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Convorbiri intre delegația Partidului
Comunist Român și delegația Partidului

Comunist din Austria

SPRIJIN DIFERENȚIAT Tovarășul Nicolae Ceausescu

Miercuri, 7 septembrie, la Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist Român au continuat convor
birile între delegația Partidului 
Comunist Român și delegația Par
tidului Comunist din Austria.

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român au 
participat tovarășii : Nicolae Ceau- 
șescu, secretar general al C.C. al 
P.C.R., Paul Niculescu-Mizil,

membru al Prezidiului Permanent, 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Aus
tria au luat parte tovarășii : Franz 
Muhri, președintele Partidului Co-

munist din Austria, Alfred Rus- 
chitzka, membru a! Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Austria, și 
Josef Wodrazka, membru al C.C. 
al P. C. din Austria, secretar al 
ganizației din landul Salzburg 
P.C. din Austria.

Convorbirile s-au desfășurat 
tr-o atmosferă tovărășească, 
caldă prieteni?.

or-
a

în
de

MULTILATERAL

AGRICOLE

a primit pe tovarășul A. I. Pelșe,
membru al Biroului Politic

al C. C. al P. t. II. S.
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NOTAȚII AUTUMNALE
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Comitetul nos
tru regional de 
partid urmăreș
te cu

' rentă
nivelului 
ducției în

. unitățile agricole 
socialiste, întărirea 
de vedere economic 
toric.
desfășurată are drept scop îm
bunătățirea activității cooperati
velor agricole, folosirea rațio
nală a bazei tehnico-materiale, 
punerea în valoare a tuturor 

, posibilităților de creștere a pro
ducției pe care le oferă agri
cultura cooperatistă. Ca urmare a 
ajutorului acordat țăranilor coope
ratori de organele și organizațiile 

1 de partid, de consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste, în probleme 

i cum ar fi mecanizarea și chimi- 
: zarea producției agricole, extinde

rea suprafețelor irigate, precum și 
în alte domenii, majoritatea unită
ților din regiune au reușit să obți
nă rezultate economice bune.

A intrat în practica muncii de 
partid ca, periodic, să anali
zăm aprofundat un domeniu de 
activitate sau altul al acestor uni
tăți, pentru a putea să le ajutăm 
să-și îmbunătățească continuu ac
tivitatea de producție. Dintr-o a- 
semenea analiză întreprinsă re- 

, cent, la indicația și sub îndruma- 
■ rea comitetului regional de partid, 
: de către consiliul agricol regional, 

uniunea regională a cooperativelor 
agricole și specialiștii filialei 
regionale a Băncii Naționale a re- 

șit că există încă un număr de 
45 cooperative care nu obțin re
zultate pe măsura posibilităților, 
în aceste unități recoltele de grîu, 
porumb, sfeclă de zahăr și cartofi 
sînt sub media regiunii. Nesatisfă
cătoare sînt și producțiile din sec
torul creșterii animalelor, 
țeles, aceasta influențează 
asupra veniturilor bănești, 
făcută a scos în evidență 
zele care generează această stare 
de lucruri și, astfel, au putut fi 
luate măsuri de remediere.

Caracteristic pentru majoritatea 
acestor unități este fertilitatea scă
zută a terenurilor. Ele posedă so
luri podzolice, terenuri situate pe 
pante, ceea ce nu permite decît în 
mică măsură mecanizarea lucrări
lor agricole. Trebuie remarcat și 
faptul că 50 la sută din suprafața 
agricolă a cooperativelor amintite 
este ocupată de pășuni și finețe 
naturale, în general slab producti
ve. De asemenea, în luncile rîuri- 
lor au suprafețe însemnate supu
se inundațiilor. Studiul amintit a 
arătat că și în aceste condiții, prin 
organizarea rațională a pro
ducției. prin efectuarea unor lu
crări de fertilizare și corectare a 
acidității solului, prin îndiguiri, de
secări etc., se pot obține recolte și 
venituri superioare celor realizate 
în prezent. In raionul Reghin, bu
năoară. pot fi deșecate 255 ha te
renuri cu exces de umiditate și 
redate circuitului arabil, iar în ra
ionul Odorhei. prin desțelenirea a 
212 ha finețe naturale și 40 ha pă
șuni neproductive și însămînțarea 
îor cu plante valoroase, se pot ob
ține producții incomparabil mai 
mari.

Factorul hotărîtor pentru conso
lidarea economică a acestor unități 
este alcătuirea mai judicioasă de
cît pînă acum a planului de cul
tură. Faptele au arătat că. în a- 
ceastă zonă cu multe terenuri si
tuate în pantă, cultivarea unor su
prafețe prea mari cu prășitoare 
contribuie la eroziunea solului și 
scăderea fertilității lui — la ob
ținerea de recolte slabe. Noi am 
aiuns la concluzia că în aceste uni
tăți este bine ca. de la caz la caz, 
să se introducă în planul de cul
tură suprafețe mai mari cu car
tofi. in pentru fuior etc. deoarece 
aceste plante au o rentabilitate 
mai ridicată, sînt mai puțin pre
tențioase la regimul termic. De 
asemenea, aici este bine să se ex
tindă plantațiile de pomi și viță 
de vie. care valorifică superior 
coastele erodate, slab productive. 
Transformarea acestor pante în vii 
roditoare ar contribui la consoli
darea cooperativelor, dar actualul 
normativ în vigoare cu privire la 
valorificarea producției frînează 
extinderea suprafețelor de vii în 
aceste cooperative.

O altă concluzie trasă este că 
unitățile amintite nu valorifică
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loan KOmCIVES
secretar al Comitetului regional

Mureș-Autonomă Maghiară al P.C.R.

lor din punct 
și 

întreaga muncă
organiza- 

politică

Bineîn- 
negativ 
Analiza 
și cau-

teren 
creșterea

11 477 lei 
media pe 

veniturilor

suficient condi
țiile naturale, fa
vorabile dezvol
tării creșterii a- 
nimalelor. în ce
le 45 cooperative 
agricole venitu
rile la suta de 

agricol 
animalelor 
mai mici 

regiune,

hectare 
din 
cu 
cît 
ponderea veniturilor sectorului 
zootehnic este de numai 37,8 la 
sută. Principala cauză a acestei si
tuații este balanța furajeră defici
tară. Pare un lucru curios dat fi
ind că pășunile și fînețele ocupă 
circa jumătate din suprafețe, totuși 
exploatarea lor nerațională a făcut 
ca producția de iarbă să nu fie pe 
măsura posibilităților. La aceasta 
se adaugă alimentarea nesatisfă
cătoare cu apă, îngrijirea ne
rațională a animalelor, deficien
țe în organizarea montelor și 
fătărilor. Ca urmare, în coope
rative agricole cum sînt cele din 
Vețca, Călugăreni, Bezid și altele 
rentabilitatea în sectorul zootehnic 
este scăzută.

Concluzia generală privind u- 
nitățiie analizate este că actuala 
stare de întreținere și productivi
tate a pășunilor, precum și siste
mele uzuale de pășunat nu satisfac 
cerințele dezvoltării bovinelor. A- 
ceste pășuni ar putea fi mai 
valorificate, pentru moment, 
sporirea numărului de oi cu

obținute 
sînt 
de- 
iar

bine 
prin

I
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al' C.C. al P.C.R., 
a primit, la 7 septembrie, pe A. I. 
Pelșe, membru al Biroului Politic 
al . C.C. al P.C.U.S., și președintele 
Comitetului Controlului de Partid 
de pe lîngă C.C. al P.C.U.S., care 
se află în concediu de odihnă în 
țara noastră. Cu acest prilej a

avut loc o convorbire care a de
curs într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

A participat Vasile Vlad, mem
bru supleant a! C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R. A fost, 
de asemenea, de față A. V. Basov 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

FOLOSIREA 
RAȚIONALĂ 
A FORȚEI 
DE MUNCĂ
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PE ȘOSEA
toamnei e Omul cu teodolitul • Ele
mai mult sau

nu numai o pan- 
șerpuind printre 
ci și un caleido-

O șosea este 
glică de asfalt 
peisaje diverse, 
scop de imagini sugestive, prile
jul unui colocviu lăuntric despre 
sensul celor înregistrate pe re
tină.

Mai ales acum, la început de 
toamnă, șoseaua oferă privirilor, 
cu mai multă dărnicie parcă, nu

PE PLAIURILE NATALE
centenarul george coșbuc.
Uneori, zilele începutu

lui de septembrie aici, la 
poalele Pietrosului și mun
ților Rodnei sînt moho- 
rîte, scăldate parcă în ce
nușă și plumb. Nopțile 
sînt însă sticloase și lim
pezi iar sus, pe boltă, 
„Ursa mare" strălucește 
cu o lumină sporită.

Cu un veac în urmă, în- 
dealurile din jurul 

s-a născut 
dințr-o con? 
care ne-am 
o numi li-

tre
Năsăudului
un . 
stelație 
obișnuit 
teratura 
le lui :
Alți aștri s-au zămislit în 
pămînturile de dincolo de 
Ceahlău și din sudul Car- 
paților. Poporul le-a dat 
fiecăruia un nume: Emi-

astru 
pe 
a 
română. Nume- 
George Coșbuc.

nescu. Creangă,Cara- 
giale. Laolaltă ei formea
ză „carul mare" al cu- 
vîntului românesc, înari
pat și scris cu foc din 
inima norodului.

Așezări de pe valea 
Someșului și a Sălauaei 
îmbracă straie de sărbă
toare. Intre ele se află 
Năsăudul, Salva și Coș
buc (fostul Hordou). Lo
calnicii, însuflețiți de dra
gostea pe care întregul 
popor- o poartă poetului 
care i-a cîntat „bucuria 
și amarul", dreg drumuri, 
muruiesc case, aștern co
voare. Cu toții so pregă
tesc să cinstească împli
nirea unei sute de ani de 
la nașterea poetului care 
a dus faima acestor locuri

9 Electrifies

(Continuare în pag. a V-a)
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Studiul drep 
tului în invă 
țămintul eco 
nomic supe
nor

De- curînd a fost dată în folosință în Capitală noua 
clădire a Institutului de proiectare a construcțiilor și 

instalațiilor de gospodărie comunală
Foto : R. Costln

mai puțin pitorești

ALE
în toată țara și dincolo de 
granițele ei. Ei vor primi 
oaspeți și, ca gazde, vor 
să-și arate tot ce au mai 
frumos în sate, în ogrăzi 
și în case.

O plimbare în aceste 
zile pe ulițele satului 
Coșbuc adaugă emoției 
pe care o produce întîl- 
nirea cu locurile natale 
ale poetului dorința de a 
iscodi gîndurile, planuri
le organizatorilor. Ce va 
fi? Cum se va desfășura 
sărbătoarea centenarului?

Dar mai înainte, un 
scurt popas în curtea ca
sei preotului Sebastian 
Coșbuc, în care acum un 
secol s-a ivit pe lume fiul 
său, poetul. Stăm pe pia
tra de la intrare. în curte

Ploaie artificială

RAPSODULUI
„se lucră” : se pun flori, 
se pietiuiesc alei, se tun
de iarba, crescută fără 
măsură din cauza ploilor 
bogate căzute în ultimele 
săptămîni. Ca din pămînt 
se apropie doi copii : Ve- 
turia Coșbuc, de trei ani 
și jumătate, știe a spune 
cum se numește și că este 
stră-strănepcată a lui 
Coșbuc; Filip Ion are zece 
ani, a trecut în clasa a 
IV-a și are note numai de 
la „șapte" în sus. Mama 
lui este strănepoată a lui 
Coșbuc. Fără a se lăsa 
prea îndelung rugat, „fi
ciorul", ce poartă „brișcă" 
la brîu și sparge în dinți 
alune de pădure, recită 
mai bine de jumătate din 
„Nunta în codru".

Peste drum de casa 
centenară se poate vorbi 
cu bătrîna Zăgrean Rozi- 
la, contemporană cu Coș
buc, care-și amintește că 
acum 60 de ani, pe cînd 
era „tînără", l-a văzut pe 
poet în pragul casei pă
rintești, înconjurat de oa
meni din sat. „O vorbit cu 
ei, apoi le-o dat de beut 
și i-o îndemnat la joc. Ta- 
ie-i plăcfe să-i vadă cum 
joacă 1"

Discutînd cu cîțiva 
membri ai Comisiei de or
ganizare am aflat că între 
30 iulie și 14 august s-a

Mihai FLOREA

(Continuare 
în pag. a IV-a)

numai încintătoarea luminozitate 
a culorilor risipite de penelul ge
neros al naturii, dar și tabloul di
namic al înfăptuirilor cu care oa
menii se pregătesc să întîmpine 
sfîrșitul anului.

Primii kilometri răsfrînți în fi
dela oglindă a indicatorului de 
la bordul automobilului ne și 
confruntă cu realitățile toamnei. 
Nu departe de Chitila zărim ca
mioane și care încărcate cu mor
mane de 
pede, a 
hărului", 
lucrează 
pulbere albă și dulce, izvorît din 
belșugul noii recolte 
să în saci.

De altfel, 
ale toamnei 
întîlnești în ...... .
și struguri, cu pepeni și gogoșari 
care se scurg spre piețele Capi
talei ; te întîmpină din lanurile 
înalte de porumb ; le vezi în mor
manele de pere și mere ; îți des
fată privirile prin viile cățărate 
pe dealurile din preajma Găesti- 
lor, pe locuri unde pînă a ra 
cîțiva ani domnea o noțiune geo
logică sinonimă cu nefertilitatea : 
eroziunea.

în apropierea Găeștilor pot fi 
contemplate siluetele albe, profi
late pe mai multe zone, ale unor 
noi construcții industriale și agri
cole de mari proporții. Ele în
deamnă la reflecții pe marginea 
destinului acestei localități altă
dată, ca multe altele, uitată de 
lume. Nu peste multă vreme aici 
se vor înălța și schelele viitoarei 
fabrici de frigidere.

