia la justa lui valoare, iar la 
pretinsa-i descendență din Ti- 
mur-lenk (Han Timur), îi răspundea 
lui Antioh că-1 socotea mai curînd 
coborîtor din Perlele.

Oamenii noștri de știință, la în
ceputul secolului trecut, erau spo
radici ca înotătorii din naufragiul 
patetic redat de Virgil: apparent 
rari nantes... rari și puțini erau 
acești învățăcei, de data aceasta 
unii și din rîndul poporului de jos. 
Agronomul Ion Ionescu de la Brad, 
democrat pașoptist refugiat în 
Turcia, a minunat pe un mare vi
zir, asanîndu-i domeniile și făcîn- 
du-le productive. Tot același a vă
zut în Dobrogea, așa cum spunea 
amicul său, N. Bălcescu, o viitoa
re Californie românească. Cînd ne 
desfătăm astăzi pe plăiile litora
lului pontic și cînd sorbim din so
iurile alese ale vinurilor dobro
gene, să ne gîndim la inimile mari 
de la '48 și la viziunile lor profe-

seculare
tice, care se realizează astăzi sub 
ochii noștri.

La începutul secolului al XX-lea, 
poporul nostru a dat culturii uni
versale nume mari în științele po
zitive, în biologie, în medicină, în 
științele umanistice, istorie, lingvis
tică etc. Românul trecut peste gra
nițe este un mare explorator șl 
fondator de științe noi, ca Emil 
Racoviță, primul biospeolog/ Cu 
doctorul G. Marinescu progresea
ză știința neurologică, cu doctorul 
C. I. Parhon endocrinologia, la în
ceputurile ei, cu doctorii V. Babeș 
și I. Cantacuzino, microbiologia. 
Știința noastră medicală dă chi
rurgi de renume european, de la 
Toma Ionescu cu rahianestezia, la 
contemporanul nostru, doctorul 
Gavriliu, care a demonstrat deu
năzi în Italia cu ce poate fi înlo
cuit un esofag. In Europa, în Ame
rica și în Asia, am ajuns să vin
dem brevete, să răspîndim mașini 
și unelte ale industriei socialiste 
și, nu zic să exportăm, dar să de
monstrăm nivelul înalt al noii 
științe, în condițiile orînduirii noi, 
care a descătușat întîiași dată în 
istoria noastră, energiile spiritua
le ale întregului popor. Dacă ele 
au putut să se valorifice cînd erau 
comprimate, ne putem da seama 
la ce alt destin sînt chemate as
tăzi, cînd numărăm sute de mii 
de studenti, zeci de facultăți șl de 
institute științifice, mii de cercetă
tori științifici dotați cu toate mij
loacele de informație și de studiu.

Cultura artistică și cultura știin
țifică, în condițiile noi de viață, 
sînt chemate să dea valori univer
sale superioare celor din trecut și 
să cucerească poporului nostru 
locul cuvenit în cadrul culturii uni
versale, căreia i-a dăruit pe D. 
Cantemir, pe Eminescu, pe Enes- 
cu și pe Brâncușl.

clintite a poporului ro- 0 
mân de a-și clădi pro- “ 
priul său stat național — B 
act care, o dată 
tuit, va trebui sc “
mească în cele din urmă H 
și adeziunea forurilor in- | 
ternaționale. ■

Pe lîngă evocarea am- 0 
piei, constantei și subti- n 
lei lupte diplomatice duse “ 
de Cuza și de înzestrații I 
săi colaboratori pentru H 
realizarea unirii, cartea H 
reliefează, cu ajutorul u- 
nui bogat și convingător 
material faptic, și preo
cuparea energică a dom
nului român pentru a- 
părarea și întărirea au
tonomiei țării — preludiu 
al luptei pentru dobîn- 
direa independenței na
ționale.

Evidențiind meritele 
deosebite ale domnitoru
lui în aproape toate do
meniile vieții social-poli- 
tlce și economice a țării, 
autorul se oprește însă și 
asupra unora din limitele 
gîndirii și acțiunii condu
cătorului de stat și omu
lui Cuza. Dușmanii săi 
politici, camarila care l-a 
înconjurat și s-a folosit cu 
abilitate de slăbiciunile 
sale, l-au izolat de cei 
mai apropiați prieteni și 
colaboratori.

Bogatul material docu
mentar pe care se înte
meiază lucrarea lui Con
stantin C. Giurescu îi con
feră deseori caracterul 
unei evocări istorice 
moționante. Metoda 
losită uneori de autor 
a lăsa documentele 
vorbească, fără prea mul
te comentarii, apare jus
tificată, ea sporind nota 
de autenticitate, ca și pu
terea de convingere a 
cărții. Monografia este 
scrisă într-un mod atrăgă
tor, accesibil, fiind desti
nată unei largi categorii 
de cititori. O mai exigentă 
selecționare a argumen
tului ca și a detaliilor 
privind unele probleme a- 
bordate — ca, de pildă, 
secularizarea averilor 
mînăstirești, înființarea 
universității ieșene, acti
vitatea nefastă a minis
trului poștelor Librecht 
ș.a. — ar fi conferit cărții, 
pe lîngă o mai mare 
stringență logică, o cursi
vitate sporită.

După impresionantul 
monument de erudiție și 
afecțiune ridicat lui Cuza, 
în urmă cu 63 de ani de 
către A. D. Xenopol, lu
crarea prof. Constantin C. 
Giurescu izbutește să ne 
ofere o imagine fidelă 
amplă asupra operei 
vieții primului domn 
României.
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— Care este nivelul cunoștin
țelor actuale ale omului în pri
vința cometelor ? Ce sînt cozile 
mobile ale acestor aștri ?

— Se știe cu certitudine că co
metele nu sînt decît niște aștri ne- 
buloși cu o orbită în formă de 
elipsă foarte qlungită în jurul 
Soarelui, însoțiți de obicei de un 
apendice luminos, numit „coadă". 
In medie, doar patru — cinci co
mete pot fi observate cu ajutorul 
telescoapelor în răstimpul unui an 
de zile. Aspectul acestor aș
tri este extrem de variat. Ei au 
în genere un „cap", avînd în cen
tru un nucleu de dimensiuni foarte 
reduse, dificil de observat cu un 
telescop obișnuit. Diametrul nebu
lozităților numite și „capete come
tare" atinge deseori lungimi de 
cîteva sute de mii de kilometri. 
Cometa este continuată mai tot
deauna de o lungă dîră luminoasă, 
„coada" acesteia, care pornește din
spre „cap" în direcția opusă Soa
relui. Această coadă nu se dez
voltă de altfel decît în vecinătatea 
Soarelui. în mod indiscutabil ea 
provine din dezintegrarea mate
riei din „capul" cometei, expulza
tă de o forță încă inexplicabilă. 
De fapt, este vorba de molecule și 
particule foarte firie, puternic ioni
zate, care se mișcă într-un cîmp 
magnetic. Coada acestor aștri este 
în general curbă. Unui observator 
terestru ea îi va apărea dreaptă, 
deoarece se află înscrisă în planul 
orbitei cometare și acesta o vede 
din profil. Forma curbă a cozii nu 
este decît rezultatul interacțiunii a 
două viteze diferite și anume, a- 
ceea a particulelor expulzate și a- 
ceea a cometei pe orbita sa. Tre- 
cînd prin apropierea Soarelui, co
metele sînt supuse unor forțe re
presive, care le videază în mod 
progresiv de materiile volatile și 
sfîrșesc prin a se dezintegra. Așa 
a fost cazul cometei Biela, a cărei 
dezintegrare a dat naștere unei 
ploi de meteoriți — fără ca feno
menul să aibă ceva supranatural, 
cum părea lumii cu un secol în 
urmă. Pînă în momentul de față 
se cunosc un număr de 1694 de 
comete,\din care 564 sînt comete 
cu orbite bine cunoscute. Cele mai 
spectaculoase sînt cele observate 
de astronomii Encke, Halley, Biela 
și Brooks.

Un examen mai atent asupra co
metelor a demonstrat savanților că 
există două țipuri de cozi, denu
mite convențional cozi de tipul unu 
și de tipul doi. Cele din prima ca
tegorie sînt practic rectilinii pe 
toată lungimea lor, care atinge 
zeci de milioane de kilometri.

Cozile de tipul doi sînt, dimpo
trivă, difuze, amorfe și fără struc
turi bine determinate. De obicei 
ele sînt curbate în direcția opusă 
mișcării orbitale a cometei. In mod 
normal, o cometă are o singură 
coadă. Se întîmplă însă ca același 
astru să aibă cele două tipuri de 
cozi, cazul vestitei comete Mrkos, 
descoperită în 1957.

Oridecîteori o cometă gazoa
să se apropie de Soare ea dez- > 
voltă o coadă de tipul unu. Con
cluzia ce s-a impus savanților din 1 
studierea acestor cozi mobile este< 
aceea că pe lîngă plasma expulza- 
tă în spațiu în timpul erupțiilor 
solare, mai există și o altă compo- | 
nentă continuă care depinde prea 
puțin de activitatea solară și care

influențează orice corp aflat în me
diul interplanetar. Acest element 
este așa-numitul „vînt solar" și el 
își are originea în coroana solară, 
acel nimb luminos ce devine vizi
bil în momentul în care Soarele 
este total eclipsat de Lună.

