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liste România

macara,
măiestrie pe o în-

înaintea privi-

risipind pînzele

neuitat. Pereții de stîncă 
curgeau ca niște uriași aflu
enți aerieni în fluviul cu 
sclipiri de oțel, în clocotul 
de viitori bolborosind din 
adîncuri, în mijlocul tulbu
rătoarei zbateri a Dunării 
în cleștele de piatră al 
Carpaților și Balcanilor.

Numai că de data asta — 
spre deosebire de ceea ce

confemplasem pe aceleași 
locuri în urmă cu doi, trei 
ani, cînd diversitatea haoti
că a formelor de relief era 
unificată doar cromatic, 
de paleta griurilor 
privirea întîlnea o 
dominantă, care dădea 
unic sens, o unică linie
forță peisajului : panorama 
copleșitoare a șantierului 
marelui sistem hidroener
getic și de navigație.

Un prim popas — la cei 
care string în chingi de be
ton cataractele fluviului. Ne 
aflăm în incinta 
lui, acolo unde, 
va luni, pentru 
în multimilenara

CIIIVU STOICA 
președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Român'

de mefri cubi 
circa două luni, 
a săpăturilor de 
rapidă decît la

de la Bicaz I 
înfîlnit în zona viifo- 
port de pe fe- 

românesc — în 
„la 
pe

nume, mai puțin muzical, 
mai prozaic : precizie.

— Fără maximă precizie
— îmi spunea șeful brigăzii
— ne putem pomeni cu toi 
felul de feste din partea 
fluviului. Și cu Dunărea nu 
te joci : mi-aduc aminte 
prin cîte emoții am trecut 
la construcția primelor
lule ale batardoului. De-a- 
tunci am cîștigat cu toții o 
solidă experiență. Ne-a o- 
bligat un profesor exigent
— Dunărea.

Dunării, tumultuoase și pli
ne de primejdii.

O rază de soare a 
de-ajuns pentru ca, despi- 
cînd și 
zdrențuite ale negurilor, să 
ne scoată 
rilor, în toată strălucirea 
lor de geneză, priveliști de
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In ongrenajul complex al industriei noastre, în care fiecare 
întreprindere are un loc bine precizat, producția ei fiind, în multe 
cazuri, materie primă sau subansamble pentru alte unități indus
triale, îndeplinirea ritmică a planului, respectarea întocmai a 
clauzelor înscrise în contractele economice de colaborare și coo
perare prezintă o deosebită importanță. Orice rămînere în urmă 
în realizarea planului, orice încălcare a disciplinei contractuale, 
în ce privește termenele de livrare, calitatea și sortimentul sta
bilite, creează o adevărată reacție „în lanț", avînd consecințe 
serioase asupra îndeplinirii planului în întreprinderile beneficiare. 
Ne-am deplasat în cîteva întreprinderi, pe firul unor clauze con
tractuale, pentru a analiza dacă ele sînt sau nu respectate, în 
strînsă legătură cu realizarea prevederilor planului.

Uzina .,Electroprecizia“-Săcele 
nu și-a îndeplinit planul la pro
ducția globală pe luna august de- 

it în proporție de 98 la sută, iar 
a piese de schimb auto numai în 
proporție de 87,19 la sută. De ce ? 
Ireu de răspuns din capul locului, 

pentru că motivările cuprinse în 
nformările trimise la diverse fo- 
.•uri sînt diferite.

Căutînd să.aflăm care este ade
vărata stare a lucrurilor am dis
cutat cu tov. ing. Gh, Bucerzan, 
iirectorul uzinei. „Nerealizarea 
jianului la producția globală și 
n special la echipament auto — 

precizează directorul — se dato- 
••ește în principal furnizorilor in
terni și externi care nu ne trimit 
la timpul prevăzut materiile pri
me sau piesele contractate. Dintre 
furnizorii interni, care nu-și res
pectă graficul de livrare sau ne 
trimit unele produse necorespun
zătoare calitativ, aș enumera uzi
na „Industria Sîrmei“-Cîmpia 
Turzii, întreprinderea „Clujana" 
din Cluj, Baza de aprovizionare 
I București. La aceasta .se adaugă
și instabilitatea planului de pro
ducție determinat de desele modi- 

din partea Di-
a industriei elec-
ministerul nostru

Intervine în discuție și tov. ing. 
Alex. Zaharescu, șeful serviciului 
le planificare : „Mai mult, noi nu 

cunoaștem din timp sarcinile de
finitive de plan pe trimestre, pen
tru a ne asigura SDV-urile și a- 
provizionarea cu materiale. Con
cret, la această dată (20 septembrie 
— n.n.) noi nu cunoaștem planul 
pe anul 1967, iar indicatorii de 
nlan pe trimestrul IV a. c. au sosit 
de la direcția generală abia la 17 
septembrie1'.

Am reținut aceste explicații și 
ne-am adresat direcției generale 
de resort din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

„Dacă planul pe luna august nu. 
■' fost realizat la „Electroprecizia"- 
Năcele — ne-a spus tov. ing. II. 
Arcșteanu, director tehnic al Di
recției generale a industriei elec- 
rotehnice — aceasta nu se dato- 
ește Combinatului siderurgic Re

șița sau altor furnizori, ci neajun
surilor serioase care există în or
ganizarea și urmărirea producției.

(Continuare în pag. a1 IlI-a)

de foraj
La mai multe sonde din fără 

a fost experimentat, cu succes, 
forajul cu sape cu diamante. A- 
ceastă metodă de săpare a son
delor constă în folosirea unor 
sape și capete de carotieră mo
nolit armate cu diamante indus
triale. Diamantul, avînd un punct 
foarte ridicat de topire și durita
tea maximă, poate fi folosit la 
săparea formațiunilor geologice 
omogene și dure, la orice adîn- 
cime.

La sondele la care s-a aplicat 
acest tip de sape durata de fo
raj a fost redusă ; cu o singură 
sapă, armată cu diamante s-a fo
rat, în unele cazuri, metrajul co
respunzător obfinuf cu mp! mul
te sape obișnuite cu conuri.