Victor BÎRLADEANU

sfeclă de zahăr: e lim- 
început „campania za- 

fabrica din localitate 
din plin, fluviul de

se și revar-

îmbelșugate 
șoseaua : le

roadele
domină 
camioanele cu roșii

(Continuare în pag. ai Ii-a)

pe 510 ha viță de vie
în viile stațiunii 

experimentale viti
cole de la Valea Că
lugărească s-au în
cheiat lucrările de 
montare a instalații
lor de irigare prin 
aspersiune a unei su
prafețe de 310 ha 
viță de vie de roci. 
„Prin conducte în
gropate, a căror lun
gime totalizează 22 
km,, vor fi pompați 
aproape 300 000 litri 
de apă pe oră — 
ne-a informat ing. 
Constantin Brato- 
șanu. Folosind as- 
persoare speciale cu 
jet scurt, în decurs 
de 21 de zile putem 
executa întregul ci
clu de udare pe toa
tă suprafața. Ploaia 
artificială va spori 
simțitor producția de 
struguri". 1

Este cazul să men
ționăm că colectivul 
stațiunii a dat do
vadă de mult spirit 
gospodăresc la efec-

lu- 
km

construirea 
au fost 

de la 
petroliere

tuarea acestor 
crări. Cei 22 
țeavă de oțel nece
sari la 
instalației 
recuperați 
schelele
Moreni, Băicoi, Cim- 
pina, realizîndu-se 
însemnate economii.

într-o altă podgo
rie, la Pietroasele, 
lucrările de con
strucție a instalației 
de ploaie artificială 
au început în urmă 
cu două luni și ju
mătate. Se muncește 
însă într-un ritm 
susținut, peste 80 la ( 
sută din lucrări fiind 
gata. Aici, irigarea 
celor 200 de ha viță 
de vie se va face fo- 
losindu-se apele de 
scurgere de pe ver- 
sanți și izvorul de 
la punctul denumit 
„Fîntîna lui 
gu“. Apele 
colectate în 
mari bazine—120 000 
mc și 80 000 mc.

Ciun- 
vor fi 

două

„în luna 
brie întreaga 
de irigare va 
în exploatare' 
ne-a informat ing. 
Cornel Pasca, șeful 
șantierului de la Pie
troasele. Interlocu
torul a ținut să su
blinieze că asemenea 
irigări în pantă, prin 
valorificarea 
din torenți, 
pentru prima 
noi în țară.

Rezultatele 
rimentale 
Valea 
dovedesc avantajele 
deosebite ale irigă
rii din sectorul viti
col : de pe 
hectar 
vie se 
5 000—6 000 
struguri în plus față 
de recolta obișnuită 
ce se obține pe a- 
ceste suprafețe.

octom- 
lucrare 
fi dată

apelor 
se ■ fac 
dată la

expe- 
făcute la 

Călugărească

de
vor

fiecare 
viță de 

culege 
kg de

Constantin CAPRARU 
coresp. „Scînteii"

Noi materiale pentru construcțiile cincinalului
de șpaclu rezistente la 
uleiuri, apă și emulsii 
pentru pardoseli spe
ciale, materiale fono- 
izolatoare Lip aracet 
folosite la constructs 
plafonului Sălii Pala
tului, material termo- 
izolant pe bază de 
spumă rigidă de poli- 
urelan cu care s-a 
izolai cupola Expozi
ției Economiei Națio
nale.

— Care sînt direc
țiile principale ale 
cercetării în sectorul 
industriei materiale
lor de construcții ?

— De o deosebită 
însemnătate pentru 
domeniu] nostru de 
activitate este înfiin
țarea Institutului de

Planul cincinal pre
vede ca producția 
globală industrială a 
unităților subordona-

zări și perspective in 
acest domeniu.

— Direcțiile princi- 
_______ _____ ___ pale ale activității 
te M.I.C. să crească în noastre .sînt dezvolta- , 
perioada 1966—1270, 
cu 32,7 la sută, în-, 
tr-un ritm mediu a- 
nual de 12 la 
Printre factorii 
condiționează 
zarea acestor 
cini, un rol deosebit 
îl au materialele de 
construcție și 
bricatele din 
armat, a căror 
re reprezintă 
la sută din aceea a 
construcțiilor. Tov. 
ing. Valeriu CRIS- 
TESCU, adjunct al 
ministrului industriei 
construcțiilor, ne-a 
vorbit despre reali-

sută. 
care 

reali- 
sar-

prefa- 
beton 

valoa- 
50—60

rea producției de ma
teriale noi de con
strucții, îmbunătățirea 
calității produselor .și 
a proceselor de pro
ducție, asigurarea de 
noi surse de materii 
prime, valorificarea 
superioară a celor 
existente. Cercetătorii 
din institutele de spe 
cialitate, ca și cei din 
laboratoarele unor fa
brici au înregistrat o 
serie de rezultate po
zitive cu aplicații di
recte in industrie. 
S-au obținut noi ci 
menturi cu rezistențe 
inițiale mari de 303

și 400 kg 
la 24 '
menturi pentru son
dele petroliere de
adîncimi mijlocii cu
condiții grele de ză- 
cămînl (presiuni foar
te mari) 
sondele 
Oltenia, 
cetărilor 
cimenturilor hidroteh
nice, s-au produs ci
menturi pentru bara
jele de pe Argeș și 
sînt în curs de pro
ducție cimenturi pen
tru barajul de la 
Porțile de Fier. S-au 
realizat tuburi de az
bociment cu calități 
similare normelor in
ternaționale, rezisten
te la o presiune de 
regim de 10 atm., di-

pe emp 
de ore, ci-

utilizate la 
din regiunea 
In urma cer- 
în domeniul

ferite tipuri de gea
muri ca : geam termo- 
absorbant de raze ca
lorice, geam ondulat 
pentru acoperișuri 
etc. în domeniu] cera
micii fine de construc
ții au fost obținute
placaje ceramice gla
zurate și colorate
pentru lucrări de in
terior și exterior, care 
asigură o finisare es
tetică a construcțiilor, 
o mare durabilitate în 
timp și eficientă eco
nomică în întreținere. 
Materialele de finisaj 
au stat și ele în cen
trul cercetărilor. In a- 
cest domeniu 
stud'at condițiile 
aplicare a unor
sortimente ca: mese

S-3U 
de 

noi

■

cercetare pentru ma
teriale de construcții 
și prefabricate de con
strucții — I.C.M.2.C.
— ca unitate distinc
tă. Cercetătorilor din 
acest institut ca și 
cercetătorilor din la
boratoarele uzinale
— cărora li se va da 
o mare dezvoltare — 
li se cere să acorde o 
atenlie și mai
ca pînă acum prefa
bricatelor din 
armat și precompri- 
mat, beloanelor celu
lare auloclavizate, fo-

mare

beton

Interviu realizat de
Ștefan DINICĂ

(Continuare 
în pag. a V-a)

a ministrului de externe al României
COMUNICAT ROMANO - ITALIAN

Italiene, 
ministrul a- 

externe al Republicii So- 
România, Corneliu Mă- 
efectuat o vizită oficială 
în zilele de 5. 6 și 7 sep- 
1966.

La invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii 
Amintore Fanfani, 
facerilor 
cialiste 
nescu, a 
la Roma 
tembrie

în timpul șederii sale la Roma, 
ministrul afacerilor externe român 
a fost primit de președintele Re
publicii, Giuseppe Saragat, și 
a avut convorbiri cu președintele ■ 
Consiliului de Miniștri. Aldo 
Moro, și cu vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Pietro. Nenni.

Cei doi miniștri de externe au 
procedat la un schimb de vederi 
asupra principalelor probleme in
ternaționale actuale — mondiale și 
europene — și au examinat situa
ția actuală a relațiilor bilaterale 
dintre România și Italia. La între
vederi au luat parte ambasadorul 
Republicii Socialiste România Ia 
Roma, Cornel Burtică, și am
basadorul Republicii Italiene la 
București, Niccolo Moscato, pre
cum și funcționari superiori ai am
belor părți.

Avînd în vedere îngrijorarea pe 
care o suscită actuala situație 
internațională, ambele părți au 
convenit asupra oportunității de a 
dezvolta și intensifica eforturile 
pentru consolidarea păcii și a des
tinderii în lume. Un factor impor
tant în acest scop a fost considerat 
stabilirea între toate statele, indi
ferent de orînduirea lor politică și 
socială, de relații de colaborare, 
bazate pe principiile independentei 
si suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne si respectării intere
selor reciproce.

Reafirmînd importanța pe care 
o are pentru apărarea păcii si se
curității internaționale Organizația

Națiunilor Unite, ambele părți 
s-au pronunțat pentru întărirea 
activității sale în scopurile sus
menționate, pe baza principiilor 
Cartei. în acest cadru a fost recu
noscută însemnătatea pe care o 
are obiectivul dezarmării generale 
și controlate și măsurile care pot 
să favorizeze realizarea sa. De a- 
semenea, s-a considerat oportun 
să se continue eforturile pentru 
dezvoltarea relațiilor de colabora
re între popoarele europene, în
deosebi în domeniul economic și 
cultural. în acest scop, cele două 
părți vor continua să studieze cu 
atenție inițiativele menite să ducă 
la întărirea păcii și securității în 
Europa și la rezolvarea probleme
lor politice încă nesoluționate pe 
continentul european.

în examinarea relațiilor bilate
rale dintre cele două țări în sec
torul economic s-a luat act cu sa
tisfacție de dezvoltarea continuă 
a schimburilor reglementate de 
acordul comercial de lungă durată 
din 6 septembrie 1965 și de pers
pectivele favorabile pentru inten
sificarea lor constantă. S-a eviden
țiat dorința comună de a facilita 
realizarea acestui obiectiv. înlă- 
turînd greutățile care mai există 
în calea schimbului de mărfuri pe 
plan bdateral și de a favoriza ini
țiativele concrete în acest sens, 
cum ar fi. de exemplu, orice măsu
ră în vederea anticarii acordului 
româno-italian de colaborare e- 
conomică, industrială și tehnică 
dintre România și Italia. Apropia
ta sesiune a Comisiei mixte pre
văzută de acest acord va facilita 
elaborarea unor asemenea măsuri.

S-a constatat cu deosebită plăce
re dezvoltarea favorabilă a schim
burilor dintre cele două țări în
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REGIUNEA SUCEAVA

electrifica- 
unde înca- 
în întregi- 
ni s-a mai

economice
fixate, cît și 

a uni- 
cu cota-parte

întîmpină uriașa ce-

satelor în anul vii-MAGAZINE, DUPĂ
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a comitetului regional
Comisia economică a comite

tului regional de partid lucrează 
la elaborarea unsui studiu privind 
căile de perfecționare a organi
zării producției, precum și a pre
gătirii și folosirii cadrelor de 
specialiști dm regiune. La întoc
mirea studiului au fost antrenați 
un mare număr de activiști ne- 
salariați, specialiști din instituții 
și întreprinderi, tovarăși din co
misiile economice ale comitete
lor raionale și orășenești de par
tid. în vederea remedierii ope
rative a unor deficiențe s-a soli
citat participarea unor cadre de 
specialiști din departamentele 
centrale. Cu prilejul analizelor 
făcute în întreprinderi s-au fă
cut numeroase propuneri privind 

buna folosire a spații- 
a utilajelor și mașini-

mai 
lor, 
lor. Astfel, la Fabrica de con
fecții din Botoșani, prin folo
sirea mai bună a spațiilor exis
tente se vor putea produce anual 
în plus mărfuri în valoare de 
40—50 milioane lei; la Combina
tul de celuloză și hîrtie din Su
ceava, prin reamplasarea utilaje
lor se va obține în plus o supra
față construită de 950 mp și prin 
instalarea a 10 noi mașini se va 
realiza un spor anual de produc
ție de circa 100 milioane lei.unei

în sectorul transporturi al 
Combinatului de hîrtie și celulo
ză din Suceava, datorită unor de
ficiențe în ce privește folosirea 
rațională a mijloacelor mecanice 
și disciplina de muncă, s-a înre
gistrat în primul semestru al a- 
nului o creștere a locațiilor, pre
cum și greutăți în buna desfășu
rare a procesului de producție. 
Biroul organizației de bază din 
acest sector a hotărît să pună a- 
ceastă problemă în discuția adu
nării generale. La adunarea ge
nerală, care a avut loc la începu
tul lunii iunie, comuniștii au 
dezbătut cu simț de răspundere 
cauzele care au dus la creșterea 
locațiilor și ău făcut propuneri 
concrete menite să ducă la înlă
turarea lipsurilor. Pe baza discu
țiilor purtate au fost stabilite 
măsuri privind mai buna repar
tizare â membrilor de partid pe 
schimburi, organizarea unei con
sfătuiri cu factorii de răspundere 
de la serviciile aprovizionare- 
desfacere și transporturi, îmbu
nătățirea colaborării cu stația 
C.F.R. Suceava, desfășurarea u- 
nei susținute munci politice pen
tru întărirea disciplinei în mun
că. Roadele aplicării acestor mă
suri nu au întîrziat să se arate. 
Dacă pe primul semestru s-au 
plătit locații peste 40 000 lei, în 
luna august nu s-a mai înregis
trat nici un fel de locație.Educarea patriotică a tineretului

Educarea patriotică a oameni
lor muncii și îndeosebi a tinere
tului constituie una din preocu
pările principale ale organizații
lor de partid din regiunea Su
ceava. încă de la începutul anu
lui, din inițiativa biroului comi
tetului regional de partid, comi
tetul regional pentru cultură și 
artă, în colaborare cu comitetul 
regional U.T.C., Casa regională 
de creație și filiala Agenției 
O.N.T. Carpați, au întocmit un 
plan privind organizarea de ex
cursii la monumentele și locurile 
istorice din regiune. A devenit o 
tradiție ca în fiecare vacanță de 
primăvară și vară numeroase 
grupuri de elevi, însoțiți de pro
fesori, să viziteze Cetatea de 
Scaun a Sucevei, Muzeul de is
torie din Suceava, Mînăstirea 
Putna, casele memoriale ale lui 
Mihail Eminescu, George Enescu, 
Ciprian Porumbescu și alte locuri 
legate de gloriosul trecut istoric 
al poporului nostru. Merită rele
vată inițiativa Teatrului Mihail 
Eminescu" din Botoșani, care. în 
cadrul natural al Cetății de 
Scaun din Suceava, a prezentat 
vara aceasta, în fața a peste 
100 000 de spectatori, piesa „Apus 
de soare" de Barbu Delavrancea.