Studierea cozilor de cometă de 
tipul unu își dovedește importanța 
sa deosebită. S-ă constatat că ră
cește cozi ating uneori o dirrten- 
siune de cîteva zeci de mili^ne 
de kilometri. Fiind formate din 
ioni, cozile sînt influențate ri 
de cîmpul magnetic înconjură^r, 
de viteza și densitatea vîntului so
lar. In momentul în care vom cu
noaște precis mecanismul de inter
acțiune dintre ionii cometari și 
mediul înconjurător, vom putea a- 
fla și condițiile cîmpului magnetic 
interplanetar, densitatea și viteza 
particulelor, în orice timp și loc în 
care evoluează cometa.

Trebuie subliniat însă că inves
tigațiile în această privință sînt 
încă în stare incipientă. Informații 
complete vom putea obține abia în 
momentul în care vom lansa o 
sondă spațială care să măsoare 
cîmpul magnetic și repartiția vite
zelor ionilor aflați în vecinătatea 
unui cap de cometă.

— Practic la ce servesc stu
diile și cercetările în domeniul 
fizicii cometare ? In ce direcție 
pot deveni utili omului acești 
aștri?

— în acțiunea de cucerire a spa
țiului cosmic, omul este obligat să 
cunoască cît mai bine mediul în 
care vor evolua viitoarele vehicule 
cu echipaje pe bord. Avînd în ve
dere rezultatele promițătoare obți
nute de o serie de savanți, ca P. 
Swing, de exemplu, putem spune 
că ziua în care vom înțelege pe 
deplin relația dintre comportarea 
cometelor și acest mediu nu este 
departe. Atunci omenirea va avea 
la dispoziție un mijloc natural și 
puțin costisitor de a controla în 
mod continuu starea în care se 
află lumea interplanetară. Acest 
mijloc deosebit de eficient este în
săși cometa. Ea ar putea servi 
drept „stație meteorologică inter
planetară".

In acest scop, Organizația euro
peană de cercetări spațiale, de sub 
egida O.N.U.-lui și-a propus să 
lanseze o sondă cometară în anii 
următori. Cu ajutorul acestei son
de se va putea observa reflexia 
undelor radar trimise de pe Pă- 
mînt prin plasma corpului unei 
comete, care va permite să se 
măsoare distanța și viteza rela
tivă a astrului în raport cu Pămîn- 
tul, date imposibil de obținut prin 
observațiile astronomice obișnuite. 
Cunoașterea acestor date ar fur
niza astronauticii posibilitatea 
de a-și întregi necontenit datele 
asupra mediului interplanetar. In
vestigațiile^ în acest domeniu vor 
contribui, în același timp, și la 
descifrarea semnalelor recepțio
nate din Cosmos, la studiul raze
lor cosmice, al expunerii în vidul 
cosmic, al fenomenelor vitale, 
existente pe alte planete, etc. Con
siderate altădată, pe nedrept, adu
cătoare de mari nenorociri în via
ța omului, cometele vor servi în 
viitorul apropiat strădaniilor aces
tuia în cucerirea și explorarea tot 
mai profundă a Cosmosului.
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guvernamentale a R. A. 0.
Delegația guvernamentală â 

R.A.U., condusă de Abdel Mohseri 
Abul Nur, vicepremier ăl R.A.U. 
pentru agricultură și irigății, a 
făcut o vizită joi dimineața la In
stitutul de'cercetări pentru cerea
le și plante tehnice de la Fundulea.

La sosirea în institut, oaspeții au 
fost întâmpinați de Angelo Micu- 
lescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior ăl Agriculturii, de 
academicieni, profesori, cercetători 
din institut. Prof. Irimie Staicu, di
rectorul Institutului central de 
cercetări agricole, a prezentat 
oaspeților organizarea cercetărilor 
științifice în domeniul agriculturii 
în țara noastră și principalele o- 
biective urmărite în institutul cen
tral și cele de specialitate, în spri
jinul dezvoltării continue a pro
ducției agricole.

în continuare, prof. Nichifor 
Ceâpoiu a expus activitatea insti
tutului de ia Fundulea, rezultatele 
obținute, răspândirea și eficiența 
lor în producție. Membrii delega
ției au vizitat apoi terenurile iri
gate pe care se fac experiențe cu 
culturi duble de porumb, soia și 
plante furajere, precum și cîmpu- 
rile de ameliorarea porumbului. 
Vicepremierul R.A.U. a acordat o 
înaltă apreciere rezultatelor cerce
tărilor științifice de la Institutul 
de la Fundulea.

Tot în cursul dimineții, oaspeții 
au vizitat uzina „Semănătoarea" 
din Capitală, unde au fost întîm
pinați de Ion Mdrega, adjunct al 
ministrului industriei construcții
lor; de mașini.

. Viceprenăierul R.A.U. a felicitat

colectivul uzinei și a adresat mul
țumiri îh numele lucrătorilor din 
agricultura R.A.U., care folosesc 
unele mașini fabricate în această 
mare unitate.

Joi după-amiază, delegația gu
vernamentală a Republicii Arabe 
Unite, condusă de Abdel Mohsen 
Abul Nur, vicepremier al R.A.U. 
pentru agricultură și irigații, a fă
cut o Vizită la Consiliul Superior 
al Agriculturii.

La convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej au participat Petre 
Blâjovici, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Angelo Micules- 
cu și Petre Mdlddvâri, prim-vicâ- 
președiriți ăi Consiliului Superior 
al Agriculturii, Eugen Alexe, prim- 
vicepreședinte al Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de 
Producție, și alți membri ai con
ducerii Consiliului Superior al A- 
griculturii și Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

A fost de față Mohamed Fahmy 
Hamad, ambasadorul Republicii 
Arabe Unite la București.

Au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea cercetărilor ști
ințifice și a producției agricole în 
cele două țări, a co'iâbbrarii și 
schimburilor tehnico-științifice în 
domeniul agriculturii.

★
îh aceeași zi, în humele condu

cerii Consiliului Superior ai Agri
culturii, Angelo Miculescu a ofe
rit un dineu în cinstea oaspeților.

(Agerpres)

TELEGRAME DE CONDOLEANȚE
îh legătură cu încetarea din via

ță a generalului de armată Leon- 
tin Sălăjah, pe adresa Ministerului 
Forțelor Armate ău sdsit telegrame 
de condoleanțe semnate de : minis
trul apărării naționale al R. P. 
Polone, mareșalul Marian Spihal- 
sky; ministrul apărării populare al

R. P. Bulgaria, general de armată 
Dobri Djurov ; ministrul apărării 
naționale al R. S. Cehoslovace, ge
neral de armată Bohumir Lomsky; 
ministrul apărării naționale ăl RD. 
Vietnam, general de armată Vo 
Nguyen Giap.

Plecarea unei delegații de specialiști 
din agriciilțură in R. P. Bulgaria

La invitația ministrului agricul
turii al R. P. Bulgaria, o delega
ție de specialiști din agricultură, 
condusă de prof. Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, a plecat joi dimi

neață în Bulgaria, pentru un 
schimb de experiență.

La plecare, delegația a fost con
dusă de membri ai conducerii 
Consiliului Superior al Agricultu
rii și specialiști din C.S.A.

(Agerpres)
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lucrările Reuniunii internaționale de exporti

’ ucrările Reuniunii internațio- 
îț c de experți în problemele edu- 
csfytei tineretului universitar, or
ganizată sub auspiciile UNESCO, 
se desfășoară în continuare la U- 
niversitatea din București.

în ședințele de lucru de miercuri și 
joi au luat cuvîntul Jean Baugniet, 
președintele Comisiei naționale 
belgiene pentru UNESCO, Erling 
Bjoel, profesor la Universitatea 
Aarhus —■ Danemarca, Umberto 
Gori, director adjunct al Socie
tății italiene pentru Organizarea 
internațională, Branimir Iankovid, 
rectorul Universității din Niș, Iuri 
Lunkov, directorul Institutului 
pentru problemele tineretului, 
Jozsef Margocsy, profesor la In
stitutul pedagogic din Budapesta, 
Horst Moehle, prorector al Uni
versității „Karl Marx'* din Leipzig, 
Heide Pils, reprezentantă a Orga
nizației de tineret „Osterreichi- 
scher Bundes — Jugendring" din 
Viena, Jirina Popelova-Otahalova, 
profesoară la universitatea din 
Praga, Ludwig Raber, profesor la 
Universitatea Fribourg, Holger 
Reimers, membru al Comisiei na
ționale a R.F.G. pentru UNESCO, 
J. F. H. Roper, profesor la univer
sitatea din Manchester, Al. Roșea, 
directorul Institutului de psiholo
gie al Academiei Republicii So
cialiste România, Henri Roussel,

tineretului universitar
profesor la universitatea din Lille, 
Kalevi Sorsa, secretar gene
ral al Comisiei finlandeze pentru 
UNESCO, Tadeusz Tomaszewski, 
profesor la Universitatea din Var
șovia, Nicole Friderich, repre
zentanta Directorului general 
UNESCO.