Rezultatele obfinute pînă în 
prezent fac ca acest foraj să fie 
experimentat în continuare în 
zonele unde se traversează for- 
mafiuni geologice dure și omo
gene. (Agerpres)

Invățămîntul superior din țara 
noastră cunoaște o continuă dez
voltare. Prin grija partidului și 
a guvernului sînt create posibili
tăți de cuprindere a unui număr 
mereu sporit de studenți. în pre
zent în instituțiile de învățămînt ■ 
superior studiază 136 000 studenți, 
care se pregătesc în peste 200 de 
specialități. în acest an vor păși 
pentru prima oară în instituțiile ' 
de învățămînt superior peste 33 000 ' 
de tineri, adică mai mult decît 
numărul total al studenților exis- 
tenți țn România anului 1938.

Gratuitatea învățămîntului, bur
sele de care beneficiază peste 60 la 
sută din studenții țării, căminele 
și cantinele moderne construite în 
centrele universitare asigură stu
denților noștri condiții bune de 
pregătire și de viață, scutindu-i de 
greutățile materiale chinuitoare

. care împovărau în trecut cea mai 
mare parte a tineretului universi
tar. Datorită eforturilor întregului 
popor, studenții noștri își pot con
sacra întreaga putere de muncă 
pregătirii lor temeinice, pentru a 
deveni cadre de nădejde în opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste. Marea majoritate a studenți
lor învață cu șîrguință, avînd 
conștiința.- îndatoririlor lor față de 
societate. Sînt, însă, cazuri izolate, 
cînd unii studenți neglijează în
datorirea lor principală, învățătu
ra, sau, prin comportarea lor, în
calcă normele vieții universitare.

Cu prilejul deschiderii noului an 
universitar, ministrul învățămîntu- 
lui a emis un ordin prin care sta
bilește reguli și obligații ale stu
denților privind studiul și compor
tarea lor în cadrul instituțiilor de 
învățămînt 
socială..

Studenții 
precizează 
deplini în bune condiții și la timp 
toate sarcinile ce le revin potrivit 
planului de învățămînt și progra
melor de studii, de a frecventa cu 
regularitate și punctualitate cursu
rile, seminariile, de a’ participa la 
lucrările practice și celelalte for
me de activitate prevăzute 
orarii.

superior și în viața

au îndatorirea — se 
în ordin — de a în-

(Continuare în pag.
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inima zvîcnind lingă mima ta. Fericire mai mare nu 
poate fi !

Este în specificul fi
inței umane să isco
dească, să deschidă 
noi și noi porți ale 
gîndirii, să-și înnoias
că și să-și multiplice 
permanent instrumen
tele de cunoaștere. 
Marile spirite ale Re
nașterii, reprezentanții 
enciclopedismului, o 
3eamă de corifei ai 
științei din toate tim
purile și de pe toate 
meridianele au lăsat 
admirabile exemple 
de vieți dăruite inte
gral cercetării conti
nue, pentru smulgerea 
tainelor universului, 
pentru lărgirea cuprin
derii minții.

Și în zilele noastre, 
firește, la proporții 
mai modeste, întîlnim 
categorii de oameni 
care, nemulțumiți de 
cît știu, de zestrea in
telectuală acumulată, 
se dedică mai multor 
profesii, își extind ne
contenit aria preocu
părilor culturale, duc 
ceea ce se cheamă o 
viață plurală.

Multilateralitate nu 
înseamnă însă instabi
litate în muncă, ma
nia schimbării servi
ciilor. Un slujbaș care 
înregistrează hîrtii la 
sfatul popular al ora
șului și în urma unei 
dispute cu șeful său 
ierarhic se supără și 
se transferă la sfatul 
popular al raionului, 
unde se ocupă tot cu 
înregistrarea hîrtiilor, 
nu are nimic comun 
cu categoria oameni
lor multilateral înzes
trați. La D.C.A. ori la 
I.R.V.A., la I.C.R.A. ori 
la I.R.C.R., omul care 
înregistrează hîrtii ră- 
mîne omul care înre
gistrează hîrtii, ba 
poate că îndeplinește 
operațiunea aceasta 
în mod nesatisfăcător 
și de aceea, atunci 
cînd i se fac observa
ții, devine turbulent, 
produce conflicte, apoi 
emigrează la o altă in-

Este un vechi obicei 
gospodarul, după 

ce și-a strîns recolta în 
hambare, „să numere 
bobocii" și să cinsteas
că belșugul roadelor 

' pămîntului. O asemenea 
trecere în revistă a 
roadelor — amplifica
tă la scara întregii țări
— Sărbătoarea recoltei
— va începe mîine, du
minică, 2 octombrie. 
Iată ce am aflat la U- 
niunea Națională a Co
operativelor Agricole de 
Producție cu privire la 
manifestările ce vor 
avea loc în țară și în 
Capitală cu acest prilej. 
In toate comunele vor 
avea loc festivități în 
cadrul cărora se 
trece în revistă 
rile din acest 
cooperativelor agricole 
de producție, urmate 
de programe cultural- 
artistice, serbări popu
lare, șezători, hore și 
întreceri sportive de 
oină, trîntă 
orașe se vor deschide 
expoziții-tîrg,

alcătuit programe spe
ciale'inspirate din tra
dițiile locale.

In Capitală, sărbătoa
rea recoltei va căpăta o 
amploare deosebită. 
Pregătirile au început 
cu mult timp înainte. 
Punctul „forte" al săr
bătorii se. va afla la 
Halele Obor. Pentru o 
lună și jumătate cunos
cuta piață bucureștea- 
nă va deveni o mare 
expoziție cu vînzare a 
legumelor și fructelor, 
înainte de a gusta din 
ispititoarele „exponate", 
publicul va putea ve-

dea, pc aleea cc duce 
spm hala,' două foto- 
expoziții pe panouri re
prezentând realizări și 
perspective în 1 agricul
tura țării noastre și 
transformările social - 
culturale din viața sa
telor. Cei mai tineri se 
vor opri, desigur, în 
fața expoziției cu dia
pozitive înfățișînd tîr- 
gul moților de altă 
dată.