Deosebit de instructive s-au 
dovedit totodată vizitele făcute 
de elevi la marile combinate din 
lunca Sucevei, la Uzinele textile 
„Moldova" din Botoșani, lă co
operative agricole de producție

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînteii"

în satele ieșene
în ultimii ani, rețeaua electrică 

a pătruns tot mai mult în satele 
regiunii Iași. Recent, prin racor
darea la sistemul energetic națio
nal și a satelor Văleni și Deleni din 
raionul Huși, numărul satelor elec
trificate în regiune a ajuns la 400. 
De altfel, raionul Huși este pri
mul din regiune unde această ac
țiune se va încheia, în linii mari, 
la sfîrșitul anului. Rezultatele ob
ținute de acest raion se explică, 
în principal, prin sprijinul a- 
cordat de către țăranii coopera
tori Ia lucrările de săpare și plan
tare a stîlpilor, la transportul ma
terialelor etc. Această experiență 
se extinde acum și în raionul Iași, 
unde în anul în curs s-au obținut, 
de asemenea, rezultate bune.

Mai sînt pregătite — cu rețele de 
joasă tensiune, întinse pe traseele 
principale, cu posturi de trans
formare și cu instalații în interio
rul unităților publice și al locuin
țelor țăranilor cooperatori — nu
meroase sate.

Cu toate acestea, din cele 95 de 
sate planificate a se electrifica î 
1966, s-au încheiat lucrările și s-a 
aprins lumina electrică în numai 
31; lucrări în curs de desfășurare 
sînt în încă 36, iar în 28 de sate 
ele nici măcar nu au început. De 
ce această rămînere în urmă ? Cu 
prilejul unei analize făcute recent 
de Comitetul executiv al Sfatului 
popular regional Iași a reieșit că 
întîrzierea lucrărilor de electrifi
care se datorează, în primul rînd. 
slabei preocupări ce a existat din 
partea unor sfaturi populare co
munale pentru constituirea fondu
rilor stabilite în adunările popu
lare și, ca urmare, . nedeschiderii 
la timp a finanțării. în comunele 
Frumușica, Deleni, Nicolae Băl- 
cescu, Balș din raionul Hîrlău, ca 
și în satele Oțeleni, Sișcani, Guși-

ței și altele din raionul Huși, sfa
turile populare comunale nu au 
completat măcar imprimatele de 
înștiințare a cetățenilor asupra su
melor stabilite în adunările popu
lare. Ca urmare, în raionul Hîrlău 
s-au încasat, în timp de 7 luni, a- 
bia 20 la sută din fondurile pen
tru electrificare, totalul pe regiu
ne fiind de 39,5 la sută.

Este regretabil că nici unele or
ganizații economice și social-cul
tural e nu și-au achitat cota-parte 
cuvenită pentru electrificări.

Am fost informați la Banca de 
Investiții că, datorită faptului că 
unele comune și sate nu-și achită 
împreună debitele 
neparticipării la timp 
taților economice 
stabilită, s-au creat greutăți în fi
nanțarea lucrărilor de construcție 
și a unor axe de înaltă tensiune. 
Aceasta a ținut în loc 
rea chiar în unele sate 
sările au fost 
me. în același 
spus la Bancă 
documentații 
de serviciile 
ale sfaturilor 
împiedică, de 
derea finanțării. De 
în unele documentații 
raionul Iași nu s-a 
electrificarea școlilor, 
zinelor cooperativelor 
sum. Se întîmplă însă și altfel: 
dacă satele sînt electrificate și se 
construiesc noi școli, magazine etc., 
din documentație lipsesc devizele 
pentru electrificare, astfel că după 
terminarea construcțiilor respecti
ve se sparg din nou pereții pen
tru instalațiile electrice interioare.

— Asemenea situații ne cre
ează nouă, care executăm lucrările 
energetice, cele mai mari greutăți

realizate 
timp — 
— vin foarte multe 
incomplet întocmite 

de sistematizare 
raionale, ceea ce 
asemenea, deschi- 

exemplu, 
sosite din 
prevăzut 

a maga- 
de con-

NOTATII

— ne-a spus ing. Gngore Sirbu, 
șef de serviciu la întreprinderea 
regională de electricitate Iași. în 
primul rînd, nu ne putem procura 
din timp o serie de materiale, se 
fărîmițează echipele, se fac încru
cișări de transporturi etc.

Deplasîndu-ne la fața locului, în 
mai multe sate care se electrifică 
sau în care continuă lucrările de 
extindere a rețelei, am constatat și 
alte deficiențe. Cea mai frecventă 
este nerespectarea traseelor stabi
lite a se electrifica în prima urgen
ță, ceea ce creează greutăți în ob
ținerea racordurilor la forță. Ast
fel, în satul Verșeni din raionul 
Pașcani, în loc să se întindă rețea
ua de joasă tensiune pe întreg tra
seul principal, spre a se face ra
cordul și cu rețeaua satului vecin, 
Mitești, de la jumătatea satului a- 
ceasta a fost deviată pe trasee se
cundare. La fel, în satul Pădureni 
din raionul Vaslui, rețeaua s-a o- 
prit la circa 200 m depărtare de 
școală pentru că lipseau vreo 5 
stîlpi, care n-au mai putut fi pro
curați întrucît se terminaseră fon
durile. în loc să discute problema 
asigurării în continuare a fonduri
lor, I.R.E. Iași a retras echipele și 
nimeni nu mai știe cînd vor fi con
tinuate lucrările.

Amintim, de asemenea, slaba a- 
provizionare cu materiale a unor 
șantiere. I.R.E. duce o lipsă acută 
de mijloace de transport, astfel că 
nici materialele aflate în depozite
le sale nu ajung la timp la puncte
le de lucru. în trimestrele II și III, 
Direcția regională de transporturi 
auto Iași nu a satisfăcut con
tractele pe care le-a avut, în spe
cial de a pune la dispoziția I.R.E. 
camioane cu remorci pentru trans
portul stîlpilor. Abia recent i-au 
fost trimise cîteva asemenea vehi
cule, dar întrucît nu sînt dotate cu 
macarale pentru încărcat și des
cărcat, ele mai mult staționează 
decît transportă.

în momentul de față se organi
zează adunări populare pentru 
votarea debitelor necesare elec
trificării
tor. în cadrul acestor adunări, 
ar fi util ca sfaturile populare să 
dezbată pe larg pfincipalele pie
dici ivite în calea unui ritm 
normal de desfășurare a electrifi
cării, găsind posibilități corespun
zătoare pentru sprijinirea acestei 
acțiuni de larg interes, pentru în
casarea sumelor stabilite de 
mun acord cu toți , cetățenii, 
mai multă perseverență din 
tea factorilor care concură 1 
lectrificarea satelor se vor putea 
crea condițiile pentru terminarea 
tuturor lucrărilor planificate în 
acest an, deschizîndu-se, totodată, 
front de lucru pentru anii urmă
tori.

PE ȘOSEA

UNIFORME ȘCOLARE
Despre uniforme 

s-a mai scris. Defec
țiunile organizatorice 
semnalate de 
țeni privitor 
zinele de 
pentru elevi 
gă însă să 
mai ales că 
deschiderea 
nu au mai 
decît puține zile.

Este de discutat, în 
primul rînd, despre 
criteriile care au stat 
la baza stabilirii a- 
cestor magazine. La 
București, de exem
plu, desfac unifor
me : magazinul „A- 
dolescentul" de pe 
str. Lipscani, care se 
află peste drum 
magazinul 
„Victoria", 
nele de pe calea Vic
toriei 21 și 25, din 
imediata lor apropie
re, un altul de pe str. 
Academiei etc. în a- 
cest timp însă, locui
torii unor mari car
tiere noi — unde n-au 
fost stabilite 
specializate 
nevoiți să-și 
confecțiile 
tocmai din centru. La 
Baia Mare, vînzarea 
articolelor pentru e- 
levi se face doar în 
două unități din cen
tru, și acestea înveci
nate, în timp ce car
tiere ca Săsar, Repu
blicii, Progresul sînt 
lipsite de asemenea 
magazine.

Dar mi numai atît. 
Pînă la ora actuală, 
depozitele 
vrat încă 
de desfacere 
mărimile de uniforme 
sau le-au livrat în 
număr nesatisfăcător. 
Bunăoară, magazinul 
universal „Victoria" 
din Capitală nu e apro
vizionat de I.C.R.T.I. 
cu 
la 
tru 
me 
tar 
ția“ 
zinele 
de aceste mărimi, iar 
în depozit se mai 
află peste 3 000. In a- 
ceste condiții, solici- 
tantii se îndreaptă 
spre magazinele bine 
aprovizionate, 
zînd, pe de 6 
timp prețios și 
tribuind la îngreuna- 
rea procesului de de
servire în aceste uni
tăți. După cum ne in
formează corespon
denții noștri, fenome
nul nu 
numai 
rești, 
ceava, 
Ploiești. 
Direcția 
regională nu s-a 
grijit să asigure 
magazinelor 
întreg numărul

cetă- 
la maga- 
confecții 
ne obli- 
revenim, 
pînă la 

școlilor 
rămas

de 
universal 

magazi-

unități 
- sînt 
procure 
căutate

n-au li- 
unitătilor 

toate

mărimile 36—33 
uniformele pen- 
băieți, în vre- 

ce un âlt depozi- 
— O.C.L. „Confec-

— are în maga- 
sale costume

pier- 
parte, 

con-

se semnalează 
la Bucu- 

ci și la Su- 
Baia Mare, 
La Suceava, 

comercială 
în- 

nici 
sătești 

.de

Arborele
quoia gigantea 
din Parcul Li

bertății
Foto : R. Costin

în 
cu 
să

ne
" Dar 
răs- 

aces-

sortimente cerut de 
elevilipsesc îndeo
sebi rochiile și bluze
le pentru fete.

E adevărat că pă
rinții au fost invitați 
de multă vreme, de 
către comerț, să pro
cure uniformele 
cesare elevilor, 
dacă nu toți au 
puns pe parcurs
tei invitații și cei mai 
mulți o fac acuma în
seamnă că unitățile, 
comerciale trebuie să 
fie acelea care să se 
adapteze situației, ce 
rințelor, și nu invers. 
Este nevoie să se 
facă simțit în întreaga 
activitate a comerțului 
— si cu atît mai mull 
într-un asemenea sec
tor — un stil de mun
că operativ, mai mul
tă mobilitate în lua
rea măsurilor organi
zatorice pe 
prejurările

Se cere, 
nea, o mai

raioanelor suprasoli
citate vînzător.i supli
mentari. în același 
timp, se cere ca 
toate raioanele 
uniforme școlare
se aducă spre vînzare 
și alte articole vesti
mentare cerute la 
școală : costume de 
sport, halate de prac
tică, băști ori șepci de 
uniformă.

co- 
Cu

par
ia e-

Manole CORCAC! 
coresp. „Scînteii"

Capitala păstrează 
în parcuri, pe margi
nea străzilor, în curți 
sau grădini o serie 
de arbori-exotici, spe
cii rare, valoroase, 
care contribuie la 
sporirea pitorescului 
orașului. Botaniștii 
au identificat, pînă 
în, prezent, circa 40 

. asemenea exemplare. 
Tov. inginer doctor 
.docent ALEXAN
DRU BELDIE, de la 
Institutul de cerce
tări forestiere, ne-a 
dat unele amănunte 
interesante 
cîțiva dintre

care înv 
le impun, 
de aseme- 
mare grijă 

pentru confecții 
pai tea fabricilor 
nizoare. în multe ma
gazine vizitate,, vîn- 
zătorii și cumpărătorii 
semnalează finisarea 
necorespunzătoare a 
postavului costumelor 
pentru băieți, croiala 
lor defectuoasă, pre
cum si o serie de alte 
neglijente. Astfel, Fa
brica de confecții din 
Focșani a expediat 
magazinelor din Plo
iești haine fără buto
niere și cu căptușeala 
sucită, iar fabricile 
din Botoșani, Arad, 
Curtea de Argeș și 
Rm. Sărat păcătuiesc 
„în bloc", croind une- 
le costume de mîn- 
tuială; am găsit, de 
pildă, pantaloni cu 
mult mai largi decît 
prevăd stas-urile pen
tru o anumită mări
me, cît și haine gen 
„redingotă", foarte 
lungi și foarte strîm 
te, sortite să răinînă 
în rafturi pentru că 
nu se potrivesc unor 
copii dezvoltați nor
mal. O grijă mai mare 
este necesară și la 
ambalarea uniforme
lor, la prezentarea lor 
în magazine.

Multi părinți solici
tă în aceste zile și 
noile uniforme de pio
nier. Ar fi deci timpul 
să se înceapă confec
ționarea lor ca și a 
pantalonilor scurti din 
postav.

în aceste zile, acti
vitatea magazinelor 
care desfac confecții 
pentru elevi trebuie 
să stea în atenția fo
rurilor comerciale. 
Este necesar să 
acționeze prompi 
sensul unei cît 
bune organizări inte 
rioare, delașindu-se

din 
fur-

se 
în 

mai

La marginea orășelului, acolo 
unde cîmpul se transformă pe 
nesimțite în grădini ce împrejmu- 
iesc căsuțe cochete, întîlnim o 
figură care ne va deveni familia
ră în itinerarul nostru : omul cu 
teodolitul. Un om privește prin 
lentilele aparatului înălțat pe 
stativ și măsoară distanțele și 
cotele amplasamentului unei vii
toare construcții. Omul cu teodoli
tul — prefigurare a zidirilor vii
toare.