Vorbitorii au adus în discuție 
problema pregătirii generale și de 
specialitate a tineretului universi
tar, subliniind necesitatea de a se 
realiza o sinteză între cultura uma
nistă și cultura științifică.

Experții prezenți la reuniune au 
dezbătut apoi pe larg metodele 
prin intermediul cărora se poate 
realiza educația civică a tineretu
lui în spiritul cooperării interna
ționale.

S-au făcut propuneri cu privire 
la intensificarea schimbului de in
formații în problema structurii în- 
vățămîntului superior, domeniu 
în care sprijinul acordat de 
UNESCO s-a dovedit deosebit 
de util.

Participarea largă la cuvînt, pre
cum și varietatea problemelor adu
se în discuție au evidențiat inte
resul acordat de participanți pro
blemelor educației tineretului uni
versitar în spiritul idealurilor de 
pace, de respect reciproc și înțele
gere între popoare.

(Agerpres)

DE VOLEI MASCULIN
în a treia zi a „preliminariilor* 

campionatului mondial masculin 
de volei, ce se desfășoară în Ce
hoslovacia, în cadrul grupei C. re
prezentativa României a întrecut 
cu 3—0 (15—3, 15—8, 15—5) for
mația Mongoliei.

„EUROPENELE" DE ATLETISM
O luptă care i-a electrizat pînă 

și pe cei mai calmi spectatori s-a 
dat în finala de 1 500 m. Așilor 
europeni ai probei, May (R.D.G.) 
și Jazy (Franța), li s-a alăturat cu
plul Norpoth — Tummler (R.F.G.). 
Jazy, campion la europenele de la 
Belgrad, pornea totuși favorit prin 
faptul că realizase recent 3’36” 3/10, 
rezultat mai bun cu o zecime de 
secundă decît recordul european 
omologat al lui May. Acum, finala 
n-a mai fost un apanaj al binecu
noscutului alergător francez. A- 
cesta l-a urmărit mult timp pe 
May și nu a sesizat decît tîrziu 
evadarea cuplului vest-german. 
Cînd a văzut pericolul, a atacat 
decis, însă nu l-a putut ajunge de
cît pe Norpoth

„Atenție la Kudinski!" — a ex
clamat la masa presei vecinul meu 
din dreapta, cînd starterul a dat 
plecarea în seria a Il-a a elimina
toriilor de la 3 000 m obstacole. Lui

Roelants, deși recordmen mon
dial, i-au cam scăzut acțiunile 
după eșecul din cursa de 10 000 m. 
Dar nu numai sovieticul Kudinski 
se anunță favorit. „Pretenții la 
titlu emit în primul rînd Roelants, 
Letzerich (R.F.G.), Kudinski și Ku- 
ryan (U.R.S.S.), Texereau (Franța) 
și chiar Vamoș — România" — 
era de părere, înaintea startului, 
ziaristul Robert Parientd de la 
„L’Equipe". Ieri, toți acești favo- 
riți și încă șase alergători s-au 
calificat pentru finala ce se va 
disputa sîmbătă. Reprezentantul 
nostru, Vamoș, și-a făcut ieri o in
trare promițătoare. Participînd în 
seria cea mai rapidă (cîștigată de 
Roelants în 8’33” 8/10), el a ocupat 
locul al III-lea cu timpul de 
8'34” 6/10 — nou record al Româ
niei.

Ion DUMITRIU

Budapesta, prin telefon.

naționale a
ADUNĂRI FESTIVE

în sala de festivități a uzinelor 
,,Republica" din Capitală â avut 
loc joi după-amiâză o ădunare 
consacrată celei de-a 21-a aniver
sări a proclamării independentei 
Republicii Democrate Vietnam.

Au participât C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, vicepreședinte ăl Co- 
rhitetdlui național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Comitetului 
orășenesc București al P.C.R.

Au luat parte’ Hoang Tu, amba
sadorul R. D. Vietnam lă Bucu
rești, și membrii ambasadei.-

Luînd cuvîntul Florea Pătrașcu, 
secretarul comitetului Vie partid al 
uzinelor „Republică", a arătat că 
poporul vietnamez muncește cu 
entuziasm pentru construcția eco
nomică și apărarea libertății și in
dependenței patriei sale. El a 
subliniat că poporul român este 
în permanență alături de poporul 
vietnamez, îi acordă tot sprijinul 
în lupta sa eroică împotriva agre
siunii imperialiste americane, a- 
vînd convingerea nestrămutată că 
lupta dreaptă ă poporului vietna
mez va fi încununată de succes.

A luat apoi cuvîntul Hoăng Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam. După 
ce a subliniat realizările obținute 
de oamenii muncii dih R. D. Viet
nam de lâ eliberare si pînă acum, 
el â spus: „Poporul vietnamez do
rește pacea, o pâce care să.-i asi
gure libertatea, independența, pu
tința de a-Și hotărî singur soarta. 
Pentru aceasta el este hotărît să 
lupte cu orice preț pînă la victo
ria finală".

în încheiere, Vorbitorul a mulțu
mit Partidului Comunist Român, 
guvernului Republicii Socialiste 
România, poporului român pentru 
sprijinul acordat poporului vietna
mez în lupta sa dreaptă.

★

La adunarea care a avut loc joi 
seara la Casa de cultură a studen
ților au luat parte numeroși stu- 
denți bucureșteni, studenți vietna-

Cronica zilei
PLECAREA DELEGAȚIEI

ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE
sovieto-romană

Joi a părăsit Capitala, îndr.ep- 
tîndu-se spre patrie, delegația 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, condusă de V. I. Konotop, 
vicepreședinte al Asociației de 
prietenie sovieto-române, care, la 
invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., a făcut o vizită în țara 
noastră cu prilejul zilei de 23 Au
gust.

în timpul șederii în România, 
oaspeții sovietici au vizitat obiec
tive economice și social-culturale 
din regiunile București, Argeș, 
Brașov, Dobrogea și Oltenia.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de Ion 
Pas, președintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea, membru al Biroului Con
siliului General A.R.L.U.S., Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., re
prezentanți ai unor instituții cul- 
tural-științifice bucureștene.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★
Prof. Frederick Seitz, președin

tele Academiei Naționale de Științe 
a S.U.A., membru de onoare al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, care a fost timp de cîte- 
va zile oaspetele țării noastre, a 
părăsit Capitala. Oaspetele a vizi
tat orașul București, localitățile 
balneare de pe litoralul Mării Ne
gre, unele institute de cercetări ale 
Academiei și alte instituții științi
fice și culturale.

De asemenea, prof. Frederick 
Seitz a avut întrevederi cu acad. 
Miron Nicolescu, președintele A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia, cu alți oameni de știință 
din țara noastră.

★
Ca răspuns la turneul întreprins 

anul acesta de Ansamblul folcloric 
„Prahova" în Cehoslovacia, în re
giunea Ploiești au sosit membrii 
ansamblului de cîntece și dansuri 
„Danaj" din această țară. Primul 
spectacol din cadrul turneului a 
fost prezentat pentru oamenii 
muncii aflați la odihnă la Sinaia, 
în următoarele zile, solii artei po
porului cehoslovac vor evolua în 
orașele Cîmpina, Buzău, Ploiești.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru 3, 4 șl 
5 septembrie. în țară : Vreme ușor 
instabilă la început, apoi în gene
ral frumoasă. Cerul va fi schimbă
tor. Local, vor cădea ploi, mal 
frecvente în prima parte a inter
valului. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Minimele vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar maximele 
între 17 și 27 grade, local mai ri
dicate. în București : Vreme ușor 
instabilă la început, apoi devine în 
general frumoasă. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată, la începutul inter
valului. Vînt slab, pînă la potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura 
ușor variabilă. Pe liloral : Vreme 
ușor instabilă Ia început, apoi în 
general frumoasă. Cer variabil. 
Ploaie de scurtă durată la început.

mezi și alți tineri de peste hotare 
aflați la studii în țara noastră.

Adunarea a fost deschisă de Ion 
Marinescu, secretar al Consiliului 
U.A.S.R. din centrul universitar 
București. A luat apoi cuvîntul 
Alexandru Ignat, secretar al Con
siliului U.A.S.R. care, în numele 
studenților din patria noastră, a 
adus eroicului tineret și popor 
vietnamez un salut frățesc de 
luptă și sincere felicitări cu oca
zia aniversării a 2fl de ani, de la 
proclamarea R.D. Vietnam. Stu
denții țării noastre, a subliniat 
vorbitorul, condamnă în modul 
cei rhai categoric crimele a- 
gresorilor invadatori și cer cu 
fermitate ca Statele Unite să 
înceteze imediat, definitiv și ne
condiționat, bombardamentele și 
celelalte acte de război împotriva 
R.D. Vietnam, stat socialist, liber 
și suveran, să-și retragă trupele 
proprii și cele satelite din Viet
namul de sud, să respecte acor
durile de lâ Geneva.

Luînd cuvîntul studentul Tran 
Xuan Dăm din R. D. Vietnam a 
vorbit despre eroismul cu care po
porul Vietnamez își apără, cu arma 
în mînă, libertatea, independență și 
suveranitatea națională, împotriva 
agresiunii imperialiștilor americani. 
Oamenii muncii din R. D. Vietnam, 
îhVihgînd greutățile pricinuite de 
bombardamentele sălbatice, con
solidează cu succes cuceririle re
voluționare obținute în ultimele 
două decenii pe drumul construc
ției societății socialiste. Studentul 
vietnamez a mulțumit poporului 
român pentru sprijinul acordat 
luptei drepte a poporului vietna
mez.