Rodica ȘERBAN

(Continuare 
în pag. a II-a)

în. .pavilionul.. Expoziției realizărilor 
economiei naționale se desfășoară in
tens pregătirile pentru expoziția de 
struguri și fructe cu vînzare, ce se va 
deschide mîine cu prilejul „Zilei recol
tei", Aici vor fi prezentate și nume
roase soiuri de struguri de masă, me
daliate la cel de-al ll-lea Concurs re
publican al strugurilor de masă, orga
nizat în aceste zile -în Capitală de 
Consiliul Superior al Agriculturii și 
Uniunea Națională a Cooperativelor 

Agricole de Producție

T E LE G R A M Ă
Tovarășului MAO TZE-DUN 

președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LIU SAO-TI
președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului CIU DE
președintele Comitetului Permanent

al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină

Tovarășului CIU EN-LAI 
premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

care vor 
funcționa o anume pe
rioadă de timp. Ele 
vor oferi cetățenilor le
gume și fructe de se
zon. în jurul acestor 
târguri se vor găsi tra
diționalele mustării 
unde mustul va fi înso
țit de pastrama, mititei 
și alte preparate ale 
bucătăriei românești. 
Parcurile de distracții, 
carnavalurile recoltei 
vor constitui, duminică, 
puncte de atracție pen
tru locuitorii de toate 
vîrstele ai orașelor. Sîn- 
tem informați că în re
giunile Bacău, Mara
mureș, Cluj, Argeș, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară 
și altele la serbările de 
mîine își vor da con
cursul cele mai bune 
formații artistice, s-au

PEKIN
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con

siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez, Comitetului Permanent al Adu
nării- Reprezentanților Populari din întreaga Chină, Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze și poporului chinez prieten un salut frățesc 
și calde felicitări eu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a Republicii 
Populare Chineze.

Victoria revoluției și proclamarea Republicii Populare Chineze au 
constituit un moment de cotitură în viața poporului chinez, un eveni
ment de mare însemnătate al epocii noastre.

Devenit stăpîn pe propriul său destin — sub conducerea partidului 
său comunist, poporul chinez înfăptuiește cu succes opera de construcție 
a socialismului, a dobîndit realizări însemnate în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, a forțelor de producție ale țării, în ridicarea nivelului său 
de trai și își aduce o contribuție de seamă la lupta pentru zădărnicirea 
acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru cauza eliberării popoare
lor, a. progresului și păcii în lume.

Poporul român se bucură din inimă de aceste succese și îi urează 
poporului chinez cu prilejul sărbătorii sale naționale noi victorii în 
opera.de.construire a socialismului în patria sa.

Dînd o înaltă prețuire relațiilor de prietenie și colaborare între țările 
și partidele noastre, ne exprimăm convingerea că acestea se vor dez
volta continuu pe baza principiilor marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, corespunzător intereselor celor două popoare, cauzei 
socialismului și păcii

NICOLAE 
CEAUSESCU 

secretar general 
al Comitetului Cen

tral al Partidului 
Comunist Român

ION GHEORGHE 
MAURER 

președintele 
Consiliului de Miniș
tri al Republicii So

cialiste România

stituție unde i se pare 
munca mai ușoară.

Există și oameni 
care, fără a-și came- 
leoniza profesia, au o 
grijă permanentă să 
nu devină simpli ro
boți ; aceștia nu se 
mărginesc la presta
rea mecanică a obli
gațiilor de seryiciu, ci, 
însuflețiți de acea no
bilă pasiune a investi
gării unor domenii ne
cunoscute, se zbat să 
afle cît mai .multe, ci
tesc, se informează, 
ascultă cu atenție dis
cuțiile celor mai pre
gătiți decît ei, se inte
resează de mecanis
mul întregului proces 
de producție în care 
sînt angrenați, sporin- 
du-și în felul acesta 
cunoștințele, schim- 
bînd an de an coordo
natele orizontului lor 
cultural-proiesional.

Numărul acestor oa
meni este, fără îndo
ială, impresionant și 
fișele lor autobiogra
fice ar alcătui, adu
nate la un loc, pagini 
emoționante ale isto
riei noastre contempo
rane. Iată o asemenea 
„fișă", în realitate o 
existență extrem de in
teresantă. Numele : 
Pop Gabor; domiciliul: 
Cluj ; vîrsta : tânăr, în 
jurul a 30 de ani ; sta
rea civilă : căsătorit, 
tată a doi copii ; por
tretul : statură mijlo
cie, blond, ochi foarte 
expresivi, privire cal
dă, putere de convin
gere în tot ce spune ; 
profesia : aici apare 
dificultatea de a com
pleta fișa. De rapt, în 
scriptele serviciului 
unde este încadrat 
(Uniunea regională a 
cooperativelor de con
sum) se precizează că 
este șofer. Dar el înde
plinește și munca de 
librar, difuzor de car
te, are asupra sa ges
tiunea cărților pe care 
le transportă cu auto
buzul prin satele re
giunii Cluj, își mane
vrează singur stația 
de amplificare cu care 
este dotată această 
librărie pe roate. L-am 
întrebat care dinfre 
meserii îi place cel 
mai mult. Răspunsul, 
la care de altminteri 
mă așteptam, a fost: 
toate ; deși mi-a măr
turisii că nu-i este de
loc ușor. Mi-a mai 
spus că se simte feri
cit cînd poate lăsa cît 
mai multe cărți săte
nilor, copiilor, citind 
uneori împreună cu ei 
o pagină de proză, 
cîteva strofe dintr-un 
poem, un proverb, o 
strigătură. „Sînt foarte 
ocupat, dar mă bucur 
să văd că oamenii aș
teaptă cu nerăbdare 
să revin în raionul 
lor". Nu știu dacă in
terlocutorul meu La 
citit pe 
vorbele 
un sens 
piat de 
condensată de filozo
ful francez în această 
maximă : a nu li ocu
pat, e tot una cu a nu 
exista.