Undeva, cam la jumătatea dru
mului dintre Găești și Pitești, o 
altă imagine : un greoi autoca
mion urmat de o platformă pe 
care se disting contururile unui 
rotor de turbină, se mișcă încet, 
cutremurînd temeliile de beton 
ale șoselei. îl lăsam în urmă cu 
gîndul la eventuala lui desti
nație — va urca poate gîfîind 
spre sursa de lumină din munții 
argeșeni sau își va continua 
ruta spre Craiova ori, poate, mai 
departe.

Retina începe să fie invadată, 
aproape fără tranziție, de imagi
nile noului industrial. începînd 
de la „platforma chimică' a Pi
teștilor — unde se profilează, în
cadrată de o țesătură de conduc
te scînteind în soare, silueta de 
oțel și sticlă a fabricii de negru 
de fum, alături de care se ză
resc de-acum săpăturile pentru 
fundațiile viitorului combinat 
petrochimic — trecînd apoi 
prin Slatina, definită, de un 
termen cu sonorități argintii : 
aluminiul, și pînă dincolo, de 
marginile Craioveij la Ișalnița, 
unde te 
tate a chimiei oltene, șoseaua 
desfășoară în fața privirilor, ca 
pe un imens ecran panoramic, 
filmul unei înaintări industriale 
care nu cunoaște opreliști.

Un element pitoresc al șoselei : 
tîrgurile de toamnă. La Un ase
menea tîrg — tot la ieșirea din 
Pitești, pe un povîrniș de deal — 
găsești o adevărată expoziție a 
produselor regiunii : țăranii coo
peratori de la cîmpie au adus 
tot 
iar 
de 
din 
gata lucrate, dovadă că oamenii 
își construiesc case noi.

Și mai e un element — hai 
să-i spunem tot „pitoresc" — al 
șoselei : aproape la fiecare zece 
kilometri întîlnești cîte un panou 
îmbietor pe care e desenată „ar
tistic" o halbă înspumată de be ' 
sau o cupă cu vin scînteietcĂ. 
Desenul e însoțit, de obicei, de o 
invitație la vizitarea cutărui bu
fet sau restaurant cu băuturi a- 
mețitoare. De ce această insisten
tă ademenire la băut ? Oare nu 
s-ar putea găsi o modalitate de 
a face din aceste locande niște 
popasuri de desfătări culinare 
(care să ofere, eventual, cele mai 
specifice mîncăruri locale), agre
mentate cu fructe argeșene și 
băuturi răcoritoare cît mai puțin 
alcoolizate și, deci, cît mai pu
țin provocatoare de „twisturi la 
volan ?’.

...Șoseaua — prilej de încîntări 
șl de reflecții — își șerpuiește 
mai departe multicolorul caleido
scop, sub geana de flăcări a 
asfințitului. Călătoria pe șosea e 
un itinerar prin inima vie a toam
nei — toamnă cu pepeni și teo- 
doliți, cu struguri și macarale, cu 
porumb și turle chimice, cu roa.de 
ale naturii și ale hărniciei 
menilor.

indica". E originar 
din China și nu se 
mai găsește nicăieri 
în țară, în afară 
Grădina Botanică 
București.

Pentru cei care 
drăgesc florile, 
reținut existența 
două dintre cele mai 
frumoase magnolii 
din țară. Una în 
curtea Institutului de 
documentare medi
cală de pe strada 
Polonă și alta pe 
strada Nuferilor. A- 
ceasta din urmă, 
„Magnolia soulan- 
geana", plantată pro
babil cu mulți ani în 
urmă de botanistul 
D. Brîndză, are nu
meroase cicatrice de 
pe urma crengilor 
rupte de unii „admi
ratori".

Pe lista arborilor 
identificați ca rari
tăți în Capitală mai 
figurează și exem
plare de tisă, tei, 
plopi, platani etc., 
adevărate monumen
te ale naturii, situa
te, pe alocuri, pe 
marginea unor artere 
de mare 
Păcat că 
prezență a 
care arată că 
„arbori ocrotiți", 
constituie întotdeau
na o garanție 
securității lor.

currens", originar 
din regiunile vestice 
ale Americii de Nord 
și are acum vreo 70 
de ani. Ca vîrstă, îl 
întrece un dud de pe 
strada Batiștei — cel 
mai bătrîn dud din 
București — care nu
mără 200 de ani.

La adăpostul unei 
clădiri de pe bule
vardul G. Coșbuc, 
colț cu strada 11 Iu
nie, se găsește un alun 
turcesc (Corylus co- 
lurna), originar din 
sud-estul Europei și 
din Asia. într-un alt 
colț al Bucureștiului, 
ramuri ale unui co
pac acoperă ca un arc 
strada Marin Ser- 
ghiescu. Este „Sopho- 
ra japonica", salcîmul 
japonez din dreptul 
casei cu nr. 13. Copa
cul a fost introdus 
mai de mult la noi 
din China și Coreea, 
pe plantațiile bule
vardiere. Frunzele 
de un verde viu, flo
rile gălbui în 
de ciorchine, 
vara, fructele 
te ghirlande, 
na, conferă 
colț de stradă un as
pect dintre cele 
interesante.

Dar și în plin 
trul Capitalei, 
calea Victoriei, la nr. 
115, ne atrage atenția 
un arbust pe care stă 
scris ..Lagerstroemia

de 
din

în- 
am 

a

felul de roade ale toamnei, 
muntenii desfac producția lor 
fructe, articole gospodărești 
lemn, mai ales uși și ferestre

mai

Aurelia GOLIANU

despre 
aceștia.

cen- 
pe

circulație, 
singura 
tăbliței, 

sînt 
nu

formă 
primă- 
ca niș-
toam- 

acestui

Dragomir 
HOROMNEA

Liber-

FARMACIILE

In Parcul 
tații, mulți vizitatori 
se opresc în fața u- 
nui falnic arbore or
namental. Așa cum 
stă scris pe o tăbli
ță, este Sequoia gi- 
gantea, un copac ră- 
șinos, de prin părțile 
Californiei, vestit 
prin dimensiunile 
mari la care poate 
ajunge (100 m înăl
țime și 5—6 m dia
metru). în țara noas
tră, un al doilea e- 
xemplar există doar 
în parcul de la Băile 
Herculane. Dacă treci 
pe calea Șerb an Vo
dă, în curtea casei 
cu nr. 219, rămîi im
presionat de un co
nifer cu o înfățișare 
deosebită, cu un frun
ziș fin, elegant. Este 
..Libocedrus
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Dezvoltarea rețelei 
farmacii în orașele țării 
noastre își găsește oglin
dire și în numeroase scri
sori sosite la redacție. 
Mulți dintre cei ce ne-au 
scris pe această temă 
sînt însă de părere că ni
velul de deservire prin 
așa-numitele lăcașuri ale 
lui Esculap nu este pre
tutindeni la înălțimea cu
venită. în unele localită|i 
lucrurile nu stau tocmai bi
ne, mai ales în ce privește 
numărul farmaciilor în ra
port cu acela al locuito
rilor, și repartizarea lor 
pe harta orașului. „Med
gidia — ne-a scris, de 
pildă, GRIGORE ELEF- 
TERIU — este înzestrată 
cu fabrici și uzine, pre
cum și cu diferite între
prinderi, mari și mici. Cu 
toate acestea, în oraș nu 
există decît o singură far
macie care deservește în
treaga localitate și împre
jurimile". Desigur că, în 
asemenea cazuri, oricît de 
politicoși ar fi farmaciștii

și oricît de bine și-ar or
ganiza munca, ei nu vor 
putea face față întru totul 
cerințelor.

In unele localități, în 
mod irațional, farmaciile 
sînt masate în centru. 
Aceasta este situația — 
cum arată în scrisorile lor 
corespondenții voluntari 
DUMITRU DOBRESCU și 
respectiv ION BRATU — 
la Slatina și la Cîmpina. 
„Pînă în 1960, relatează în 
scrisoarea sa ZAMFIR PO- 
DARIȚA din Tg. Jiu, nu 
existau în orașul nostru 
decît trei farmacii, aflate 
la 400—500 m una de alta, 
în mijlocul orașului. Deși 
în ultimii ani numărul far
maciilor a sporit, mai sînt 
încă o serie de cartiere 
vitregite în această pri
vință, ca bd. Republicii, 
str. Victoriei etc. Oare 
Oficiul regional farmace
utic Oltenia consideră — 
așa cum se spune — că 
n-ar fi rentabil să se în
ființeze asemenea unități, 
sau măcar puncte farma-

ceutice, în toate cartiere
le ? La urma urmei, dacă 
numai rentabilitatea intră 
în discuție, atunci cum ră- 
mîne cu obligația de a 
deservi populația în con
diții cît mai convenabile 
ei ?'

După cum se știe, un alt 
principiu de bază al bu
nei deserviri este acorda
rea programului unităților 
respective cu timpul dis
ponibil al cetățenilor. 
Scrisoarea lui LADISLAU 
DUNAJECZ semnalează, 
printre altele, că orarul 
unor farmacii timișorene 
este nepotrivit. „Farma
ciile 1, 3, 4, 6, 8 și 11 — 
relatează corespondentul 
voluntar — funcționează 
doar între orele 7—15, a- 
dică atunci cînd marea 
majoritate a oamenilor 
muncii sînt în producție 
S-ar putea invoca drept 
scuză faptul că în ime 
diata apropiere a unora 
dintre ele se află farmacii 
cu serviciu permanent. 
Este adevărat Dar de ce 
e nevoie de această du-

blare, de vreme ce mai 
există locuri în oraș unde 
ar fi nevoie de asemenea 
unități ? La Timișoara 
s-au construit numeroase 
cartiere muncitorești, mi- 
croraioane, dar numărul 
și repartizarea teritorială 
a farmaciilor nu au suferit 
nici o schimbare în ul
timii zece ani. Or, încheie 
corespondentul, la un me
dicament nu poți renunța 
ca la o pălărie sau o cra
vată..'

Unele corespondențe se 
referă la localurile în 
care funcționează farma
ciile. Din acest punct de 
vedere, la Oradea — 
după cum ne scrie ing. 
VASILE IERAN — unora 
dintre farmacii nu li se a- 
cordă atenția cuvenită. în 
ultimii ani au fost moder
nizate șase localuri, dai 
mai sînt unele necores- 
punzătoare ca acela de 
la gară — prea mic și 
neaerisit, expunînd medi
camentele direct acțiunii 
dăunătoare a razelor so
lare — farmacia nr. 3,

lipsită de condițiile ne
cesare depozitării, fără 
grup social etc. Ciudat 
este faptul că a fost 
neglijată tocmai această 
unitate, care funcționează 
și ziua, și noaptea, execu- 
tînd rețete mai frecvent 
decît celelalte farmacii’'.

în localuri necorespun
zătoare. atît din punctul 
de vedere al necesități
lor deservirii, cît și din 
acela al depozitării me
dicamentelor. funcționea
ză și unele farmacii din 
Pașcani — ne scrie VA
SILE PRODALEA.

Mai mulți corespondenți 
voluntari din diferite o- 
rașe sesisează goluri în 
aprovizionarea farmacii
lor cu unele medicamente 
dintre cele mai obișnuite 
— calmante, de pildă — 
sau cu unele articole teh- 
nico-medicale simple Lip 
sesc adesea și plantele 
medicinale Pentru indi 
ferența unoi responsabili 
de farmacii față de apro
vizionarea cu asemenea 
articole este semnifica-

tlvă relatarea corespon
dentului nostru voluntar 
ION BRATU Cerînd ceai 
de mentă, responsabilul 
unității nr 38 din Cimp.i- 
na i-a răspuns cu surprin
dere — Ei. asta-> bună ) 
Doai plantele pentru cea
iuri cresc în grădină > — 
Atunci — a replicat, pe 
bună dreptate, corespon
dentul — locatarii blocu
rilor cum să le cultive ?...

*
Din poșta primită Ia re

dacție pe această temă 
se desprinde o conclu
zie : centrele farmaceuti
ce trebuie să-și îndrepte 
în mai mare măsură a- 
tenția spre: toate laturile 
deservirii populației cu 
medicamente — ampla
sarea și starea localuri
lor. aprovizionarea lor 
ritmică cu articolele cău
tate asigurarea unui 
program de funcționare 
care să țină seama de 
timpul cetăteniloi etc. — 
manifestînd în toate aces
te privințe, deopotrivă, 
stima cuvenită față ds 
public.

roa.de
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Plecarea ministrului economiei 
al Republicii Federale a Germaniei

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala ministrul economiei al Re
publicii Federale a Germaniei, Kurt 
Schmiicker, care, la invitația minis
trului comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială în țara noastră.

Cu același avion au plecat grupul 
de consilieri și experți care au în
soțit pe oaspete, precum și Alfred 
Burgemeister, Clemens Riedel, Gus- 
taw Stein și Siegfried Zogelmann, 
deputați în Bundestag.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost conduși de

Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Filip Geltz, deputat 
în Marea Adunare Națională, Va- 
sile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Ion Morega, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, de func
ționari superiori din Ministerul 
Comerțului Exterior și Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost, de asemenea, prezenți, 
Erich Strătling, șeful reprezentan
ței comerciale a Republicii Fede
rale a Germaniei la București, și 
membri ai reprezentanței.

(Agerpres)

Miercuri după-amiază a avut 
loc la cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno-bulgară" 
din comuna Cuza-Vodă, regiunea 
București, o adunare consacrată 
celei de-a 22-a aniversări a elibe
rării Bulgariei de sub jugul fascist.

în fața unui mare număr de co
operatori a luat cuvîntul ing. Va
sile Neagu, președintele cooperati
vei agricole de producție, care s-a 
referit la realizările obținute de

poporul bulgar în construirea so
cialismului și la importanta zilei 
de 9 septembrie.

A luat apoi cuvîntul Andrei Ta- 
kaniațov, secretar al ambasadei 
R. P. Bulgaria la București.