Au mai vorbit studenții Kă- 
rangwa Fulgence, din partea 
Asociației studenților africani în 
Republica Socialistă România, 
Cen-Ta Lai, din R.P. Chineză, 
Louis Simon Cesin, din Venezuela 
și Somlit Chanthawong, din Laos, 
care și-au afirmat deplina solida
ritate cu lupta eroică a poporului 
vietnamez.

GALĂ DE FILM
Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă a organizat joi seara la ci
nematograful „Republica" din Ca
pitală un spectacol de gală cu fil
mul „începe furtuna", producție a 
studiourilor din R. D. Vietnam. Re
gizorul Virgil Calotescu a evocat 
momente din munca și lupta po
porului vietnamez și din activita
tea cineaștilor din această țară.

Au luat parte Vasile Gliga, ad- | 
junct al ministrului afacerilor ex- a 
terne, Mihnea Gheorghiu, vicepre- 9 
ședințe al Comitetului de Stat pen- I 
tru Cultură și Artă, Octav Live- | 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., S 
funcționari superiori din M.A.E., S 
Comitetul de Stat pentru Cui- 0 
tură și Artă, oameni de artă 
și cultură, un numeros public. ■

Au fost prezenți Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, membri ai ambasadei, șefi ai 
misiunilor diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

45 de zile am petrecut în Vietna
mul de nord și în fiecare din aces
te zile, de la răsăritul soarelui 
pînă la miezul nopții, cerul repu
blicii a fost invadat de escadrile 
ale avioanelor supersonice ameri
cane. Orice punct mișcător de-a 
lungul șoselelor, pe cîmp sau pe 
cărările dintre crezării e o țintă 
potențială pentru avioanele ina
mice.

Republica Democrată Vietnam a 
fost atacată cu peste doi ani în 
urmă, dar, deși S.U.A. au înconju
rat-o cu o centură de foc, voin
ța de luptă, de a-și apăra cuceri
rile a poporului din R.D. Vietnam 
nu a putut și nu poate fi înfrîntă.

E impresionantă activitatea tita
nică pe care o desfășoară arma
ta, clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea nord-vietnameză, 
bărbați și femei, copii și bătrîni 
pentru apărarea țării, în sprijinul 
sporirii puterii ei de ripostă, pen
tru dezvoltarea industriei și agri
culturii, continuarea învățămîntu- 
lui și activității științifice, pentru 
asigurarea desfășurării normale a 
întregii vieți sociale. Armata 
populară, valorificînd experiența 
acumulată în anii războiului de 
rezistență, îmbogățind-o cu datele 
noi ale artei militare, dă inamicu
lui puternice lovituri, îi provoacă 
însemnate pierderi în oameni și 
mijloace de luptă. în orezăriile și 
junglele Vietnamului zac rămăși
țele a aproape 1 400 avioane duș
mane. Sute de piloți au fost cap
turați ori și-au găsit pieirea o dată 
cu avioanele pe care le comandau.

...într-o noapte, după ce am stră
bătut un drum întortocheat printre 
orezării, furișîndu-ne pe sub co
roanele arborilor, am ajuns pe la 
răsăritul soarelui la o unitate care 
apăra podul Ham Rong de pe rîul 
Ma. Podul este bombardat din apri
lie anul trecut. Și este atacat a- 
proape zilnic. Am văzut nenumă
rate escadrile năpustindu-se asu
pra lui la răsăritul soarelui, în pli
nă zi și la ore de după miezul nop
ții, am văzut cîmpiile din jur 
răscolite de bombe. Ministrul 
apărării al S. U. A., McNamara, 
s-a ocupat personal de „pro
blema podului Ham Rong". Cu 
prilejul unei vizite în Vietna
mul de sud, el a poposit pe port
avionul „Independence” din flota 
a VII-a și a alcătuit o escadrilă 
de bombardament din cei mai 
buni piloți. în fruntea escadrilei 
l-a numit pe locotenent-colonelul 
J. Denton. 18 avioane și-au făcut 
apariția deasupra podului. Pri
mul a venit în picaj — bombar
dierul comandat de Denton, dar 
n-a reușit să-și arunce bombele 
și a fost lovit în plin. Țăranii din 
satul Huang Guang mi-au povestit

A 21-a aniversare a proclamării

Republicii Democrate Vietnam

Wl CALO Șl FRĂȚESC SALUT
Se împlinesc astăzi 21 de ani 

de la evenimentul memorabil în 
istoria poporului vietnamez — 
proclamarea Republicii Demo
crate Vietnam. Revoluția din au
gust 1945 și întemeierea, la 2 
septembrie, a statului vietnamez 
independent și democrat, au 
marcat încununarea luptei înde
lungate duse de poporul vietna
mez pentru scuturarea jugului 
colonial, începutul unei ere noi, 
de importante transformări re
voluționare în viățâ patriei sale.

Nevoit, la scurt timp după pro
clamarea independenței, să-și în
trerupă munca constructivă pen
tru a lupta împotriva colonialiș
tilor francezi, poporul vietnamez, 
după victoria cucerită în 1954, a 
trecut la o vastă muncă creatoa
re, izbutind în scurtă vreme să 
vindece rănile | provocate de 
război și să obțină realizări re
marcabile în toate domeniile de 
activitate. Sub conducerea Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam, populația Vietnamului 
de nord a dobîndit mairi succese 
în construirea bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului, în dez
voltarea culturii, științei și în ri
dicarea nivelului său de trai.

în prezent, acest brav popor 
este nevoit ca, o dată cu munca 
pentru continuarea construcției 
socialiste, să ducă o luptă dîrză 
împotriva agresiunii americane, 
pentru apărarea cuceririlor sale 
revoluționare, a independenței și 
integrității patriei.

Concomitent cu extinderea o- 
perațiilor de război în Vietnamul 
de sud, unde trupele intervențîo- 
niste încearcă zadarnic să înă
bușe lupta forțelor patriotice 
conduse de Frontul Național de 
Eliberare, agresorii au inten
sificat bombardamentele asu
pra R.D. Vietnam, atacînd o- 
rașe și sate, inclusiv capitala țării, 
orașul Hanoi, distrugând obiective 
industriale, sisteme de iriga
ție, așezăminte social-culturale, 
provocînd numeroase victime. în
suflețit de un fierbinte patrio
tism, poporul R. D. Vietnam dă

o ripostă dîrză dușmanului; ac
țiunile pline de eroism ale Ar
matei populare, ale oamenilor 
muncii ridicați la luptă stîrnesc 
admirația tuturor popoarelor iu
bitoare de pace și libertate.

în pofida condițiilor deosebit 
de grele, clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea din 
R. D. Vietnam desfășoară o 
muncă titanică pentru sporirea 
continuă a producției industria
le, pentru recolte lot mai bune, 
întărind continuu capacitatea de 
apărare a patriei. Oamenii mun
cii au îndeplinit cu succes pla
nul de stat pe cinci, ani și s-au 
angajat cu entuziasm1 în lupta 
pentru realizarea planului pe 
1966—1967. în cincinalul înche
iat îrî 1965, inve'Stițiile îh con
strucția Capitală au crescut de 
aproape trei ori față de cei cinci 
ani precedehți, au fost construite 
principalele întreprinderi ale ti
nerei industrii vietnameze, s-au 
dezvoltat ramuri industriale de 
bază, că energetică, metalurgia, 
construcția de mașini și chimia, 
în aceeași perioadă a fost desă
vârșită, în linii mări, transforma
rea socialistă a satului, direcțiile 
principale ale dezvoltării agricul
turii fiind folosirea de metode 
intensive și creșterea producti
vității la hectar. Realizări im
portante au fost obținute totoda
tă în dezvoltarea învățămintului, 
culturii, științei.

Poporul român urmărește cu 
caldă simpatie frățească munca și 
lupta poporului vietnamez, salu
tă cu bucurie succesele sale în 
construcția socialistă, lupta plină 
de eroism dusă de ostașii și ofi
țerii Armatei populare vietna
meze, de brigăzile din uzine și 
sate, de toți cei ce apără cu vi
tejie patria lor liberă și indepen
dentă, cuceririle socialiste ale po
porului.

Cauza dreaptă a poporului viet
namez din nord și din sud — 
se bucură de simpatia frățească 
și sprijinul Republicii Socialiste 
România, ale tuturor țărilor so
cialiste, de solidaritatea forțelor

Eroicii ostași ai armatei populare apără cu dîrzenie cerul patriei

cum Denton, care a reușit să se 
lanseze cu parașuta, era să se 
înece căzînd în mijlocul fluviului, 
de unde l-au ridicat pescarii pe 
o plută. Escadrila s-a retras în de
zordine de îndată ce și-a pierdut 
comandantul. Podul Ham Rong stă 
ca un spin în ochii agresorilor, 
care n-au făcut economie nici de 
bombe, nici de avioane, pentru a-1 
nimici. Intr-o singură bătă
lie în împrejurimile lui au fost 
doborîte 33 avioane dușmane. Dar 
podul se ridică și astăzi ca un 
simbol al eroismului legendar al 
armatei populare vietnameze.