Tehnicianul construc
tor Iulian Brătucu, de 
pe șantierul monu
mentului istoric de la 
Basarabi, regiunea 
Dobrogea, nu se limi
tează la executarea 
întăriturilor de beton 
pentru conservarea 
monumentului, ci, cu o 
pasiune simplă dar 
reală, „prinde" din 
discuțiile specialiști
lor o seamă de date 
și, în absența unui 
ghidaj calificat, dă vi
zitatorilor explicații 
dintre cele mai utile 
privind valoarea re
licvelor și a inscripții
lor păstrate în peșteră.
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Mașina înota prin tala
zurile de ceață care prefă
ceau dimineața răcoroasă 
înfr-un vast ocean, cu o tai
nică viață submarină. As
cultam de undeva, de dea
supra capului nostru, un foș
net de vînt prin bănuiții 
arbori plantați pe coaste și 
pe abrupte povîrnișuri, iar 
în stînga distingeam pulsul 
regulat al unui motor, pro
babil vreun remorcher 
care-și făcea, în pofida ce- 
fii, cursa cotidiană prin Por
țile de Fier. Pe șoseaua în
gustă, mașina ne hurduca în 
lege, iar alături, poate la un 
metru de marginea drumu
lui, presimțeam bulboanele

fă, Dunărea și-a lăsaf libe
ră albia, golită de apă pe o 
suprafață de aproape 
200 000 mefri pătrafi. Acum, 
pe locurile unde altădată 
apele izbeau agifafe în 
țărm, se desfășoară vaste 
lucrări de excavații pentru 
temeliile hidrocentralei : un 
sfert milion 
excavați în 
cu o viteză 
trei ori mai 
barajul

l-am 
rului 
riforiul
limbajul constructorilor : 
avanporl amonte" —

oamenii din brigada com
plexă a lui Ion Petres
cu. Sînt treizeci, de mese
rii felurife — montafori, e- 
lecfricieni, lăcătuși etc., dar 
lucrează toți ca unul. O u- 
riașă 
fă cu 
gustă platformă 
de tânărul Eugen Ghelase, 
așeza cu exactitate, aș spu
ne gingașă, elementele de 
sufe de kilograme ale unor 
solizi piloni de oțel. Mișcă
rile membrilor brigăzii se 
armonizau și se confrapunc- 
fau ritmic cu traiectoria lină 
a brafului de macara. Aici 
toate acestea au însă un alt

I
§
I
I
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numele poporului român, al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialisie România și ai meu personal, vă 
rog să primiți, Excelență, cu ocazia sărbătorii naționale 
a Republicii Cipru, cele mai cordiale felicitări și urări 
pentru sănătatea și fericirea dv. personală, pentru 
prosperitatea poporului cipriot.
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mareMulte

CUM VA FI SĂRBĂTORITĂ

(Urmare din pag. I)

lucru, 
cer

sofii. Așa ~ 
cazul salariatei D. D.
are un copil de 6 

— Mi-aș fi dorit și 
pe-al doilea copil,

pri- 
educarea 
conduce- 
colectivă, 

politico-

In 1945, cînd am pornit 
pe drumul căsniciei, so-

femeilor 
pericolului avor- 
asupra preju- 

aduse organismu-

„ZIUA RECOLTEI

Eufroșina NICOLAIE 
muncitoare 
la „Electrofar** 
din Capitală

te va întreba 
„Ce fad, tată 
ce faci, 
bunicule ?"

Am aproape 30 de ani. 
Am unde locui, iar' pen
sia mea și a soției ne a- 
sigură traiul la bătrînețe. 
Nu ne lipsește nimic. 
Dar nici o satisfacție 
materială nu va putea să 
ne compenseze lipsa unor 
copii, ai noștri, care să ne 
continue firesc în viață, 
să ducă mai departe nu
mele nostru. Pentru un 
act nechibzuit — o între
rupere de sarcină la înce
putul căsătoriei — regreți 
toată viața. E dureros de 
greu să fii bătrîn, șt nici 
un copil, și. nici un nepot 
din ființa familiei tale să 
nu-ți calce pragul, să nu 
te întrebe niciodată: „Ce 
faci, tată, ce faci, bunicu
le?"

len GIOSANU 
pensionar, București

multe griji, dar ei le dau 
și imense satisfacții. Mă 
uit la . filatoarea Stefania 
Vișan. Ea a dat naștere 
la 4 copii. Soțul, ei este 
muncitor la uzinele „23 
August". Îmi amintesc cu 
cită dragoste și spirit de 
sacrificiu se ocupa ea de 
copii, chiar atunci cînd 
avea o situație materială 
mai grea.

Cunosc însă și destule 
alte femei care, după u- 
nul sau doi copii, nu mai 
vor să dea naștere la al
ții, cu toate că sănătatea 
nu. le împiedica. 
dintre acestea iau o ase
menea hotărîre din cauza 
neînțelegerilor mai mici

sau mai mari pe care le 
au acasă cu 
este 
care 
ani.
eu _ 
poate și pe-al treilea —
— îmi spunea ea — dacă 
m-aș împăca bine cu so
țul, dacă el s-ar îngriji 
cum trebuie de familie. 
Mai tîrziu poate se va 
căi amarnic. Dar cui îi va 
mai folosi atunci ?

în asemenea cazuri cred 
că ar trebui să-și spună 
cuvintul și să intervină 
cu toată grija mai ales 
colectivele din care fac 
parte părinții respectivi. 
Se va crea și in felul a-

cesta un climat favorabil 
mamei și copilului, care 
pretutindeni trebuie să 
se bucure de o atenție și 
o grijă deosebită.