în încheiere, participanții la 
adunare au vizionat filmul artistic 
„Arșița", o producție a studiourilor 
cinematografice din R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

Largi posibilități in domeniul
dezvoltării relațiilor economice »

intre România si R.F.G.->
Ministrul economiei Republicii 

Federale a Germaniei, Kurt 
Schmiicker, care și-a încheiat ieri 
scurta vizită în România (scurtă 
după cum a afirmat d-sa din cauza 
preocupărilor interne pe care le 
are în prezent la Bonn), s-a aflat 
pentru prima oară în țara noastră. 
Reluînd, de astă dată la București, 
•'onvorbirile cu omologul său ro
mân, ministrul comerțului exte
rior, Gh. Cioară, începute acum 
cîteva luni în R.F.G., el a avut 
totodată prilejul de a lua un 
prim contact cu poporul nostru și 
cu conducătorii săi, de a cunoaște 
unele din realizările României pe 
plan economic și social.

Corespunzător năzuinței poporu
lui nostru. România urmărește în 
politica sa externă dezvoltarea re
lațiilor de cooperare cu toate ță
rile, indiferent de sistemul lor po
litic și social, pe baza respectării 
principiiloi' independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc. în acest cadru, țara noastră 
dezvoltă relații de colaborare cu 
Republica Federală a Germaniei, 
îndeosebi în domeniul economiei, 
cu convingerea că acestea sînt re
ciproc avantajoase și slujesc inte
reselor coexistentei pașnice și des
tinderii.

O confirmare a interesului viu 
care există în opinia publică vest- 
germană pentru aceste contacte îl 
constituie marele număr de zia
riști deplasați la București cu o- 
cazia vizitei ministrului economiei. 
Am reîntîlnit colegi de la princi
palele ziare din R. F. G. Mi-am 
amintit, revăzîndu-i, de remarca 
pe care o făcea, la o întîlnire pre
cedentă, un reprezentant de vază 
al cercurilor economice din Ruhr 
după primele zile ale vizitei mi
nistrului român al comerțului ex
terior în R.F.G.: „Niciodată o a- 
semenea manifestare n-a întrunit 
rntr-un timp scurt o apreciere a- 
tît de favorabilă".

în mod evident, interesul opiniei 
publice apusene și ecoul său în 
cercurile oficiale își găsesc explica
ția în succesele obținute de po
porul român în construcția econo
mică, în politica de pace și cola
borare internațională promovată 
de statul nostru pe arena interna
țională. Este ceea ce se desprinde 
și din cuvintele ministrului vest- 
german rostite la conferința de 
presă de la București: „Privim cu 
atenție realizările țării dv. Am că

lătorit prin România numai puține 
ore, însă ele au fost utile. Am vă
zut cu cită participare lucrează 
cetățenii dv., cum au dus econo
mia înainte... Am constatat în Ro
mânia un nivel de viață care, în 
comparație cu cel din trecut, de
monstrează marele progres care 
are loc în țara dv.“.

Caracterul dinamic al economiei 
românești, proiectele prevăzute în 
planul cincinal creează premisele 
pentru continua extindere a legă
turilor economice dintre România 
și țările cu un înalt nivel de indus
trializare, cum este și R.F.G. 
Schimburile comerciale dintre cele 
două țări s-au dezvoltat continuu. 
R.F.G. deținînd un loc important 
printre partenerii comerciali ai Ro
mâniei.

în cursul convorbirilor pe care 
reprezentantul guvernului R.F.G. 
le-a avut la București cu secreta
rul general al C.C. al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Miniștri, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
precum și cu alți membri ai 
guvernului român, au fost re
levate dorința comună și posi
bilitățile de a dezvolta în con
tinuare relațiile de colaborare din
tre cele două țări în domeniul eco
nomiei și în alte domenii. Protoco
lul comercial care a fost semnat 
prevede o lărgire însemnată a 
schimburilor. în același timp s-au 
creat și premise pentru organiza
rea cooperării economice, indus
triale și tehnice între întreprin
deri din cele două țări. După 
cum a observat în»uși minis
trul economiei vest-germane, reali
zarea prevederilor din protocol este 
strîns legată de posibilitatea de a 
vinde pe piața R.F.G. cit mai multe 
mărfuri românești. D-sa a mențio
nat printre mărfurile de import 
cele mai importante : cheresteaua, 
produse petroliere, produse chi
mice, unele produse ale industriei 
constructoare de mașini, iar prin
tre cele de export: produse chi
mice, produse ale industriei elec
trotehnice, ale industriei construc
toare de mașini, ale mecanicii fine 
și opticii.

De ambele părți s-a apreciat că 
protocolul comercial semnat, vizita 
în ansamblu reprezintă un factor 
pozitiv în relațiile dintre cele două 
țări și că orice pas înainte în a- 
ceastă direcție corespunde intere
selor celor două țări.

La 7 septembrie a.c. a plecat la 
Belgrad delegația parlamentară ro
mână care va participa la o întîl
nire consultativă a coautorilor re
zoluției „Acțiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între statele 
europene aparținînd unor sisteme 
social-polltice diferite", adoptată 
anul trecut de Adunarea generală 
a O.N.U.

Din delegație fac parte : Dumi-

tru Popescu, președintele Comisiei 
pentru Politică Externă a Marii 
Adunăr. Naționale, prof. dr. Tra
ian Ionașcu, președintele Co
misiei Juridice a Marii Adunări 
Naționale, și dr. Ion Covaci, consi
lier în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

La plecare, delegația a fost con
dusă de acad. Ștefan S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, și alte persoane oficiale.

Cronica zilei
RECEPȚIE CU PRILEJUL 

ANIVERSĂRII PROCLAMĂRII 
INDEPENDENȚEI BRAZILIEI

Cu prilejul aniversării procla
mării independenței Braziliei, Jor
ge de Oliveira Maia, ministrul Sta
telor Unite ale Braziliei la Bucu
rești, a oferit miercuri după-amia- 
ză o recepție.

Au luat parte Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
Pas, președintele Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de comerț, oa
meni de știință și cultură.

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

mitetului, și alți membri ai comi
tetului.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

încheindu-și vizita în țara noas
tră, delegația Comitetului sovietic 
al veteranilor de război a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre pa
trie.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de membri 
ai Biroului Comitetului veteranilor 
din războiul antifascist și alți ve
terani.

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

ÎNTOARCEREA
DIN R. P. BULGARIA 

A DELEGAȚIEI DE SPECIA
LIST! DIN AGRICULTURĂ

Petre STANCESCU

Mondialele de volei
LA JUMĂTATEA TURNEULUI FINAL

PRAGA (prin telefon). — O ju
mătate de drum a fost străbătută, 
încă trei zile și vom cunoaște pe 
noii campioni ai lumii la volei 
masculin. Competiția — acum în 
plină desfășurare — capătă un tot 
mai mare interes pentru public, 
pentru echipele participante. Cla
samentul ia forme și se presupune 
că acestea oglindesc chiar confor
mația sa finală. Șansele cele mai 
mari la titlu sînt acordate — și le 
are chiar — formația țării gazdă, 
neînvinsă pînă acum. La ora cînd 
transmitem (ora 23 la București), 
abia a început meciul Cehoslova
cia—Bulgaria.

Voleibaliștii români au întîlnit 
miercuri, într-un meci relativ ușor, 
echipa Iugoslaviei. Ei s-au mișcat 
în general cu mai multă ambiție, 
au luptat mai mult. Opoziția ad
versarului n-a fost însă mică. Dim
potrivă, în primul set, de exem
plu, scorul s-a menținut strîns, iu
goslavii cedînd abia spre sfîrșit. 
Echipa noastră a repetat în setul 
II multe din greșelile făcute cu o 
zi înainte în partida cu Cehoslova
cia : preluări nefructificabile, șu
turi în blocaj sau afară, servicii 
în fileu. A fost condusă aproape 
în permanență și numai în extre
mis, cînd Drăgan s-a aflat la ser
viciu (scorul era atunci 14—13), a 
reușit să recupereze terenul și să 
cîștige setul cu 16—14. Inexplicabil 
de slab a jucat echipa noastră în 
setul al treilea, fiind condusă tot 
timpul și pierzînd la scorul de 
15—4. Apoi, cu mari greutăți, după 
un început slab, a cîștigat setul al 
patrulea (15—12) și, o dată cu 
aceasta, meciul. Oricum, sperăm 
că voleibaliștii români vor ocupa 
un loc printre fruntașii clasamen
tului.

Surpriză în partida R.D.G. — Po
lonia : tinerețea primei formații a 
întrecut experiența celei de-a 
doua, realizînd în același timp un 
scor de proporție : 3—0 (15—9 ; 
15—6 ; 15—4). Cu un rezultat sur
priză s-a încheiat și întîlnirea Ja
ponia—U.R.S.S. Sportivii sovietici, 
campioni mondiali, au fost învinși 
cu 3—2 1

Azi e zi de odihnă pentru toate 
echipele grupei „A”,

I. DUMITRIU

FOTBAL: Un cuplaj 
cu multe goluri

Pe stadionul Republicii din Ca
pitală, a avut loc ieri un in
teresant cuplaj internațional de 
fotbal. în deschidere, lotul olimpic 
al țării noastre a terminat la e- 
galitate : 5—5 (2—3) cu formația 
Lokomotiv Sofia.

Meciul dintre selecționata divi
zionară și echipa Herta din Berli
nul occidental s-a încheiat cu re
zultatul de 3—1 (0—0) în favoarea 
fotbaliștilor români. Scorul l-au 
deschis oaspeții în minutul 52 prin 
Schiminorler, care a transformat 
o lovitură de la 11 m. După două 
minute. Dan Coe a egalat, reluînd 
cu capul, la o centrare a lui Pîr- 
călab. Tot printr-o lovitură de 
cap, în minutul 67, Iancu a adus 
echipa noastră în avantaj, iar în 
minutul 80 Lucescu a pecetluit 
scorul partidei la 3—1.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
COMITETULUI SOVIETIC 

AL VETERANILOR DE 
RĂZBOI

Pa- 
So-

ve-

Delegația Comitetului sovietic al 
veteranilor de război, condusă de 
general-locotenent în rezervă A. M. 
Pronin, vicepreședinte al comitetu
lui, care s-a aflat într-o vizită în 
țara noastră, a depus coroane de 
flori la Monumentul Eroilor 
triei și Monumentul Eroilor 
vietici.

La solemnitate au participat 
teranl din războiul antifascist.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Uniunii Sovietice.

Delegația a fost primită la Co
mitetul organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist de către 
general-colonel în rezervă Dumitru 
Dămăceanu, general-colonel în re
zervă Ilie Crețulescu, general-co
lonel în rezervă Radu Niculescu- 
Cociu, vicepreședinți ai comitetu
lui, general-maior în rezervă 
Gheorghe Zaharia, secretarul co-

Noi materiale pentru

construcțiile cincinalului
(Urmare din pag. I)

losirii pietrei naturale, realizării de 
noi tipuri de aparatură și dispoziti
ve pentru instalații în construcții. 
Prin programul de cercetare știin
țifică pe perioada 1966—1970 se ur
mărește, de asemenea, îmbunătăți
rea tehnologiilor de producție. în 
industria cimentului, sticlei, cera
micii, mari consumatoare de ener
gie, vom axa cercetările în primul 
rînd pe problemele reducerii 
sumului de energie — termică 
electrică — prin 
ce și tehnologice 
industrială.

O altă direcție 
centrare a eforturilor este obține
rea de noi sortimente de cimenturi, 
cu rezistente inițiale mari, de mărci 
superioare (peste 400 kg pe cmp), 
cimenturi albe și colorate pentru fi
nisaje, cimenturi de baraje, pentru 
sonde de mari adîncimi (între 
5 000—7 000 m), și pentru construc
ții rezistente la acțiuni agresive. 
Tot în domeniul lianților, se studia
ză realizarea de var hidratat în praf 
indicai pentru lucrări de construcții 
pe timp friguros și de ipsos cu 
rezistente mari. î 
rialelor ceramice 
și finisaj se fac cercetări 
obținerea de blocuri ceramice 
goluri, rezistente la 
de peste 
noi 
ce 
ceramice din argilă 
un sortiment nou pentru 
— de cărămizi de fațadă cu 
naturale, prelucrate în relief 
Va fi extinsă folosirea sticlei 
construcții și se fac cercetări 
tense pentru extinderea utilizării 
azbocimentului în construcții, obți
nerea de noi sortimente de mate
riale izolatoare si cărămizi refrac
tare pentru industrie.

con-
Și 

studii termotehni- 
la scară pilot și

esențială de con-

tipuri 
pentru

în sectorul mate- 
de construcții 

pentru 
cu 

compresiune 
125 kg pe cmp, de 

de corpuri cerami- 
planșee, de placaje 

comună — 
finisaje 

fete 
etc. 

în 
in-

Sărbătoarea națională
9

a poporului coreean
„Țara dimineților liniștite" este 

în sărbătoare. într-o atmosferă de 
entuziasm, poporul coreean aniver
sează la 9 septembrie împlinirea a 
18 ani de la un eveniment memora
bil al istoriei sale — întemeierea 
Republicii Populare Democrate Co
reene. Acest eveniment, care a sur
venit la cîțiva ani după eliberarea 
țării de sub jugul militariștilor ja
ponezi și instaurarea la nord de 
paralela 38 a puterii populare, a 
constituit o puternică expresie a 
năzuințelor poporului coreean spre 
o viață nouă și un viitor luminos.

Anii care au urmat au repre
zentat pentru acest brav popor o 
perioadă de muncă eroică, pentru 
înlăturarea grelei moșteniri a tre
cutului de dominație colonială, 
pentru înfăptuirea unor vaste 
transformări economice și sociale. 
Și cu toate că munca sa pașnică, 
creatoare, a fost întreruptă în 1950 
de războiul care a pustiit țara timp 
de trei ani, harnicul și talentatul 
popor coreean a reușit în scurt 
timp să-și refacă țara și să pă
șească mai departe pe calea dez
voltării economiei și culturii.