întregul popor ia parte la lupta 
pentru apărarea țării. Alături de

toane. Și acestea sînt supuse a- 
tacurilor zilnice. Dar, de îndată ce 
un bac este scos din uz, dintr-un 
loc adăpostit, undeva pe rîu, altul 
își face apariția. Imediat ce șo
seaua este întreruptă de exploziile 
bombelor, locuitorii din împreju
rimi o refac. Nu le ajută agresori
lor nici bombele cu explozie întîr- 
ziată ; nu numai șoferii, dar zeci 
și zeci de mii de țărani, inclusiv 
femei, au învățat să le dezamorse
ze. După atacarea R. D. Vietnam, 
rețeaua căilor de comunicații nu 
numai că a fost menținută, dar a 
continuat să se dezvolte. Au 
fost reparate sau construite pes
te 43 000 km drumuri. S-au con-

armată, milioane de muncitori și 
țărani înarmați creează în jurul fie
cărui sat, al fiecărei întreprinderi 
o rețea de foc densă. Cînd avioa
nele inamice încearcă să evite 
stațiunile radar și focul artileriei, 
zburînd la mici altitudini, ele sînt 
împroșcate de rafale de mitralieră 
ce le obligă să se ridice în raza 
de acțiune a tunurilor antiaeriene, 
în jurul fiecărei întreprinderi s-au 
creat inele de apărare, unitățile 
armate fiind ajutate de muncitori, 
ingineri, funcționari, care după 
munca din uzină își ocupă locul 
în pozițiile de luptă.

...Eram undeva pe șoseaua nr. 1 
între Thanh Hoa și Vinh. Trecuse 
de miezul nopții. Kilometri întregi 
i-am străbătut printre șiruri de oa
meni care lucrau la repararea dru
mului. Ziua, șoseaua fusese săpată 
de bombe ; dar mii de oameni, că- 
rînd pietriș cu cobilița, au făcut-o 
din nou practicabilă. Agresorii 
n-au reușit să distrugă căile de 
comunicații ale Vietnamului, nici 
să paralizeze traficul atit de ne
cesar pentru aprovizionarea arma
tei și asigurarea activității econo
mice. Fiecare pod distrus a fost 
înlocuit cu debarcadere ori pon-

struit și reparat mii de poduri, 
mari și mici. O expresie a forței 
inepuizabile a poporului vietna
mez o constituie șirurile kilometri
ce de biciclete ce flanchează 
noaptea șoselele, transportînd fie
care greutăți pînă la 300 de kg. 
Rîurile mici sînt adîncite pentru a 
îngădui circulația vaselor. Flotile 
de bărci străbat noaptea fluviile, 
transportînd dintr-o localitate în 
alta tot ce este necesar luptei îm
potriva agresiunii, muncii și vieții.

Impresionantă este activitatea 
desfășurată de țărănime pentru 
menținerea și sporirea în condiți
ile vitrege impuse de război a pro
ducției agricole. Aviația dușmană 
bombardează cu sălbăticie di
gurile și barajele ce alcătuiesc o 
rețea de circa 10 000 km. lungime. 
Dar prin eforturile imense ale 
armatei și populației, în jurul 
barajelor s-au format puternice 
puncte de apărare Digul de la 
Ban Thach a fost rupt în cîteva 
rînduri de bombe, dar țăranii din 
satele din împrejurimi l-au refă
cut repede de fiecare dată. Ca 
măsură de precauție, fiecare sat 
își creează propriul său sistem de 
irigare, peste tot se sapă puțuri,

iubitoare de pace și progres de 
pretutindeni. Declarația de la 
București cu privire la agresiu
nea S.U.A. în Vietnam reprezintă 
o puternică manifestare a soli
darității țărilor socialiste cu 
R. D. Vietnam, cu patrioții din 
Vietnamul de sud. a hotărîrii 
nestrămutate a țărilor semnatare 
de a lua toate măsurile care se 
impun pentru sprijinirea luptei 
dîrze a poporului vietnamez.

Țâra noastră și-a exprimat în 
repetate rînduri, cu limpezime și 
fermitate — în Moțiunea adopta
tă de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, în 
declarații de stat, în organizații 
politice și obștești internaționale 
— deplina sa solidaritate cu lupta 
eroică a poporului vietnamez. 
România socialistă a dat și va 
dâ întreg ajutorul său tovără
șesc încercatului popor vietna
mez care apără libertatea și in
dependența patriei sale. Țara 
noastră sprijină întru totul pozi
ția în patru puncte a gUVefhUlui 
R.D. Vietnam, precum și cea în 
cinci puncte a Frontului Na
țional de Eliberare — singu
rul reprezentant legitim al popu
lației sud-vietnameze. Partidul, 
guvernul, întregul nostru po
por se pronunță cu toată ho- 
tărîrea pentru încetarea agre
siunii imperialiste în Vietnam, a- 
plicârea acordurilor de la Gene
va, curmarea imediată, definiti
vă și necondiționată ă bombar
damentelor asupra R. D. Viet
nam, încetarea intervenției ar
mate și retragerea trupelor a- 
gresoare din Vietnamul de sud, 
recunoașterea dreptului sacru al 
poporului vietnamez de a-și ho
tărî soarta potrivit propriilor «ale 
aspirații.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a R. D. Vietnam, poporul 
român adresează poporului țării 
frățești un călduros salut și u- 
rarea izvorîtă din inimă de a ob
ține noi succese în opera de con
strucție socialistă și în lupta îm
potriva agresiunii imperialiste ; 
urăm întregului popor vietna
mez victorie deplină în înfăp
tuirea năzuințelor spre indepen
dență, unitatea și integritatea 
teritorială a patriei sale.

T E L E G R A M Ă

Cu ocazia celei de-a XXI-a ani
versări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam — 2 septem
brie — ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a transmis 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Democrate Vietnam, 
Nguyen Duy Trinh, călduroase fe
licitări și urări de succese în ac
tivitatea sa.

tarlalele de orez sînt îndiguite pen
tru a le feri de eventuale revărsări 
ale lacurilor de acumulare. Agri
cultura se extinde spre regiunile 
deluroase, zeci și zeci de mii de 
hectare de păduri sînt defrișate și 
transformate în ogoare. Tovarășii 
vietnamezi mi-au povestit că toc
mai în perioada grea a războiului 
a crescut numărul cooperativelor 
care recoltează cîte 5 000 kg orez 
la hectar. Și aceasta inclusiv în 
regiunile cele mai frecvent bom
bardate — Vinh, Thanh Hoa, Vinh 
Linh și altele, unde țăranii, urmă
riți de aviație, sînt nevoifi să lu
creze noaptea la lumina lunii sau 
a lanternelor.

Unul din aspectele cele mai 
semnificative ale Vietnamului de 
azi l-am întîlnit în junglă. După 
multe ore de mers ne-am oprit la 
vest de Hanoi, pe un drum îngust 
de pădure, construit în anii războ
iului de rezistență. Am urcat pe 
poteci, pe panta unui deal acope
rit dens de vegetația junglei. 
Pe un teren de circa 4 000 mp. aici 
era amplasată o fabrică. Nume
roase secții, cuprinzînd fiecare 
doar cîteva strunguri, freze, rabo- 
teze sau polizoare, erau amenajate 
fie sub ramificațiile cîte unui ar
bore uriaș, fie sub acoperișuri de 
beton ascunse, la rîndul lor, prin 
desișul lianelor. O altă întreprin
dere fusese amenajată într-o pește
ră vastă. Primele echipe de munci
tori și ingineri au găsit aici cohor
te de șerpi și lilieci. Au lucrat săp- 
tămîni pentru curățarea peșterii, a- 
poi a fost adus utilajul si pe măsură 
ce o mașină era mutată, intra ime
diat în funcțiune. Peșteri mai mici 
din jur au fost transformate în de
pozite de materiale, în locuințe. 
Zeci de întreprinderi din Vietnamul 
de nord, deservesc armata, agricul
tura și alte nevoi ale țării, funcțio- 
nînd la adăpostul pădurilor și 
stîncilor. Iată de ce, în pofida 
greutăților create de război, prin
cipalele prevederi ale primului 
plan cincinal al R. D. Vietnam au 
fost îndeplinite.

în prezent populația s-a anga
jat cu entuziasm în bătălia pentru 
înfăptuirea planului economic bie
nal — 1966—1937. Planul își pro
pune continuarea industrializării 
socialiste. Prevederile lui răspund 
cerințelor războiului și țintesc mai 
departe — la pregătirea dezvoltă
rii economice de după război.

Poporul vietnamez, încrezător în 
forțele sale, convins de dreptatea 
cauzei sale, vădește o extraordi
nară energie și voință de luptă 
pentru apărarea țării și continua
rea drumului său spre o viață 
nouă.