Georgeta ARION 
muncitoare, F.R.B. 
București

Sintem 
o familie

a apărut:

Buna 
înțelegere 
dintre soți

De fiecare dată, cînd 
îmi duc copilul la că
min, mă întîlnesc cu mul
te femei din fabrica noas
tră, și, cum este firesc, 
discutăm adesea despre 
copiii noștri, despre creș
terea și educarea lor. Pe 
unele dintre ele le cunosc 
de ani de zile pentru că 
fiecare avem de-acum 
unul sau mai mulți „ab
solvenți" ai grădiniței. Eu, 
de pildă, am acum la 
grădiniță pe-al treilea.

Mai mulți capii înseam
nă pentru părinți mai „Constructori'*

Se 
sacrifi- 
fără a 
Grivița. 
Spală-i, 

îmbracă-i,

țul meu, Gheorghe, ei 
montator la locomotive, 
la Grivița Roșie, ‘-.iar. eu 
aveam,'.tot acolo, 6 mun
că modestă. Nu ne „scăl
dam" deloc în bani. Dar 
nici o clipă n-am fi putut 
concepe viața noastră 
fără copii. Adevăratele 
bucurii au venit o dată cu 
copiii. Treptat, șapte 
copii, șase fete șt un 
băiat: Viorica, Mariana, 
Constanța, Gheorghe, Flo
rentina. Julieta și Ana, ni 
s-au adunat în jurul nos
tru. Vremurile erau grele, 
pe masă — adesea — nu 
aveam mare 
știe, copiii
cii. I-am crescut 
părăsi munca la 
Nu era. ușor, 
fă-le mîncare, 
dezbracă-i, du-i la cămin, 
adU-i acasă, unul se îm
bolnăvea, îngrijește-l... 
Dar copiii creșteau fru- ' 
moși și voinici.

Acum, la 41 de ani, am 
o familie mare, ce-mi îm
bogățește sufletul.

Astăzi, fata cea mare, 
Viorica, este măritată cu 
un miner, are și ea doi 
copii. Mariana este în 
clasa a X-a. serală; in a- 
celași timp lucrează la fa
brica de încălțăminte 
„Carmen". Constanța a 
terminat clasa a VIII-a. 
In afară de Viorica, ma
mă de copii, și de Ana, 
încă de vîrstă preșcolară, 
toți sînt la școală. Și toți 
sînt în jurul meu, le simt 
căldura, dragostea, spri
jinul, atunci cînd am ne
voie de ajutorul lor.

Bucuriile
maternității

șiCa femeie, mamă 
medic — care lucrez in
tr-un spital clinic de ob
stetrică și ginecologie, am 
purtat numeroase discuții 
cu un mare număr de fe
mei internate în spitalul 
nostru, sau cu care

venit in contact în cadrul 
muncii obștești. Fără a 

. oferi o statistică, voi re
lata cîteva din situațiile 
și răspunsurile care se 
repetă cu mare frecvență 
la întrebările referitoare 
la cauzele întreruperilor 
de sarcină. O categorie 
mai puțin numeroasă, dar 
din nefericire în creștere, 
o constituie cea a femeilor 
care doresc să aibă copil 
dar a căror sterilitate ce
dează foarte greu sau de
loc la tratamentele medi
cale: Cauzele se explică, 
astfel: cîteva avorturi, 
chiar din primul an de 
căsnicie, care dau multe 
infecții, și sterilitatea s-a 
instalat. De ce nu au lă
sat primul copil să evo
lueze pînă la termen ? 
Motive, pretexte și foarte 
rareori cauze obiective. 
Obținerea și aranjarea 
unui ■' apartament cu un 
înalt grad de confort, 
construcția unei case, 
cîțiva ani de distracții, 
comoditatea etc, condițio
nează de multe ori la a- 
ceste femei nașterea pri
mului copil. Și atunci cînd 
doresc să aibă copii, nu 
numai că nu-i mai pot a- 
vea, dar au sănătatea șu
brezită de așa-zisele „mici 
intervenții medicale" fă
cute cindva.

Avertizarea
asupra 
tului, 
diciilor 
lui lor, asupra sterilității, 
a nașterilor premature cu 
toate urmările lor, trebuie 
să constituie punctul e- 
sențial al activității edu
cative.

Comisiilor de femei le 
revin sarcini de mare răs
pundere pentru desfășu
rarea unei munci educa
tive convingătoare, con
crete și intensive în rin- 
dul femeilor din mediul 
urban și rural. In felul a- 
cesta, noi, femeile, îngri
jind de propriii noștri co
pii, ajutăm și pe celelalte 
mame să-și crească copiii 
sănătoși și. vâinici — con
tribuim la formarea unor 
noi generații viguroase.

pi

Lucrarea cuprinde un număr de 
studii care se referă la aplicarea 
creatoare de către partidul nostru 
a principiilor marxist-leniniste ale 

.. conslruc/iei de partid, la intărirea 
organizațiilor de partid prin 
mirea de noi membri și 
oartinică a comuniștilor, 
rea competentă, munca 
diferențierea activității 
organizatorice, realizarea sarcini
lor curente in slrinsă legătură cu 
obiectivele de perspectivă, contro
lul multilateral, munca cu activul 
de partid, pregătirea politică-ideo- 
logică și prolesională a cadrelor.

Generalizind experiență și prac
tica organelor și organizațiilor de 
partid, volumul constituie un aju
tor prețios in perfecționarea mun
cii de partid din cele mai diferite 
domenii de activitate. Culegerea 
se adresează in primul rind orga
nizațiilor și aparatului de partid, 
elevilor școlilor de partid, propa
gandiștilor, precum și tuturor ace
lora care se preocupă de proble
mele construcției de partid.

240 p., 5 lei.

Cooperativele agricole și gospodă
riile de stat din regiunile București, 
Galați, Ploiești, Argeș, Dobrogea, 
unități ale Departamentului pentru 
valorificarea legumelor și fructelor și 
ale Departamentului gospodăriilor 
agricole de stat vor pune la dispo
ziția cumpărătorilor fructe și legume 
dintre cele mai cunoscute și apre
ciate. își așteaptă cumpărătorii mii 
de tone de legume și fructe, „con
struite" în impresionante piramide sau 
rînduite cu mîini de artist în galan
tarele numeroaselor unități speciali
zate ale pieței.