Sub conducerea Partidului Mun
cii din Coreea, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea coreea
nă au obținut, într-o perioadă rela
tiv scurtă, importante succese în 
opera de construire a socialismu
lui. Limbajul cifrelor este grăitor, 
în 1965, valoarea totală a produc
ției industriale a fost de 15 ori 
mai mare decît în anul 1944.

Succese deosebite s-au 
în industria 
structoare de 
lizează o largă gamă de produse ca: 
turbine, compresoare, tractoare, 
autocamioane, locomotive electrice, 
instalații chimice etc. Industria si
derurgică coreeană dă astăzi în 47 
de zile o producție echivalentă cu 
aceea a întregului an 1944, iar in
dustria constructoare de mașini sa
tisface nevoile interne de mașini și 
utilaje în proporție de 94,3 la sută.

Succese însemnate au fost do- 
bîndite și în dezvoltarea agricul
turii. în prezent, unitățile agricole 
socialiste realizează o producție 
dublă de cereale față de perioada 
de dinainte de eliberare. Cele 3 700 
de cooperative agricole de produc
ție dispun de peste 20 000 de trac
toare ; aproape 96 la sută din sa
tele nord-coreene sînt electrifica
te. Concomitent cu realizările ob
ținute în dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, a crescut continuu ni
velul de trai material și cultural 
al maselor. Poporul român 
rește cu frățească simpatie 
tatea constructivă pe care 
fășoară poporul coreean 
bucură din inimă de

înregistrat 
siderurgică și con- 

mașini, care rea-

urmă- 
activi- 
o des- 

și se 
toate 

realizările Coreei populare în con
strucția socialismului.

în plin contrast cu tabloul în
făptuirilor din R.P.D. Coreeană se 
află situația din Coreea de sud 
caracterizată prin ruină economi
că, mizerie, șomaj, lipsă de drep
turi pentru oamenii muncii de la

orașe și sate. Viața arată că po
litica antipopulară a regimului de 
la Seul, teroarea nu pot stăvili 
lupta populației sud-coreene pen
tru libertate, retragerea trupelor 
străine, reunificarea Coreei pe 
baze pașnice și democratice.

Pe plan extern, R.P.D. Coreea
nă se manifestă ca un factor activ 
al vieții internaționale, militează 
pentru zădărnicirea acțiunilor a- 
gresive ale imperialismului, pentru 
libertatea și independența popoa
relor. pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, potrivit propriilor sale 
aspirații.

între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Demo
crată Coreeană s-au statornicit 
relații de prietenie și colaborare 
multilaterală bazate pe respectarea 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecul în treburi
le interne, întrajutorarea frățească 
și egalitatea în drepturi, relații 
care se întăresc și se dezvoltă an 
de an, în folosul ambelor popoare, 
al cauzei socialismului și păcii.

împărtășind sentimentele de 
bucurie ale poporului coreean, de 
ziua sărbătorii sale naționale po
porul român îi adresează calde fe- 

și urarea de a cuceri noi 
în construirea socialismu- 
lupta pentru reunificarea 

sale pe cale pașnică și

licitări 
victorii 
lui, în 
patriei 
democratică, pentru apărarea pă
cii în lume.

FLĂCĂRILE KANSENULUI

Miercuri dimineața s-a înapoiat 
în Capitală delegația de specia
liști din agricultură condusă de 
prof. Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, care, la invitația ministrului a- 
griculturii al R. P. Bulgaria, a fă
cut o vizită în țara vecină.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de membri ai conducerii 
Consiliului Superior al Agricultu
rii și specialiști din C.S.A.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
La tragerea concursului special Pro- 

noexpres nr. 36 din ~ 
au fost extrase din 
numere : Extragerea obișnuită : 
26 42 12 18. Numere

Extragerea suplimentară :
49 32 24 20 35 11 42. Faza II : 36 8 37 7 
42 29 40.

Fond de premii : 1 531 871 lei din care 
70 950 lei report categoria I.

Premiul de 25 000 Iei de la concursul 
nr. 35 din 31 aug. 1966 a revenit parti
cipantului CURCHI VICTOR din Predeal.

7 septembrie 1966 
urnă următoarele

10 22 
de rezervă : 15 46.

Faza I :

(Urmare din pag. I)

semifină, adaptate factorilor natu
rali existenți și care, în condițiile 
arătate, asigură un grad mai ridi
cat de rentabilitate comparativ cu 
alte specii. Bineînțeles, aceasta nu 
exclude necesitatea de a se acorda 
o atenție mai mare ridicării ferti
lității pajiștilor naturale, organi
zării raționale a pășunatului, strîn- 
gerii la timp a fînurilor etc.

Cîteva cuvinte despre folosirea 
fondurilor de investiții. în majo
ritatea cazurilor unitățile amintite 
au utilizat bine banii destinați dez
voltării proprietății obștești, lărgi
rii producției. Studiul întreprins a 
scos la iveală însă și numeroase imo
bilizări de fonduri, mijloace fixe 
neutilizate la întreaga capacitate, 
cumpărări de animale necorespun
zătoare sau peste posibilitățile de 
cazare și furajare. Cooperativele 
din Veseuș, Agrișteu și Tătîrlaua 
și-au procurat încă din 1961 gar
duri electrice pentru pășune, dar 
nu le-au folosit. Cooperativa 
Rușii-Munți a procurat în 1964 
țevi în valoare de 56 000 lei pen
tru alimentarea cu apă a fermei 
zootehnice, dar aceste materiale nu 
pot fi utilizate, deoarece nu cores
pund lucrării respective. La Băla 
s-a cumpărat în 1963 o motopom- 
pă, care a costat peste 28 000 lei. 
Ea nu a fost pusă în funcțiune, de
oarece cooperativa nu cultivă le
gume sau alte plante care să aibă 
nevoie de irigații.

Cunoașterea temeinică a situa
ției economice și organizatorice a 
acestor unități a permis comitetu
lui regional de partid să ia o se
rie de măsuri operative pentru 
îmbunătățirea activității lor încă . 
în acest an. Membrii birourilor 
executive ale uniunilor raionale răs-

De la Phenian la Kansen, cel mai 
lesne se poate ajunge pe șoseaua 
care leagă capitala Coreei popu
lare de portul Nampo. Am străbă
tut această rută într-o zi de la 
sfîrșitul lui august. Pe ambele la
turi ale drumului, chiar lîngă pan
glica lucioasă a asfaltului, se le
gănau în adierea vîntului rînduri 
dese de gaolean, plante înalte si 
zvelte. Dincolo de ele, tot restul 
cîmpului îl ocupau orezăriile.

Am lăsat în urmă mai multe sate, 
am trecut printr-un orășel încon
jurat de livezi de meri și, pe neaș
teptate, în fața noastră a apărut 
Kansenul. Așezat între munți, ora
șul nu pare dominat de aceștia, ci 
de coșurile uriașe ale uzinelor 
metalurgice și de flăcările care, 
țîșnind din furnale ca niște jerbe 
imense, aruncă asupra clădirilor 
din preajmă o lumină portocalie, 
înnobilîndu-le cu o aură de basm.

Flăcările Kansenului... Povestea 
lor ne-a spus-o pe-ndelete tovară
șul Ri' Ze Biâng, inginer șef adjunct 
al uzinelor. La început au fost 
minereurile. Oricine deschide un 
atlas de geografie poate citi că 
peninsula coreeană, și cu deose
bire partea sa nordică, are un 
subsol foarte bogat. în măruntaiele 
acestor munți, nu prea falnici ca 
înfățișare, se află din belșug mi
nereuri de fier și nichel, de zinc, 
de cobalt și de plumb, laolaltă cu 
altele în care se găsesc metale 
rare : tungsten, wolfram, molibden. 
Kansenul are, din acest punct de 
vedere, o situație privilegiată : în 
apropierea sa, la numai cîțiva ki
lometri, se află minele de la Hoan 
He Nam Do, care se numără prin
tre cele mai mari din țară. 
Un alt element care nu trebuie scă-

pat din vedere este vecinătatea 
rîului Suphong, pe care s-au con
struit mai multe hidrocentrale. Re
surse metalifere și alături energia 
electrică, — iată condiții ideale 
pentru crearea unui centru meta
lurgic puternic. Cum s-ar spune, 
ideea plutea în aer. Și ea a fost 
tradusă în fapt, pentru prima oară 
de militariștii japonezi. Nu de dra
gul dezvoltării Coreei, firește, ci 
pentru satisfacerea propriilor inte
rese. în 1939, în timp ce armatele 
imperiului nipon desfășurau lupte 
grele în Extremul Orient, concernul 
„Mitsuibisi" a creat la Kansen o

aproape de 
Era o între- 

construită ad- 
perspective. Anual ea 

tone de

pund fiecare de o unitate slab dez
voltată pentru a ajuta consiliile 
de conducere în organizarea mun
cii. în consiliile de conducere din 
aceste cooperative se analizează 
periodic modul în care se înde
plinesc planurile de măsuri apro
bate de adunările generale. Utila
jele și materialele nefolosite au în
ceput să fie redistribuite în alte 
cooperative, care pot să le pună în 
valoare. Pe baza recomandărilor 
făcute de specialiștii consiliilor a- 
gricole s-a trecut la aprovizionarea 
cu prioritate a unităților amintite 
cu îngrășăminte chimice. Uniunea 
regională și uniunile raionale ur
măresc cum se aplică în aceste co
operative recomandările Uniunii 
Naționale cu privire la plata su
plimentară, le ajută efectiv la va
lorificarea produselor.

Pe baza analizelor făcute în uni
tăți și la raioane, uniunea re
gională a cooperativelor agricole 
împreună cu consiliul agricol re
gional au întocmit un plan de 
măsuri de perspectivă care are 
drept scop îmbunătățirea situației 
economice în cele 45 cooperative 
agricole studiate. Comitetele re
gional și raionale de partid vor 
urmări în permanență cum se în
deplinesc prevederile planului de 
măsuri, vor ajuta organele agricole 
sa rezolve problemele care se vor 
ivi. să sprijine puternic, permanent 
pe cooperatori în organizarea mun
cii și a producției. Totodată ne 
vom îngriji de întărirea organiza
țiilor de partid din unitățile amin
tite pentru ca ele să poată dezbate 
și rezolva cu competentă multi
plele probleme pe care le ridică 
activitatea de zi cu zi, să antreneze 
masa largă a țăranilor coopera
tori la o activitate sistematică pen
tru consolidarea economico-organi- 
zatorică a cooperativelor agricole.

mică oțelărie pentru a se putea 
fabrica arme mai 
cîmpul de operații, 
prindere modestă, 
hoc, fără
producea pînă la 1 500 
oțel și 2 000 tone de laminate. Im
portanța sa consta însă în însuși 
actul genezei : la Kansen se aprin
seseră flăcările.

După eliberarea țării, cînd fa
bricile și uzinele au intrat în pa
trimoniul stăpînului lor de drept — 
poporul coreean —- oțelăriile de la 
Kansen au început să se dezvolte 
rapid. în numai cinci ani, ele au 
ajuns să-și sporească producția 
de aproape patru ori și jumătate. 
Dar a urmat agresiunea imperia
listă împotriva R.P.D Coreene Ura
ganul ei pustiitor părea că va dis
truge totul. Kansenul a rezistat însă 
furtunii. Atunci cînd la suprafață 
cuptoarele au fost dărîmate de 
bombe, flăcările furnalelor s-au 
aprins sub pămînt și agresorii nu 
le-au putut înăbuși. încheierea răz
boiului i-a găsit pe oțelarii din 
Kansen la posturile lor. La numai 
40 de zile după semnarea actului 
de armistițiu, ei au dat în vetrele 
din care abia curățaseră molozul 
prima șarjă de otel la lumina zi 
lei. Economia, la a cărei recon
strucție întregul popor coreean 
pornise ca un singur om la che
marea Partidului Muncii, avea ne
voie de metal. Iar Kansenul, alături 
de celelalte centre siderurgice — 
de Hoang he, de Sîng-Zin și de Kim 
Ciak — s-a angajai să fie mereu 
în prima linie a luptei pentru oțel 
și laminate, produse de care patria 
avea atîta nevoie. Anii care au 
urmat au marcat, în viața uzinei, 
tot atîtea trepte pe calea spre 
transformarea ei într-un combinat 
metalurgic modern, de prim rang. 
O mare dezvoltare a luat-o lami
norul. Prevăzut inițial să dea, în 
1957, o producție de 90 000 tone 
de laminate, el a ajuns să producă

pînă la finele aceluiași an, datori
tă hărniciei și iscusinței colectivu
lui de muncitori și tehnicieni, 
120 000 de tone în perioada urmă
toare, capacitatea sa a continuat 
să crească pînă la 250 000 tone 
de laminate pe an. Astăzi, Kanse
nul asigură circa 30 la sută din 
producția de oțel a tării, care e de 
1,2 milioane tone anual

Preocupările colectivului au dat 
roade și în direcția ridicării conti
nue a calității produselor. Odi
nioară, la Kansen nu se fabricau 
decît 15—16 sortimente de oțeluri 
și laminate. în vreme ce acum nu
mărul lor ajunge la mai bine de 
90. Fabricile de mașini-unelte din 
întreaga țară se aprovizionează 
de aici cu țevi și cu alte materiale 
necesare. Kansenul produce și 
pentru export Marca ia se bucu
ră de un bun renume și e căutată 
în peste 20 de țări, printre care se 
numără R.A.U.. Cambodgia. lapo- 
nia.