Al. CÎMPEANU



PRtSA GREACĂ DESPRE VIZITA 

PREȘEDINHEUI CONSILIULUI 

DE MINIȘTRI, ION GHEORGHE MAURER
'ATENA. — Trimișii speciali Agerpres, Gh. Secuiu C. Alexandroaie, 

transmit: Presa greacă acordă spații largi vizitei pe care o face în Grecia 
delegația guvernamentală română condusă de Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. Ast
fel, ziarele publică ample relatări de la sosire și de la dejunul și recepția 
oferite în cinstea oaspeților români, consacră articole și comentarii vizi
tei premierului român în Grecia.

încheierea 
Congresului 
internațional 
de studii balcanice 
și sud-est europene

Cuvîntarea președintelui Franței 

la Pnom Penh

Ziarul „AKROPOLIS" publică în 
prima pagină comentariul „Grecia 
și România" în care arată, printre 
altele : „Capitala greacă a întîm- 
pinat cu sentimente tradiționale de 
cordialitate și ospitalitate pe pri
mul ministru al României, dl. 
Maurer, și pe ministrul afacerilor 
externe, dl. Mănescu.

Convorbirile celor două perso
nalități oficiale române la cel mai 
înalt nivel guvernamental, cu co
legii lor greci, se vor desfășura, 
desigur, într-o atmosferă favora
bilă deoarece Grecia și România 
au creat legături strînse între ele".

Ziarul „ATHINAIKI", după ce 
arată că cele două țări au un rol 
important în dezvoltarea colabo
rării balcanice și în securitatea 
europeană, își exprimă convinge
rea că întîlnirea greco-română la 
nivel înalt „va fi constructivă și 
va deschide un nou capitol în re
lațiile dintre cele două țări veci
ne". In același sens, „ATHENS 
DAILY POST" arată că acordu
rile care vor fi semnate „vor a- 
juta la dezvoltarea și în viitor a 
relațiilor dintre cele două țări".

Ziarul „AVGHI" scrie că „opi
nia publică din Grecia salută pe 
oaspeții români și urează ca dis
cuțiile cu colegii lor greci să dea 
rezultate pozitive în folosul celor 
două țări și, în general, în folosul 
păcii și al colaborării balcanice".

Intr-un articol intitulat „Spre o 
largă colaborare a Greciei cu Ro
mânia", cotidianul „TO VIMA" 
scrie că „din primele momente s-a 
căutat să se imprime convorbirilor 
greco-române o atmosferă de cor
dialitate, obiectivitate și sinceri
tate".

Ziarul guvernamental „ELEF- 
TERIA" subliniază aportul Româ
niei la Organizația Națiunilor Uni
te, arătînd că Grecia a primit cu 
satisfacție propunerile făcute de 
țara noastră în acest forum.

Ziarul economic „NAFTEMBO- 
RIKI" consacră un articol dezvol
tării economice a Republicii So
cialiste România, subliniind, între 
altele, că economia română este în

creștere și relevînd progresul in
dustrial realizat de România.

Ziarul „DEMOCRATIKI AL- 
LAGHI" publică pe prima pagină 
un articol intitulat „Călătoria d-lui 
Maurer la Atena — o contribuție 
adusă păcii în Balcani". La rîndul 
său „MESIMVRINI" publică un 
articol însoțit de fotografii cu titlul 
„Cordialitate greco-română" în 
care scrie între altele : „Observa
torii politici semnalează faptul su
bliniat de primul ministru român că 
înțelegerea dintre cele două țări — 
Grecia și România — constituie 
un exemplu de importanță mai 
largă pentru întreaga lume".

Vizita delegației guvernamentale 
române la Atena este oglindită, de 
asemenea, în paginile ziarelor 
„Etnos", „Hestia" și „Vradini".

ȘAHUL IRANULUI

A SOSIT LA SOFIA
SOFIA 1 (Agerpres). — La 1 

septembrie, la Sofia a sosit într-o 
vizită oficială șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi, și împă
răteasa Farah Pahlavi.

La aeroport, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri, și alte persoane oficiale.

în aceeași zi șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi, a 
făcut o vizită lui Gheorghi Trai
kov, președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R.P. Bulgaria. Au 
fost de față Todor Jivkov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, Jivko Jivkov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ivan Bașevy^ministrul a- 
facerilor externe al R.P. Bulgaria, 
și alte persoane oficiale. A fost de 
față, de asemenea, ministrul ira
nian al afacerilor externe, Galam 
Abbas Aram.

SOFIA 1. — Corespondentul
Agerpres, C. Linte, transmite : In 
cadrul celor 11 secții de speciali
tate ale primului Congres inter
național de studii balcanice și 
sud-est europene, numeroși oa
meni. de știință din cele 24 de țări 
participante au prezentat rapoarte 
și comunicări științifice.

In secția de arheologie, repre
zentantul român Vladimir Dumi
trescu a prezentat lucrarea „Prin
cipalele aspecte ale fazei medii a 
culturii Vincea din Oltenia în 
lumina săpăturilor de la Rast", 
iar Radu Popa lucrarea „Fortă
reața bizantină de la Păcuiul lui 
Soare (secolul X)“; în secția de 
istorie medie au prezentat lucrări 
Emilian Popescu — „Contribuții 
la geografia istorică a Peninsulei 
Balcanice în secolele V—IX", iar 
Mihai Dan — „Negustorii din Bal
cani și Levant în comerțul Tran
silvaniei în secolele XVI—XVII"; 
la secția de istorie modernă, M. 
Ionescu — „Obiective balcanice 
ale diplomației române între 1867- 
1869", iar D. Berindei — „Princi
patele Unite Române și lupta de 
eliberare națională în Europa de 
sud-est"; la secția literatură, Vir
gil Cândea — „Legenda lui Afro- 
dițian și locul său în relațiile cul
turală Orient-Occident"; la secția 
de etnografie — C. Bărbulescu — 
„Comunitate și diversitate în bas
mele sud-est europene". Paul Pe
trescu la secția de folclor a pre
zentat lucrarea „Arta țesăturilor 
românești", iar prof. arh. Grigore 
Ionescu a expus tema „Legăturile 
arhitecturii medievale românești 
cu arta țărilor balcanice și a 
Orientului Apropiat". In secția de 
lingvistică, I. Pătruț a prezentat 
„Cronologia raporturilor lingvistice 
dintre română și slavă".

★

Joi a avut loc ședința de închi
dere a Congresului. Președintele a- 
cestuia, V. Gheorghiev, a subliniat 
atmosfera de colaborare de la Con
gres; acad. E. Condurachi, secreta
rul general al Asociației interna
ționale de studii balcanice și sud- 
est europene, într-o expunere a su
bliniat că acest Congres a marcat 
o etapă importantă în programul 
studiilor sud-est europene. Urmă
torul Congres se va ține în 1969 la 
Atena

PNOM PENH 1 (Agerpres). — 
Joi, pe stadionul din Pnom Penh, 
în prezența a peste 200 000 de per
soane, președintele Franței, Char
les de Gaulle, aflat în vizită ofi
cială în Cambodgia, și prințul No
rodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, au luat cuvîntul la un 
mare miting.

După ce a evocat relațiile tradi
ționale dintre cele d,ouă țări și 
continua dezvoltare a acestor re
lații, președintele de Gaulle a 
subliniat succesele obținute de 
Cambodgia în dezvoltarea econo
miei sale. în continuare, de Gaulle 
a abordat o serie de probleme in
ternaționale și, în primul rînd, si
tuația din Vietnam. Președintele 
Franței a amintit că, în timp ce 
Cambodgia și-a ales o politică de 
neutralitate, care decurge din a- 
cordurile de la Geneva din 1954, 
„autoritatea politică și militară a 
Statelor Unite se instala în Viet
namul de sud, iar războiul s-a rea
nimat sub forma unei rezistențe 
naționale. După aceea, iluziile re
lative la folosirea forței au dus la 
întărirea continuă a corpurilor ex- 
pediționare și la o escaladare din 
ce în ce mai intensă a războiului 
din Asia". Această escaladare, a 
subliniat președintele Franței, 
„este din ce în ce mai condamna
tă în numele popoarelor Europei, 
Africii, Americii Latine și, în 
sfîrșit, din ce în ce mai amenință
toare pentru pacea lumii".

Referindu-se la poziția Franței, 
de Gaulle a arătat că aceasta 
condamnă agresiunea din Vietnam 
și a subliniat că „nu există nici

varșovia |N AMINTIREA

EVENIMENTELOR DIN 1939
VARȘOVIA 1 (Agerpres).— Cu 

prilejul împlinirii a 27 de ani de 
la atacarea Poloniei de către Ger
mania hitleristă și de la începutul 
celui de-al doilea război mondial, 
la 1 septembrie a avut loc la Var
șovia un miting împotriva răz
boiului. Au participat conducători 
de partid și de stat, în frunte cu 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., precum și 
numeroși locuitori din Varșovia. 
A luat cuvîntul J. Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone.

0 sută de miliarde kWh
Ziarele sovietice 

au publicat o știre 
deosebită: hidrocen
trala „V. I. Lenin" 
de pe Volga, din a- 
propierea orașului 
Kuibîșev, a produs, 
de la intrarea în 
funcțiune a primului 
agregat și pînă în 
prezent, o sută de 
miliarde kilowați- 
ore energie electrică.

Pentru a da o a- 
semenea cantitate de 
energie, toate cen
tralele electrice ale 
Rusiei anului 1913 ar 
fi trebuit să lucreze 
50 de ani, în timp ce 
gigantului energetic 
de pe Volga i-au tre
buit pentru aceasta 
doar vreo zece ani.