în această perioadă Halele Obor 
vor fi (și poate vor. rămîne per
manent) un fel de supermagazin. Peste 
40: de unități comerciale ele. tot felul 
aflate sub acoperișul halei vor oferi 
posibilitatea, efectuării celor mai di
verse cumpăraturi'un magazin aii- 

’militar- cu autoservire, unități de con- . 
; fecții,. încălțăminte,.. tricotaje, artiza-

■ ’nat! Blănărie''și- pgtfumerie, 'o unitate 
.„Apicolă", fîșrărje, .sticlărie și'.ce.ra- ' 
mică, articole de uz casnic. De, ase
menea va funcționa aici o unitate de 
desfacere a articolelor pentru vînă-

Locurile pitorești, monumentele 
istorice, folclorul nordului Moldo
vei sjnt un izvor nesecat de in
spirație nu numai pentru muzi
cieni, scriitori și artiști plastici, ci 
și pentru creatorii de obiecte de 
artizanat și de uz casnic. Cămășile 
și catrințele cusute sau țesute cu 
multă migală și măiestrie de către 
țărănci cooperatoare din Arborea, 
bundițele cu blană de dihor, exe
cutate de către neîntrecuți meș- 
teșugari din Cîmpulung Moldove
nesc, vasele din ceramică neagră 
de Marginea, ce se bucură de o 
unanimă apreciere în țară și pes
te hotare, sînt numai cîteva din 
obiectele cu specific local mult 
căutate atît pentru valoarea lor 
artistică, cît și pentru utilitatea 
lor. în vederea prezentării și des
facerii produselor cu specific lo
cal și, îndeosebi, a produselor de 
artizanat, în majoritatea orașelor 
de pe cuprinsul regiunii Suceava 
au fost deschise magazine speciale 
ale U.R.C.M. Atît în magazinele de 
la Suceava, cît și în cele de la 
Botoșani și Vatra Dornei, te sur
prinde însă faptul că, pe lîngă un 
sortiment restrîns de produse lo
cale (cămăși, bundițe, ștergare, ce
ramică neagră), găsești o gamă 
foarte bogată de obiecte din alte 
regiuni ale țării. Nu este, desigur, 
rău că la Suceava pot fi cumpă
rate covoare oltenești, genți cu 
motive gorjenești, păpuși și cos
tume populare ardelenești, obiec
te din lemn lucrate la București 
sau Cluj. Ciudat este faptul că, 
alături de toate acestea, în maga
zinele din Sucaava nu se găsesc 
și frumoasele covoare și carpete 
cu specific bucovinean, nici păpuși 
îmbrăcate în costume specifice. Și 
de ce trebuie să se apeleze la meș
teșugari din București sau Cluj 
pentru confecționarea unor obiec
te din lemn, specifice regiunii Su
ceava ? Cunosc oare aceștia mai 
bine decît meșteșugarii din Sucea
va specificul local ?

Tov. Petru Anania, vicepreședin
te al U.R.C.M. Suceava, consideră 
că sortimentul produselor specific 
locale este sărac pentru că... nu a 
existat un specialist care să se o- 
cupe de această problemă. Și dacă 
ar fi existat un specialist, lucru
rile ar fi mers mai bine ? Realita
tea este că nici cooperativele meș
teșugărești, nici U.R.C.M. Suceava 
nu s-au ocupat în mod suficient 
de producerea și desfacerea obiec
telor specific locale. Poate că pla
iurile și angajamentele luate in

acest sens vor urni, lucrurile din 
loc.

Pe lingă produsele de artizanat, 
mai sînt și alte mărfuri de uz 
casnic cu specific local pe care ar 
trebui să le execute industria 
locală sau cooperația meșteșugă
rească. In discuțiile avute cu mai 
mulți gestionari de magazine de 
produse casnice am aflat că une
ori nu se găsesc 
din ceramică, 
teracotă etc. 
tracte, facem comenzi 
tovarășul Dumitru Puiu, directorul 
O.C.L. Industriale Suceava — se 
întîmplă de multe ori ca întreprin
derile industriei locale să nu res
pecte aceste angajamente. în tri
mestrul II al anului curent, de 
pildă, întreprinderea de industrie 
locală Dorohoi trebuia să ne li
vreze 10 000 de vase din ceramică 
de Mihăileni. Marfa nu a fost li
vrată în timpul sezonului și mai 
tîrziu nu a mai avut căutare".

Am solicitat și părerea tovară
șilor care coordonează și îndrumă 
activitatea întreprinderilor de in
dustrie locală.

,Jn parte, tovarășii de la comerț 
au dreptate — ne-a spus tovarășul 
Constantin Nastac, inginer șef la 
secția de industrie locală a sfa
tului popular regional. Din cauză 
că întreprinderile noastre aleargă 
după produsele mai rentabile și 
mai ușor de realizat, neglijează de 
multe ori obiecte de uz casnic 
foarte căutate. Trebuie să adaug 
însă că nici comerțul nu vine în
totdeauna în sprijinul nostru. în 
februarie, anul curent, de pildă, 
am stabilit să producem circa 36 
de obiecte de uz casnic intr-un 
sortiment foarte bogat. Dar co
merțul a manifestat o rezervă 
inexplicabilă. Ne-a solicitat, de 
pildă, să livrăm 1 000 de scînduri 
de fag pentru bucătărie, eșalonate 
pe timp de un an. Or, această 
cantitate noi o putem produce 
într-o zi, așa încît nici o între
prindere nu s-a mai angajat să le 
producă. Sînt cazuri cînd unele 
produse sînt comandate, iar după 
ce le introducem în fabricație, co
menzile se anulează".

Se desprinde concluzia că, dacă 
ar exista mai mult interes, iar 
munca ar fi mai bine organizată 
și coordonată, produsele mici, ne
cesare cumpărătorilor, n-ar mai 
ridica atîtea piobleme „mari".