Tovarășul Ri Ze Biâng ne-a in
vitat să mergem împreună cu dîn- 
sul de-a lungul fluxului tehnologic. 
Am pornit spre cuptoarele în care 
tocmai se pregătea o nouă șarjă. 
Și am avut norocul să prindem 
momentul în care oțelul clocotind 
pornise ca un rîu Incandescent 
prin micile jgheaburi, spre formele 
de răcire De notat că toate oțe
lurile care se produc aici intră în 
categoria celor pe care experți! le 
numesc „speciale' Ne-am oprit și 
la bluming. unde barele încinse 
erau supuse la tot felul de trans
formări pentru a căpăta dimensiu
nile și formele dorite Am pășit 
apoi în hala mare a laminorului 
de țevi sudate Tot utilajul de aici 
a fost livrat de România și e lesne 
de închipuit cu ce simțăminte am 
urmărit funcționarea agregatelor 
pe care erau prinse plăcuțe cu 
marca uzinelor ,23 Auqust' Bucu
rești, „Progresul"-Brăila sau .Elec- 
troputere"-Craiova. La mii de kilo
metri de țară, mașinile fabricate în 
uzinele noastre se comportă foarte 
bine, constituind niște mesageri 
excelenți ai industriei românești în 
plină dezvoltare.

în perioada următoare, acest 
complex metalurgic va lua o și 
mai mare extindere Principalele 
eforturi se vor îndrepta în direcția 
lărgirii oțelăriei. astfel încît ea să 
poată satisface în întregime nece
sitățile în materie pTimă ale lami
norului.

Noaptea tîrziu, cînd am părăsit 
Kansenul, flăcările uzinelor ardeau 
înalt, egal, statornic Făclii incan
descente, de nestins, ele constitu
ie un simbol al geniului creator al 
poporului coreean, care pășește 
cu încredere în viilor pe drumul de 
lumină al construcție) socialiste.

Ion PAVELESCU

Cu prilejul aniversării proclamării

ai

La Casa de cultură a Institutu
lui român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea a avut loc 
miercuri seara o conferință, con
sacrată celei de-a 18-a aniversări 
a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Au participat reprezentanți
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Ministerului Afacerilor 
Externe. Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

Au fost de față Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai ambasadei.

A luat cuvîntul Anton Vîrlan, 
director în Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, care 
despre realizările R.P.D. 
și semnificația sărbătorii 
nale a R.P D. Coreene.

★

„Defileul Ondenren", s-a intitu
lat filmul coreean prezentat

a vorbit 
Coreene 

națio-

Democrate Coreene
miercuri seara, în spectacol de 
gală, la cinematograful „Republi
ca" din Capitală.

Au luat parte I. Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Vasile Gli
sa, adjunct al ministrului aface
rilor externe, O. Livezeanu, vice
președinte al Institutului român 
Pel?țru relațiile culturale cu 
străinătatea, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

Au fost de față Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, membri ai ambasadei 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

înaintea spectacolului regizorul 
Dinu Cocea a vorbit despre succe
sele importante obținute în dez
voltarea culturii și artei din R.P.D. 
Coreeană.

(Agerpres)



rea vizitei

• Convorbirile oficiale
® întrevedere cu Pietro Nenni
® Recepție oferită de 

românambasadorul
ROMA 7.— Corespondenții Ager

pres I. Mărgineanu și G. Pastore 
transmit : Miercuri dimineață au 
continuat la Palatul Farnesina con
vorbirile oficiale între ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănes- 
cu, și ministrul afacerilor externe 
al Italiei, Amintore Fanfani. La 
convorbiri au participat membrii 
celor două delegații. In încheierea 
discuțiilor, care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă deosebit de cordia
lă, a fost aprobat textul Comuni
catului comun privind vizita ofi
cială a ministrului afacerilor ex
terne român în Italia. Atît Corne
liu Mănescu cît și Amintore Fan
fani au subliniat că discuțiile pur
tate într-un spirit de înțelegere re
ciprocă și de prietenie constituie o 
contribuție prețioasă la întărirea 
colaborării dintre cele două țări, la 
cauza destinderii și păcii.

în cursul după-amiezii, Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, însoțit de ambasadorul 
României la Roma, Cornel Burti-

României

COMUNICAT
ROMANO ITALIAN
(Urmare din pag. I)

doi miniștri 
oportunității 

consulare în- 
avîndu-se în 
unei conven-

pe ambasadorul

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii Socialis
te România la Budapesta, Dumi
tru Turcuș, a fost primit la 7 sep
tembrie, în vizită de prezentare, 
de către Jănos Kâdâr, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în- 

atmosferă caldă, prieteneas-

D[ REGELE
(Agerpres).STOCKHOLM 7

La 6 septembrie, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Sue
dia; Petru Mânu, a fost primit în 
audiență de Maiestatea Sa Adolf 
Gustaf al VI-lea, regele Suediei, în 
legătură cu plecarea sa definitivă 
din această țară. Cu această oca
zie, între Maiestatea Sa regele 
Suediei și ambasadorul român a 
avut loc o convorbire cordială.

Convorbiri
Presa italiană continuă să se 

ocupe de vizita ministrului afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
de convorbirile oficiale de la Ro
ma. Ziarele se referă la însemnă
tatea discuțiilor purtate pentru 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor bilaterale româno-italiene. 
„Vizita ministrului de externe ro
mân — scrie „IL RESTO DEL CAR
LINO" — poate Ii considerată 
drept o bază pentru ulterioare a- 
cordurl economice".

în același sens, „L'ITALIA" sub
liniază utilitatea convorbirilor pen
tru „înțelegerea reciprocă între 
țările noastre, pentru îmbunătăți
rea — pe baza respectării siste
melor șî alianțelor noastre — a 
relațiilor dintre cele două țări și 
pentru creșterea contribuției lor la 
cauza internațională".

Intr-un comentariu pe trei co
loane, ziarul „IL TEMPO" consem- 
neaz.ă că „între diferitele probleme 
ale politicii internaționale aflate 
la ordinea zilei, cei doi miniștri 
au discutat și aprofundat, în mod 
deosebit, probleme legate de si
tuația din Vietnam, securitatea 
europeană și dezarmarea". Minis
trul de externe român — arată zia
rul — a subliniat că expunerea și 
confruntarea punctelor de vedere 
reciproce sînt considerate de gu-

că, a avut o convorbire cu vice
președintele Consiliului de Miniș
tri al Italiei, Pietro Nenni. Din 
partea italiană au fost de față mi
nistrul afacerilor externe, Aminto
re Fanfani, și ambasadorul Italiei 
la București, Niccolo Moscato.

Seara, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Roma, Cor
nel Burtică, a oferit o recepție cu 
prilejul vizitei oficiale în Italia 
a ministrului afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu. La 
recepție au luat parte Amintore 
Fanfani', ministrul afacerilor exter
ne al Italiei, cu soția, miniștrii 
Leopoldo Rubinacci, Attilio Piccio- 
ni, Achille Corona, Battista Sca
glia, Giorgio Bo, subsecretarii de 
stat la M.A.E. — Giuseppe Lupis, 
Giorgio Oliva și Mario Zăgari; 
membri ai corpului diplomatic, re
prezentanți ai vieții economice, oa
meni de cultură Și artă, ziariști 
italieni și corespondenți ai presei 
străine.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de

<■<? •’. > Delegația de activiști
P.C.R. în R.S. Cehoslovacă

cordialitate.

domeniul culturii, științei, artei și 
tehnicii, ca urmare a îndeplinirii 
programelor de schimburi cultura
le încheiate în 1962 și 1964 și a 
acordului de cooperare științifică și 
tehnică semnat în 1964. Cele două 
părți au convenit asupra necesi
tății de a da acestor schimburi 
un nou cadru prin încheierea 
unui acord cultural, care să per
mită lărgirea sferei actuale de coo
perare.

De asemenea, cei 
au convenit' asupra 
dezvoltării relațiilor 
tre cele două țări, 
vedere și încheierea 
ții consulare.

Vizita, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate, a confir
mat utilitatea pe care o au con
tactele dintre conducătorii celor 
două țări pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre Româ
nia și Italia, în interesul general 
al păcii și securității în Europa.

Ministrul afacerilor externe al 
României a invitat pe ministrul de 
externe italian, Amintore Fanfani, 
să facă o vizită oficială în Româ
nia. Ministrul de externe italian 
a acceptat invitația. Data vizitei va 
fi fixată ulterior, pe căi diploma
tice obișnuite.

utile, rezultate pozitive
București ca o me-vernul de la

todă bună pentru favorizarea o- 
biectivului esențial al conviețuirii 
pașnice între diferite țâri aparți- 
nînd din punct de vedere ideolo
gic și politic unor sisteme diferite.

In legătură cu securitatea euro
peană, „LA STAMPA" relevă că

Revista presei 
italiene

„românii au demonstrat că consi
deră de o deosebită importanță 
dezvoltarea raporturilor bilaterale".

„AVANTI", organul Partidului so
cialist, publică un amplu articol 
cu titlul : „Se desfășoară po
zitiv discuțiile italo-române", 
în care se arată : Cele două 
părți au schimbat cu sinceri
tate și în mod deschis respec
tivele puncte de vedere, schimb 
care s-a dovedit foarte util 
aprecierea pozițiilor lor în 
probleme chiar dacă cele 
țări aparțin unor orientări 
și sociale diferite. Această 
tare, unită cu aceea asupra opor
tunității relațiilor bilaterale, a fost 
primită cu reciprocă satisfacție".

pentru 
diferite 

două 
politice 
consta-

Ziarul „L'UNITA" arată că : „Va
loarea politică a întîlnirilor a fost 
confirmată și ieri de o notă ofi
cială dată publicității de Ministe
rul de Externe, prin care se infor
mează asupra mersului discuțiilor. 
Intre cei doi miniștri, se spune în 
notă, se desfășoară un dialog am
plu și deschis”.

Sub titlul : „Românii favorabili 
dialogului", ziarul „IL GIORNO" 
publică un comentariu în care se 
spune, printre altele : „A avut loc, 
așa cum se prevedea, o exami
nare fructuoasă a respectivelor 
puncte de vedere asupra proble
melor internaționale din care au re
ieșit nu numai apropieri de vederi, 
dar chiar și posibilități clare de a 
continua dialogul pe căi diploma
tice și într-o nouă intilnire a celor 
doi miniștri, care se anunță nu 
atît de îndepărtată, în capitala Ro
mâniei, unde Faniani a fost invi
tat în mod cordial... Românii văd 
apropierea unui acord asupra 
securității europene legată de o 
serie de acorduri bilaterale care 
vor permite să se depășească cele 
două blocuri. In orice caz, discu
țiile au fost utile și s-a constatat 
că românii sînt, în ceea ce-i pri
vește, gata pentru dialog asupra 
problemelor europene și asupra 
dezarmării".

Standul cu publicații românești în domeniul arheologiei, organizat la Praga 
cu ocazia congresului de arheologie

BRATISLAVA 7 (Agerpres). — 
Delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de Teo
dor Haș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
gional Crișana al P.C.R., care 
află în schimb de experiență 
R. S. Cehoslovacă, a fost primită 
de Jan Janik, membru al Prezi
diului, secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Slovacia.

Jan Janik a informat pe mem
brii delegației despre preocupări
le actuale ale organizațiilor de 
partid din Slovacia.

re-
se
în

Ziua solidarității
1

A : •

Matematică și economie
Tntre 2 și 7 septem

brie s-au desfășurat la 
Varșovia lucrările Con
gresului internațional 
privind aplicarea ma
tematicii în economie. 
Au fost prezenți la 
congres circa 700 de 
oameni de știință și 
cercetători științifici 
din 27 de țări, printre 
care : Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Dane
marca, Finlanda, Fran
ța, Olanda, Norvegia, 
R. D. Germană, R. F. 
Germană, Suedia, El
veția, Anglia, S.U.A., 
Uniunea Sovietică, Re
publica Socialistă Ro
mânia etc.

Printre 
fățile de 
domeniul 
și matematicii 
cipanfe 
notăm : prot. A. 
Kantorovici (U.R.S.S.), 
p-of. L. Tangvist (Fin
landa), J. Tinbergen 
(Olanda), T. C. Koop- 
mans (S.U.A.), J. 
Sargan (Anglia) 
Roy și L Abadie (Fran
ța), K. Romaniuk șr 
Greniewski (R. P. 
lonă) și alții.

Din țara noastră 
luat parte : conf. 
Ludovic Tovissi, 
rectorul Institutului de 
științe economice 
I. Lenin" 
reșfi — ca 
din partea 
National al 
Științifice, 
Ivănescu,

personali- 
seamă din 

economiei 
parti

ta conferință 
V.

D.
R.

i A. 
Po-

au
dr.

pro-

„V. 
din Bucu- 

observaior 
Consiliului 
Cercetării 

dr. Petru 
cercetător

Președintele Franței 
a sosit in Tahiti

PAPEETE 7 (Agerpres).— Pre
ședintele Franței, Charles de 
Gaulle, și-a continuat călătoria în 
zona Pacificului, sosind în Insula 
Tahiti, după ce zilele trecute a vi
zitat Noua Caledonie și Noile He- 
bride, teritorii franceze de peste 
mări. Generalul de Gaulle a fost 
întîmpinat pe aeroportul Faa din 
Tahiti de Pierre Messmer, ministrul 
armatelor al Franței, Alain Peyre- 
fitte, ministru delegat, însărcinat 
cu cercetările științifice și proble
mele ■ atomice și spațiale, și de M. 
Sicurani, guvernatorul Polineziei 
franceze.

siria MĂSURI CONTRA
COMPLOTIȘTILOR

J

DAMASC 7 (Agerpres). — într-o 
declarație publicată ieri de condu
cerea națională a partidului Baas 
se menționează că grupul de com
plotiști a mobilizat elemente anti
guvernamentale și oportuniste, 
grupuri de fanatici, pentru a orga
niza înlăturarea actualului guvern 
prin forță și teroare. Declarația 
arată că toți cei care s-au făcut vi- 
novați de această tentativă de lovi
tură de stat urmează să fie jude
cați de către o curte de securitate 
specială. în aceeași declarație se 
spune că S.U.A. și Arabia Saudită au 
finanțat acțiunile conspiratorilor 
„împotriva lumii progresiste arabe".