Construirea hidro
centralei de lingă 
Kuibîșev a fost, la 
timpul său, o adevă
rată școală a con
structorilor sovietici 
de hidrocentrale mo
derne de mare ca
pacitate. Ne amin
tim că. aici au lucrat 
excavatoare in a că
ror cupă intrau, deo
dată, 25 de metri 
cubi de pămînt, iar 
pe șantier au fost 
folosite 4000 de ca
mioane. La 9 august 
1958 hidrocentrala 
intra în funcțiune cu 
întreaga ei capaci
tate. Dacă construi
rea primei hidrocen
trale a planului 
GOELRO — cea de 
pe rîul Volhov, din 
apropierea Leningra
dului, cu o putere 
instalată de numai 
56 mii kilowați — a 
durat 7 ani, hidro
centrala „V. I. Le
nin" de pe Volga, cu 
o putere instalată de 
2 350 000 kW, a fost 
realizată în cinci ani. 
In prezent, folosind 
experiența acumu
lată, constructorii so
vietici de hidrocen

trale sînt angajați în 
lucrări de anvergură 
și mai mare: se lu
crează din plin la 
noua treaptă a cas
cadei energetice de 
pe Volga — hidro
centrala de la Sara
tov, care va da pri
mii kilowați-ore în 
cinstea celei de a 
50-a aniversări a Re
voluției din Octom
brie. Centrale și mai 
puternice sînt în

moscova

curs de realizare pe 
fluviile siberiene. 
Cea de la Saiano- 
Șușenskoie de pe 
Enisei, de pildă, va 
fi de trei ori mai 
puternică decît ju
biliara „Kuibîșev-
skaia". Energetica 
sovietică pășește îna
inte cu pași mari.

Cei cărora li s-a în
credințat exploata
rea marii hidrocen

trale de pe Volga, și 
care au raportat a- 
cum un succes ex
primat într-o cifră 
atît de impunătoa
re, continuă tradiția 
constructorilor. Ei 
s-au angajat să dea 
peste plan, în cinstea 
celei de-a 50-a ani
versări a puterii so
vietice, șase sute de 
milioane kilowați- 
ore de energie elec
trică. In contul a- 
cestui angajament ei 
au dat pînă acum 
circa o sută de mi
lioane kilowați-ore. 
La 30 august, în ca
drul unui miting, co
lectivului hidrocen
tralei de pe Volga i-a 
fost înmînat Steagul 
Roșu al Consiliului 
Central al Sindi
catelor și Ministe
rului Energiei Elec
trice și Electrificării 
al U.R.S.S. pentru lo
cul de frunte 'ocupat 
în întrecerea socia
listă.

Silviu PODINA

După 
convorbirile 
de la Oslo

OSLO 1 (Agerpres). — Cu pri
lejul încheierii vizitei oficiale de 
patru zile a cancelarului Erhard 
în Norvegia, la Oslo a fost dat pu
blicității un comunicat comun. 
După cum se subliniază în acest 
document, „cele două părți și-au 
afirmat fidelitatea față de N.A.T.O.".

Analizînd stadiul actual al rela
țiilor dintre Est și Vest, cancela
rul Erhard și primul ministru 
Borten, se arată în continuare în 
comunicat, au relevat necesitatea 
unor acțiuni pe linia îmbunătățirii 
acestor relații.

înainte de a părăsi Oslo pentru 
a pleca într-o vizită oficială în 
Suedia, cancelarul Erhard a parti
cipat la o conferință de presă.

„Guvernul S.U.A. nu a declarat 
că intenționează să reducă trupele 
americane staționate în Germania 
(occidentală n.r.)“ — acesta a fost 
răspunsul cancelarului la o între
bare care viza demersul a 13 
membri democrați ai Senatului 
S.U.A., care au cerut administra
ției Johnson să reducă substanțial 
forțele militare ale S.U.A. din Eu
ropa.

0 Thant 
nu va solicita 
înnoirea mandatului

NEW YORK 1 (Agerpres). — în
tr-o declarație publicată la Orga
nizația Națiunilor Unite, secreta
rul general al O.N.U., U Thant, a 
anunțat că nu intenționează să so
licite înnoirea mandatului său, care 
va expira la 3 noiembrie a.c. El a 
arătat că va cere Consiliului de 
Securitate să facă recomandări 
Adunării Generale a O.N.U. cu pri
vire la alegerea unui nou secretar 
general. în continuare el s-a refe
rit la unele probleme legate de 
activitatea O. N. U., precum și la 
actuala situație internațională. Re- 
ferindu-se la conflictul vietnamez, 
U Thant și-a manifestat îngrijora
rea față de evoluția evenimentelor 
din Vietnam și de pericolul pe 
care-1 prezintă acest război pen
tru pacea lumii întregi. „După 
părerea mea, a declarat el, se re
petă greșeala tragică de . a se re
curge la forță și mijloace militare 
în căutarea iluzorie a unei păci. 
Pacea în Asia de sud-est nu va 
putea fi restabilită decît prin res
pectarea Acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam 
și prin respectarea întocmai a 
principiilor Cartei O.N.U.".

în altă ordine de idei, U Thant 
și-a exprimat regretul față de fap
tul că Organizația Națiunilor U- 
nite nu are un caracter universal, 
așa cum reiese din denumirea a- 
cesteia. El a citat ca un element 
negativ absența Chinei din aceas
tă organizație internațională.

Secretarul general al O.N.U. a 
subliniat apoi faptul că în nume
roase probleme de importanță ma
joră pentru întreaga lume, printre 
care și cea a dezarmării, nu s-a în
registrat un progres vizibil. „Suc
cesiunea rapidă a evenimentelor, a 
arătat U Thant, duce la compli
cații grave, în timp ce eforturile 
pentru stăvilirea acestei tendințe 
sînt incomparabil mai lente". De 
asemenea, a declarat secretarul 
general al O.N.U., nu se remarcă 
un progres hotărîtor în acțiunile 
concrete și indispensabile îndrep
tate spre ajutorarea regiunilor să
race din lume.

U Thant și-a exprimat, însă, 
speranța că prin eforturile comu
ne ale tuturor țărilor membre ale 
O.N.U., această organizație va de
veni un instrument indispensabil 
eficace al păcii și într-adevăr 
mondial.

o șansă ca popoarele Asiei să se. 
supună legilor unor străini veniți 
de pe celălalt țărm al Pacificului, 
indiferent care sînt intențiile 
și puterea armelor acestora".

De Gaulle a subliniat necesita
tea unui acord „care să aibă ca 
obiect stabilirea și garantarea 
neutralității popoarelor Indochi- 
nei, dreptul lor de a dispune de 
ele însele așa cum sînt în mod 
efectiv, lăsînd fiecăreia dintre ele 
deplina responsabilitate a aface
rilor sale".

Președintele Franței a condițio
nat un asemenea acord „de hotă- 
rîrea și angajamentul pe care tre
buie să și-l ia în prealabil Statele 
Unite ale Americii de a-și retra
ge în țară forțele armate, într-un 
termen precizat și convenabil".

La rîndul său, prințul Norodom 
Sianuk a declarat că țara sa are 
o poziție asemănătoare aceleia a 
Franței în problema vietnameză, 
pronunțîndu-se pentru respectarea 
acordurilor de--la Geneva din 1954. 
Aceasta implică, a spus șeful sta
tului cambodgian, retragerea tru
pelor străine din Vietnamul de 
sud și recunoașterea dreptului 
sacru al poporului vietnamez, ca 
și al tuturor celorlalte popoare, de 
a-și hotărî propria lor soartă. Prin
țul Norodom Sianuk a acuzat Sta
tele Unite pentru faptul că per
severează „să conteste, să vi'oleze, 
să știrbească libertatea, indepen
dența și integritatea teritorială a 
Cambodgiei, datorită faptului că 
noi considerăm folositor pentru vii
torul Cambodgiei să apărăm cauza 
dreaptă a Vietnamului".

SANTO DOMINGO

Contacte între guvern 
și opoziție

SANTO DOMINGO 1 (Ager
pres). — Președintele Republicii 
Dominicane, Joaquin Balaguer, a 
avut miercuri o întrevedere cu 
parlamentarii din opoziție, membri 
ai Partidului Revoluționar Domi
nican. în cercurile din capitala 
dominicană se arată că această 
întrevedere urmărește să creeze o 
anumită stabilitate guvernului. Cu 
acest prilej, reprezentanții opozi
ției au declarat lui Balaguer că 
Partidul Revoluționar Dominican 
nu intenționează să practice față 
de guvern „o opoziție sistematică 
și tendențioasă", ci „va adopta o 
atitudine de expectativă construc
tivă".

Informații 
științifice 
transmise 
de „Luna 11"

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Stația automată „Luna-11", pla
sată pe o orbită circumlunară 
la 28 august, își continuă zbo
rul. Joi la orele 17 stația a ter
minat cea de-a 37-a rotație în 
jurul Lunii. De Ia lansare s-a 
stabilit legătura prin radio cu 
„Luna-11' de 29 de ori. In 
timpul acesta s-au făcut măsu
rători de traiectorie și s-au re
cepționat informații științifice. 
Datele telemetrice arată că sis
temele de bord și aparatajul 
științific al stației funcționează 
normal.