în magazine vase 
tucerie, cahle de 

,Deși încheiem con- 
ne-a spus

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînieii"

Elena TRIFAN 
medic specialist
pediatru, vicepreședintă 
a Comitetului regional 
al femeilor — lași

In apropierea hotelului „Istria
un complex hotelier cu

Foto : M. Cioc

unitatea „urgențe" de pe Calea Moșilor,

Foto : R. Costin

Instalajii moderne de curățat chimic și de călcat la
a întreprinderii „Nufărul'* din Capitală

Construcții noi 
pe litoral

Ultimii turiști care-și petrec vacanța în stațiu
nile de la mare sînt martorii deschiderii a noi 
șantiere menite să întregească frumusețea lito
ralului. î .
Mamaia se va ridica
1 000 de locuri care va cuprinde trei blocuri turn 
cu cite 9, 10 și 13 nivele și un restaurant cu a- 
ceeași capacitate. Tot aici, pe malul lacului 
Siutghiol, a început turnarea fundațiilor la două 
cămine pentru personalul de deservire a stațiu
nii, insumînd 600 de locuri. Construcția unui 
astfel de cămin, cu 300 de locuri, a început și in 
stațiunea Eforie-Sud.

★
în zona de nord a orașului Constanța s-a 

încheiat construcția celui de-al treilea complex 
de locuințe — Tomis 3, care totalizează 1 135 de 
apartamente. Blocurile acestui ansamblu au 
fost realizate la un nivel calitativ superior, în 
noile apartamente locatarii bucurîndu-se de un 
grad ridicat de confort.

Constructorii și-au concentrat acum forțele pe 
șantierul celui mai mare complex de locuințe 
din Constanța — Tomis nord — care va însuma 
în final peste 10 000 de apartamente. Aici au 
și fost terminate primele blocuri, urmînd ca pînă 
la sfîrșitul anului numărul acestora să ajungă 
la aproape 1 000.

(Agerpres)

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I

AVIAȚIA ÎN ALB
Există o categorie de 

aviatori cărora li se potri
vește, mai curînd decît al
bastrul obișnuitelor uni
forme, albul învăluitor și 
cald, încărcat de semnifi
cația profund omenească 
a luptei împotriva bolii și 
durerii, albul ca simbol al 
tămăduirii. Sînt oamenii 
„Aviasanului", aflați la 
postul lor zi și noapte, în 
orice condiții atmosferice, 
gata oricînd să efectueze 
zboruri urgente, să ateri
zeze nu numai pe solide 
piste de beton, dar și pe 
cîmp deschis ori pe îngus
te platouri între stinci, ca 
să aducă bolnavi în stare 
gravă la spitalele unde 
pot primi îngrijirea medi
cală ori să transporte in 
orice colț al țării medica
mentele pentru care se 
ivește o neașteptată ne
voie.

Iată cîteva fapte înre
gistrate în ultimele zile 
în „jurnalele de bord" 
ale „Aviasanului" (le-am 
transcris în simplitatea 
lor nudă, așa cum au fost 
notate, în grabă, între 
două misiuni, de înșiși cei 
ce le-au săvîrșit sau diri
jat).

în ziua de 21 septcm-

brie, stația centrală „A- 
viasan" din București 
primește solicitarea de 
a organiza grabnic trans
portarea de la Fălti
ceni la București a doi 
soți, grav răniți în urma 
unui accident de au
tomobil. In decurs de 
un sfert de oră se iau mă
surile necesare ca două 
avioane, unul de la baza 
din Suceava, celălalt din 
Iași, să se deplaseze la lo
cul respectiv. La orele 
12,25 aterizează la Oto- 
peni avionul pilotat de 
Gheorghe Macovei, cu 
accidentatul Aurel Teodo- 
reanu, iar la orele 13,10, 
avionul pilotat de Con- 
statin Vasile, cu Ecateri- 
na Teodorea.nu. O mașină 
a „Salvării" așteaptă la 
aeroport și îi transportă, 
in mare viteză, la spitalul 
„Gheorghe Marinescu" 
unde sînt supuși de înda
tă îngrijirilor.

20 septembrie, ora 10,30. 
Se cere stației centrale 
„Aviasan" să ia măsuri 
urgente pentru transpor
tarea la Bacău a unui me
dicament absolut necesar 
pentru salvarea bolnavei 
Emilia Pîslaru, internată 
la secția de cardiologie a

spitalului orășenesc. La 
ora 11 sosește la Otopeni 
un avion al stației „Avia
san" din Ploiești, pilotat 
de Mircea Nichifor, care 
ridică medicamentul și ■ 
pornește imediat spre 
Bacău. Pe aeroportul bă
căuan fiolele salvatoare 
sînt așteptate de medicul 
Petre Mihailov, care le 
transportă cu mașina, 
fără întârziere, la spital. 
Starea bolnavei e pe cale 
de ameliorare.

La 12 septembrie, un 
avion pilotat de Petre 
Cristescu, 
„Aviasan" 
aduce la 
muncitorul 
rică de la
Brașov, aflat în comă, cu 
traumatism cranian in
tern. După cinci zile, a- 
celași pilot îl readuce la 
Brașov pe bolnav, într-o 
stare mult ameliorată, in 
afara pericolului.

N-au nevoie de nici un 
comentariu asemenea fap
te, adevărate ștafete 
grijii pentru viața și 
nătatea omului. Sînt 
mai cîteva, desprinse
registre modeste, în care 
însă fiecare filă trezește 
vibrații intense.

șeful stației 
din Brașov, 

București pe 
Lavinius Chi- 
„Rulmentul" -

ale 
să- 
nu- 
din

Li s-ar putea adăuga a- 
tîtea altele, înscrise în 
scurta, dar bogata istorie 
de două decenii a acestei 
„aviații în alb". Căci, în- 
tr-adevăr, „Aviasannl" 
împlinește, la începutul 
lui octombrie, abia vîrsta 
de prag a tinereții — 
douăzeci de ani. In acest 
răstimp, relativ scurt, 
s-au efectuat 200 000 de 
ore de zbor pe distanțe 
care, totalizate, însumea
ză astronomica cifră de 
24 000 000 de kilometri. In 
memorabila toamnă a lui 
1946, 
.avea la 
avioane, 
deau să 
camente 
de epidemiile ce bîntuiau 
în satele înfometate de 
secetă ale Moldovei. Azi 
rețeaua aviației sanitare 
numără 120 de avioane 
moderne, monomotoare și 
bimotoare, majoritatea 
de fabricație românească, 
repartizate în 19 stații, 
deservite de zeci de piloți, 
mecanici, surori medicale, 
felceri, infirmieri.