■■■■
ALGER

VIETNAMUL DE SUD

Noi trupe intervenționiste
SAIGON 7 (Agerpres).— In Viet

namul de sud sosesc noi trupe a- 
mericane. Miercuri dimineața a în-

O subunitate a infanteriștilor 
marini americani a găsit marți 
un tînăr partizan de 14 ani, as
cuns într-un pîrîu, la sud-vest 
de Da Nang. El intrase complet 
sub apă și respira cu ajutorul u- 
nui tub scos la suprafață. Fiind 
interogat, băiatul le-a spus sol- 
daților că este dispus să-i condu
că la o ascunzătoare a forțelor 
patriotice. In loc de aceasta, el 
i-a condus intr-un cimp minat. 
Un purtător de cuvînt militar 
american a afirmat că pierderile 
au fost „ușoare", însă băiatul a 
scăpat teafăr. Fiind supus unui 
nou interogatoriu, el a recunos
cut că respectivul teren a 
minat 
ceptat 
toarea 
litarii 
un cimp minat. Purtătorul de cu
vînt american a declarat că tînă- 
rul partizan „a minat cîmpul 
mult mai bine decît ar putea-o 
face mulți experți americani".

ceput debarcarea primilor soldați 
din cel de-al 11-lea regiment blin
dat, relatează agenția Associated 
Press. Aproximativ 1 600 de oa
meni, transportați pe bordul va
sului „Sultan" al marinei de răz
boi americane, au debarcat în re
giunea Vung Tau, în apropiere de 
gura fluviului Saigon. în următoa
rele zile se așteaptă sosirea a încă 
2 500 de militari, afectați aceleiași 
unități.

★

est 
de el însuși. Totuși, a ac- 
să-i conducă la ascunzil- 
amintită, dar din nou mi- 
americani au nimerit pe

HANOI 7 (Agerpres).— Misiunea 
de legătură a înaltului comanda
ment al Armatei populare vietna
meze a trimis Comisiei 
nale de supraveghere 
în Vietnam un mesaj, 
arată că la 27 august 
sud-coreene au trimis 
mul de sud divizia de infanterie 
„Calul alb" cu un efectiv de 15 000 
de soldați. Cu această divizie, nu
mărul total al trupelor sud-coreene 
trimise în Vietnamul de sud se ri
dică la 45 000. „Acesta este un nou 
act primejdios de agresiune comis 
de imperialiștii americani și de cli
ca lui Pak Cijan Hi", se subliniază 
în mesaj.

internațio- 
și control 
în care se 
autoritățile 
în Vietna-

A devenit o tradiție a presei 
progresiste de pretutindeni de a 
marca, la 8 septembrie; Ziua so
lidarității internaționale a ziariș
tilor. Data este legată de figura 
neuitatului publicist Julius Fucik. 
Autor al cunoscutei lucrări „Re
portaj cu ștreangul de gît", re
marcabil ziarist și patriot ucis de 
naziști, Fucik a luptat pînă la ul
tima suflare pentru cauza demo
crației și a păcii.

In anii noștri, cînd rolul presei 
ca instrument de influențare și 
formare a opiniei publice crește 
mereu, ziariști din tot mai multe 
țări consideră ca o îndatorire 
de 
die 
sul 
tea 
nilor agresive ale imperialismu
lui, pentru ideile libertății și pro
gresului omenirii.

Ziariștii din Republica Socia
listă România își exprimă soli
daritatea profundă cu colegii lor 
progresiști din toate țările și își 
ridică cu tărie glasul în apăra
rea ziariștilor dintr-un șir de țări, 
supuși persecuțiilor pentru acti
vitatea lor consacrată idealurile^ 
de pace, umanitate și progres.

cinste de a-și informa veri- 
cititorii, de a milita prin seri
lor pentru pacea și securita- 
popoarelor, împotriva acțiu-

Criza rhodesiană
în dezbaterea conferinței

I

științific la Institutul de 
malematică al Acade
miei, dr. B. Bereanu, 
lector la Universitatea 
din București, și conf. 
dr. Irinel Drăgan, din 
partea Institutului de 
matematică al Acade
miei — filiala lași.

zentat o serie de co
municări. Astfel, conf. 
dr. Pefru Ivănescu a 
prezentat lucrarea al
cătuită împreună cu 
dr. Rudeanu asupra 
metodei de programa- 

neliniară, 
curînd 
editura 
R. F. 
B. Be-

Importante proble
me de specialitate, te
oretice și practice, pri
vind aplicarea meto
delor matematice în 
economie — mai pre
cis calculul economic 
în rezolvarea proble
melor științifice, în 
planificarea, conduce
rea și organizarea pro
ducției, în care se îm
pletește contribuita 
matematicianului cu 
cea a economistului — 
au constituit în gene
ral femele celor 180 
de referate prezentate 
la această înfîlniie.

Acest congres a fost 
primul de acest gen 
care s-a ținut în Eu
ropa și a oferit posi
bilitatea unui larg 
schimb de experiență, 
ca și ample contacte 
între specialiștii 
diferite țări.

în cadrul lucrărilor 
pe secții, reprezentan
ții țării noastre au pre-

din

re liniară și 
lucrare care în 
va apărea în 
„Springer’ din 
Germană ; dr. 
reanu a prezentat co
municarea cu privire 
la aplicații ale meto
delor staiisfice pentru 
evaluarea duratei unui 
proces economic în 
condiții optime și apli
carea rezultatelor ob
ținute la probleme de 
investiții ; o altă 
municare a fost pre
zentată de cont. 
Irinel Drăgan.
vențiile reprezentanți
lor români au stîrnii 
un deosebit inleres.

La ședința 
a congresului, 
dată de M. 
(Fran(a), participanții 
au fost salutați de că
tre Eugeniusz Szyr, vi
cepreședinte al Consi
liului de Miniștri și
președinte al Comite
tului pentru știință și
tehnică al R. P. Polo
ne. în cuvînfuî său, el 
a subliniat impo’tanja 
acestei întîlniri inter
naționale și a relevat 
contribuția Poloniei la 
aplicarea matematicii 
în economie.

co-

dr. 
Inter

plenară 
prezi- 

Boiteux

Gh. GHEORGHITĂ

nostru.
sud-rhodesieni.

ES PRAGA.
P.C. din

Lu- 
mi-conferinței primilor 

ale Com-' 
continuat 
dezbaterii 
important 
zi, criza

k
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Apartheidul după Verwoerd
După cum s-a anunfat, Hendrich 

Verwoerd, personificarea regimului 
de apartheid din 
și-a sfirșit 
sasinat în 
alb.

In țările 
publică este adversară înverșunată 
a acestui regim de cruntă discrimi
nare rasială, știrea a suscitat am
ple comentarii. Deși dezaprobă a- 
sasinatul .ca metodă de luptă politi
că, majoritatea comentariilor re
levă că omul care dispare astfel de 
pe scena politică va rămine de tris
tă memorie nu numai in Africa de 
Sud, dar și în rindul tuturor po
poarelor iubitoare de pace și liber
tate.

Supunind celei mal crunte 
criminări rasiale 11 
câni, apartheidul 
partea meridională 
tinent într-un vast 
centrare, unde vinătoarea de 
geni și exploatarea sclavagistă 
transformaseră în fapte 
Sub Verwoerd, Africa

Africa de Sud, 
cariera politică, fiind a- 
pariament de către un

din Africa, unde opinia

dis- 
milioane de afri- 

a transformat 
a acestui con- 
lagăr de con- 

indi- 
se 

cotidiene, 
de Sud a 

devenit o fără unde peste 1/3 din 
numărul populației de culoare 
află „parcată" în regiunile

se 
cele 

mal vitrege ale tării și unde școala 
este un lux de neîngăduit.

Cu mult înainte de cel de-al doi
lea război mondial, Verwoerd și-a 
manifestat admirația față de doctri
na fascistă. Din inițiativa lui s-au 
creat organizații de tip fascist, ca 
organizația „Burnazi", integrată ul
terior în „partidul nationalist", 
care a devenit partidul de giiver- 
nămînt, sau organizația „Bruder- 
bond" (Uniunea fraților), care nu
mără aproximativ 8 000 de aderenți. 
Membrii acesteia ocupă de regulă 
generală posluri-cheie în aparatul 
de stat și în organizațiile politice 
sud-africane.

Desigur, moartea ctitorului apart
heidului nu schimbă lucrurile In

Africa de Sud-, baza regimului de 
discriminare rămine intactă. Porțeje 
patriotice din Africa de Sud, în
curajate de sprijinul pe care-l pri
mesc din partea tortelor iubitoare 
de libertate din toată lumea, si'nt 
hotărite să-și intensifice lupta . po
litică pentru a înlătura definitiv 
apartheidul, această rușine a seco
lului

LONDRA 7 (Agerpres). — 
crările 
niștri ai țărilor membre 
monwealthului au 
miercuri cu reluarea 
primului si celui mai 
punct de pe ordinea de 
rhodesiană.

Imediat după discursul primului 
ministru britanic, Harold Wilson, 
delegații țărilor africane. Indiei și 
țărilor din bazinul Mării Caraibi
lor au avut o întrevedere în, care 
a fost discutată politica britanică 
față de regimul lui Ian Smith.

Observatorii de presă de la Lon
dra exprimă părerea că discursul 
lui Wilson nu a satisfăcut nici in 
cea mai mică măsură pe delegații 
țărilor africane. Se exprimă, 
asemenea, temeri în legătură 
faptul că, prin mici concesii,
glia tinde să evite aplicarea unor 
sancțiuni mai drastice față de ra
siștii

de 
cu 

An-

C. BENGA?
conferinței Commonwealth-ului, demonslrație împotriva politicii 

britanice fafâ de regimul rasist din Rhodesia
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■| PNOM PENH. Două subunități 
""vietnameze au atacat cu mortiere. 
81 mm satele cambodgiene Phum Rhnom și 
Kauk.Kambor, situate la mai puțjn.de 2 km 
de frontiera cu Vietnamul de .sud,,in pro
vincia Kampot. (

BELGRAD. Petar Stambolici,' președin- 
““ tele Vecei'Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, a primit pe - John Lyng, mi
nistrul afacerilor externe al Norvegiei, care 
însoțește pe regele Ol&v al V-lea al. Norve
giei în vizita sa> .întreprinsă în această țară. , 

Au început convorbirile dintre secretarul 
de stat pentru afacerile exterbe al R.S.F. 
lugpslavia, Marko Nikezici, șiministrul a- 
facerilor externe'al Norvegiei; John Lyng.

BM PARIS. Miercuri a avut- loc Ta Paris o- 
bișnuita ședință săptămînală a Consi

liului Permanent al N'.A.T.O. Reprezentantul 
permanent al Franței la N.A.T.O., Pieri e 
de Le'usse, a comunicat partenerilor atlan
tici că, începînd din anul 1967, guvernul 
francez nu va mai . contribui la cheltuielile 
afectate sistemului de infrastructură '• al 
N.A.T.O., precum și la cele mai multe dintre 
buqetele militare ale pactului atlantic, cu 
unele'' excepții, privind cercetările tehnice 
și operațiunile antisubmarine. El a precizat 
că Franța va continua să contribuie, totuși, 
la cheltuielile destinate sistemului de alar
mă aeriană și de transmitere : a informa
țiilor.

MOSCOVA. Nikolai Podgornîi, preșe- 
” dintele Prezidiului Sovietului, Suprem 
al U.R.S.S., ,l-a primit miercuri la Kremlin 
pe Edouard Ebuk Babakas, ministrul finan
țelor, subsolului, transporturilor și planului 
din Congo (Brazzaville), cu care a avut o
convorbire.

09 LONDRA. Cu 4 936 000 voturi pentru și 
” 3814000 contra, cei de-al 98-lea Con
gres al sindicatelor britanice (T.U.C.) de la 
Blackpool a adoptat miercuri o moțiune în 
favoarea politicii economice preconizate de 

. guvernul
perioadă

Wiison, privind înghețarea pe o 
de 6 luni a preturilor și veniturilor.

E-S! RIO DE JANEIRO. Cu prilejul aniver- 
“ sării a 144 de ani de la proclamarea in
dependenței tării, la Rio de Janeiro a. avut 
loc defilarea a treizeci de mii de militari 
de-a lungul marelui bulevard central Ave- 
nida Presidente Vargas. Parada militară s-a 
desfășurat în prezenta .președintelui repu
blicii, Castello Branco, a ministrului de 
război, Adhemar de Queiroz, și a altor 
membri ai guvernului.

în parcurile orașului au avut loc în a- 
ceastă zi serbări , populare.

ng DAKAR. In orașul senegalez Mbao, si- 
“ luat in apropierea capitalei tării, a înce
put construcția unei fabrici pentru produ
cerea îngrășămintelor chimice. Noua fabri
că va fi cea mai mare, nu numai din Sene
gal, ci din întreaga Africă de vest.

RăsDunz.înd invitației C.C. al 
Cehoslovacia, la Praga a so

sit o delegație a C.C. al P.C. din Finlanda 
condusă de secretarul general Vile Pessi.

pțl WASHINGTON. La Invitația guvernu- 
lui american, generalul Ne Win. preșe

dintele Consiliului Revoluționar al Birma- 
niei, a sosit la Washington inlr-o vizită 
oficială de II zile. El va avea o întrevedere 
cu președintele Johnson.

M LONDRA. Convorbirile anglo-spaniole 
cu privire la discutata problemă a viilo- *• 

rului Gibrallarului, care.au lost reluate la 
6 septembrie la Londra, au fost aminate din 
nou miercuri. Observatorii politici -ini de 
părere că nu există pentru moment vreun 
indiciu asupra realizării unui acord între 
cele două părți.

ra BRAZZAVILLE. Tn capitala Republicii 
Congo (Brazzaville) a începui un curs 

de pregătire a învățătorilor in scopul parti
cipării lor la alfabetizarea muncitorilor con
golezi.

NEW YORK. Primele ziare ale noii 
” companii „World Journal Tribune* ur
mează să apară la 12 septembrie. Compania 
„World Journal Tribune" a fost constituită, 
după cum se știe, in urina fuziunii mai 
multor ziare new-yorkeze cu patru luni in 
urmă, dar activitatea ei a fost paralizată 
pînă în prezent de grevă.
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