NIGERIA

A H)ST INSTITUIT
SISTEMUL FEDLRA

LAGOS 1 (Agerpres). — Prlnir-un 
decret publicat miercuri și semnat 
de It. col. Yakubu Gowon, șeful ac
tualului guvern militar nigerian, re
gimul unitar din Nigeria, instituit do 
generalul Ironsi la 23 mai 1966, a 
fost suprimat și înlocuit cu un sistem 
federal. De acum înainte, guvernul 
țării se va numi „guvern militar fe
deral’, Lagosul devine „capitală 
federală", provinciile revin la sta
tutul lor regional, iar problemele re
gionale, care fineau de competenfa 
Tribunalului suprem în cadrul siste
mului unitar, sînt transferate instan- 
jelor provinciale.

Gruparea militară care a organizat 
recenta lovitură de stat nu întru
nește însă asentimentul tuturor li
derilor provinciali. Astfel, după cum 
s-a mai anunfat, șeful provinciei de 
est s-a pronunțat pentru menținerea 
statutului unitar al Nigeriei.

La conferința de la Brazzaville a mișcărilor de eliberare din coloniile por
tugheze din Africa, reprezentantul Frontului de Eliberare din Mozambic 
a anunfat că patriofii luptă în prezent în patru provincii ale țării totalizînd 
o suprafață de 200 000 kmp și o populație de 800 000 de locuitori. Totodată 
— a declarat el — se organizează lupta și în alte provincii. în fotografie: 

un grup de luptători din forțele patriotice din Mozambic
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Kg DAMASC. Directorul Pavilionului românesc la Tîrgul in- 
ternațlonal de la Damasc, O. Buțină, a organizat joi o 

conferință de presă, vorbind despre evoluția schimburilor 
comerciale dintre România șl Siria. Participanții au vizitat 
Pavilionul țării noastre, făcînd aprecieri 
la nivelul tehnic al exponatelor.

elogioase cu privire

■ STOCKHOLM. Ministrul afacerilor externe al Suediei, 
Nilssen Torsten, a luat cuvîntul Ia festivitatea de des-

chidere a Tîrgului anual Internațional „Sankt Erlksmesan". 
El a relevat dorința guvernului suedez de a extinde aria 
geografică a schimburilor sale comerciale.

BH TOKIO. Comitetul Central Executiv, al Partidului So- 
““ cialist din Japonia a aprobat documentul „Pentru pacea 
și securitatea Japoniei*, în care se subliniază necesitatea 
„anulării așa-numitulul tratat de securitate japono-amerlcan 
și lichidării bazelor militare americane de pe teritoriul japo
nez". Documentul subliniază că Japonia trebuie să ducă o 
politică de neutralitate pozitivă, precum și necesitatea creării 
unul sistem colectiv de securitate în această regiune a lumii 
care să garanteze securitatea țării.

BONN. Generalul vest-german Walter Krupinskl a Intrat 
în conflict cu conducerea Ministerului Apărării al R.F.G. 

El a criticat într-un interviu aspecte ale organizării forțelor 
aeriene vest-germane și a acuzat ministerul că poartă respon
sabilitatea catastrofelor avioanelor „Starfighter".

Ministrul apărării a Interzis publicarea interviului în re
vista „Der Spiegel', dar cotidianul „Blid Zeitung' l-a publicat 
Integral.

H9 STRASBOURG. S-a deschis Congresul Federației inter- 
•“ naționale de limbi și literaturi modeme, organism afiliat 
Consiliului internațional de filozofie șl științe umanistice de 
pe lingă U.N.E.S.C.O. Congresul șl-a propus să studieze 
„realul in literatură șl limbă". Din (ara noastră Iau parte 
prof. unlv. Boris Cazacu, prof. unlv. Șerban Cioculescu,- 
membri corespondenți al Academiei, prof. unlv. Nlcolae L

„VOM
REVENI
ROMÂNIA

Din avioanele care aterizează 
zilnic pe aeroporturile britanice 
coboară și pasageri care și-au 
petrecut vacanța pe litoralul ro
mânesc al Mării Negre. Pe chi
purile lor a trecut pensula de 
bronz a soarelui de la Mamaia, 
Eforie și alte stațiuni de pe li
toral.

S-au simțit foarte bine în Ro
mânia. Așa scriu cei mai mulți 
dintre britanicii care au ținut 
să-și destăinuia impresiile, tri- 
mițîndu-le pe adresa Oficiului 
Național de Turism-Carpați din 
Londra. Telefoanele biroului 
sînt din plin solicitate pentru 
transmiterea aprecierilor. Fle
care se simte îndemnat să p- 
rate ce i-a plăcut mai mu) 
rodnicul Bărăgan, nisipul litora
lului, Mamaia, bucătăria româ
nească, o vizită la Murfatlar, la 
București sau în Deltă. Au vă
zut pretutindeni oameni pe șan

tiere, construcții, industrii și au 
rămas plăcut impresionați.

Vizitatorii relatează uneori 
detalii, își exprimă păreri gene
rale. „Aveți o țară încîntătoare' 
— scrie B. Berey din Yorkshire. 
Iar aprecierile pozitive se repe
tă ca un refren în aproape toa
te scrisorile. Alții au fost impre
sionați de ospitalitatea româ
nească : în România am întîl- 
nit o atmosferă prietenească șl 
relaxată (prof. Anthony Pre
ece din Londra). Un plic sosit 
din Enfield de la Colin Rayner 
ne asigură că autorul a pe
trecut „cea mal frumoasă va
canță din ultimii 10 ani'. A fă
cut o excursie la București și 
exprimă constatări personale : 
„Capitala dv. se schimbă par
că în fiecare zi, cu atîtea nqjf 
dezvoltări în construcțiile urba
ne... îmi voi aminti mult timp he 
București. Am văzut cu mulț>; a- 
teres cum se dezvoltă țara d, j? 
neavoastră și ce oameni <- 
națl aveți... Mă voi reîntoarce 
la anul'.

Sînt unii care au venit în 
România prima dată și au pro
mis că vor reveni : „Am dori să 
mai vedem o dată Bucureștiul. 
Vom povesti șl prietenilor noștri 
despre minunata dv. țară'. 
Sînt și dintre acei care au cu
noscut țara noastră cu mulți ani 
în urmă, ca de exemplu S. Oli
ver, tehnician radio : „Mi-a tăcut 
mare plăcere să revăd Româ
nia după 28 de ani. Cită trans
formare 1 M-a impresionat în
treaga dezvoltare a construcți
ilor din București. îmi amintesc 
de timpurile cînd pe locul Ma
maiei erau numai Hotel In
ternațional șl cîteva vile. Și 
ce localitate întinsă șl mo
dernă este Mamaia de as
tăzi 1 ...Am întîlnit pretutindeni 
atîtea flori și atîta curățenie".

„Vom reveni' — scriu mulți 
din oaspeții litoralului român. 
Este de altfel în obiceiul en
glezilor să stabilească din timp 
unde anume își vor petrece ur
mătoarea vacanță.

L. RODESCU

Popa, prof. unlv. I.lviu Rusu și lector universitar Al. Paul 
Georgescu, care vor prezenta comunicări.

Mi BERLIN. Vicepremierul R.A.U., Mohamed Abdel Kader 
™ Hatem, care a efectuat o vizită în R.D.G., a părăsit 
miercuri Berlinul. EI a avut întrevederi cu Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, șl cu alte oficialități din 
R.D.G. în cursul unui interviu, Hatem a declarat că vizita sa 
va contribui la dezvoltarea prieteniei șl colaborării dintre 
cele două state.

CANBERRA. Consiliul Sindicatelor din Australia a apro- 
™ bat o hotărire în care se pronunță „împotriva războiului 
ca mijloc de rezolvare a problemelor litigioase dintre po
poare", condamnînd cercurile conducătoare ale țării, care au 
dispus ca tinerii încorporați să fie trimiși în Vietnamul de 
sud șl cere guvernului să organizeze un referendum în 
această problemă.

!E§3 MOSCOVA. In capitala sovietică s-a deschis cea de-a
IV-a expoziție internațională „Interorgtehnica-66", oglin

dind cele mai noi realizări în domeniul construcției apara
telor destinate ușurării și simplificării muncii de organizare 
și conducere, de proiectare și deservire în industrie, trans
porturi, comerț și agricultură.

BELGRAD. După cum anunță Taniug, în dimineața de 1 
septembrie, la 2 kilometri de Liubliana s-a prăbușit un 

avion al companiei engleze „Britanic Airways", avînd la 
bord 110 călători și 7 membri ai echipajului. 29 de persoane 
au scăpat cu viață, fiind transportate la spitalul din 
Liubliana. O comisie de specialiști cercetează cauzele ca
tastrofei.

H LONDRĂ. Citind surse informate de la Londra, agenția 
France Presse relatează că guvernul britanic nu este în 

prezent favorabil sugestiei prezentate de către președintele 
Johnson lui Harold Wilson, privind organizarea unei con
ferințe tripartite anglo—vest-germano—americane în legătură 
cu problema finanțării armatei de pe Rin.
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