...„Alo, „Aviasanul" I E 
nevoie de un zbor urgent 
spre...”

Peste cîteva minute, un 
avion decolează transpor
tând o frîntură de sănăta
te și mult, foarte mult 
suflet omenesc.

cînd s-a înființat, 
dispoziție doar 3 
care nu pridi- 

transporte medi- 
pentru cei loviți

B. VICTOR

tori și pescari, a acvariilor cu pești
șori exotici, a literaturii de speciali
tate. Cooperația meșteșugărească este 
prezentă cu unități care efectuează pe 
loc diferite reparații.

Pe platoul din fața halelor s-a ame
najat un imens parc de distracții : în
cercarea puterii, globul curajului, tra
gerea la țintă, lanțurile, bărcile, călu
șeii, „probe" sportive intrate în tra
diția tîrgurilor de toamnă, alături de 
altele mai moderne — caruselul cu 
scutere, trenulețul, mașinuțele. Circul 
de stat și Teatrul de păpuși „Țăndă
rică" vor contribui la înveselirea pu
blicului de toate vîrsțele care va vizita 
tîrgul. Pe estrada aflată pe platou 
cele mai valoroase formații artistice, 
marile ansambluri folclorice, soliști vor 
prezenta zilnic programe atractive.

în interiorul balelor cît și. pe pla
tou vor funcționa un restaurant, dou. 
bufete, numeroase chioșcuri cu dul
ciuri și răcoritoare. Nelipsitele mus
tării și-aii instalat teascurile care va 
strivi, sub ochii consumatorilor, cior
chinii de struguri făcînd să curgă în 
ulcele de lut mustul proaspăt căruia 

. pastrama și cîrnăciorii îi vor ține bună 
companie. Turta dulce, savarina de 
bîlci, covrigii, gogoșile vor completa 
gama sortimentelor de dulciuri și bău
turi răcoritoare,. ; Ț

Tot duminică se va deschide la 
Pavilionul Economiei Naționale o 
mare expoziție de struguri, fructe 
și vinuri. Peste 30 de standuri ale 
cooperativelor agricole, gospodăriilor 
de stat și Institutului de' cercetări 
hortiviticole prezintă varietățile de 
struguri și fructe ce se cultivă pe 
teritoriul țării noastre precum și vi
nuri și rachiuri. Vizitatorii expoziției 
care va funcționa între 2—9 octom
brie, vor putea să-și procure cei 
mai reriumiți struguri de masă. Vinu
rile medaliate la Montpellier, Ljubljana, 
Budapesta și Sofia — galbena de O- 
dobești, grasa de Cotnari, muscatul de 
Jidvei, Chardonnayul de Murfatlar — 
vor putea fi nu numai admirate ci și 
cumpărate și degustate.

In jurul expoziției se vor găsi trei 
mustării și alte unități unde se vor 
putea lua diferite gustări. Peste drum, 
la restaurantul „Miorița", în decurs de 
o săptămînă se vor servi numai pre
parate din pește și vînat.

Prima zi a sărbătorii recoltei se va 
încheia, în Capitală, printr-un carna
val care va avea loc seara în parcul 
Herăstrău. Pe' estradele parcului se vor 
prezenta spectacole, se va dansa.

CUVÎNTULCITITORULUI

Constatări, dar si
Desfășurarea, în condiții opti

me, a proceselor tehnologice re
clamă o deosebită și permanentă 
grijă față de protecția muncii. 
Din păcate, la uzina „Danubia
na", acestei probleme nu i s-a' 
dat suficientă atenție. Deși s-au 
făcut importante investiții pen
tru dotarea întreprinderii cu 
utilaje și instalații din cele mai 
moderne, încă de la intrarea lui în 
funcțiune sistemul de ventilație 
nu a dat randamentul prevăzut 
de proiect. în afară de aceasta, 
vreme de cîțiva ani s-a tărăgă
nat ridicarea unui zid, absolut ne
cesar, care să separe secția de 
amestecare de celelalte secții din 
hala principală de fabricație. în 
sfîrșit, anul acesta zidul în cauză 
a lost construit. Acum e mai puțin 
praf (negru de fum, talc etc.) în 
hală, la locurile de muncă. Cu 
toate acestea problema nu a fost 
rezolvată ; nu am scăpat defi
nitiv de praf. De asemenea, la 
stațiile de pregătire a apei supra
încălzite se degajă încă o căl
dură greu suporiabilă. De ce 
toate aceste inconveniente ? 
Pentru că încă de la început, 
unii specialiști, atît din rîndul 
celor care au întocmit proiectul, 
cît și din ministerul nostru tute
lar s-au obișnuit prea iute cu 
ideea că „asta e situația și ce

măsuri practice...
să-i facem...?’ Acum, ce o să se 
întîmple ? Instalațiile produse la 
Fabrica de ventilatoare Bucu
rești continuă să funcționeze 
nesatisfăcător, ceea ce aduce 
prejudicii serioase protecției 
muncii din această hală.

între timp sintem vizitați din 
cînd în cînd de diverși specia
liști 
cite 
biți, 
par 
diu.
constatări să se treacă la mă
suri concrete pentru remedierea 
defecțiunilor existente în prezent 
la instalațiile de ventilație. La a- 
ceasta ar trebui să-și dea spri
jinul și unii ingineri din direcția 
mecanico-energetică a ministe
rului nostru. în cadrul viitoarelor 
lucrări de extindere a uzinei, 
prevăzute pentru acesi cincinal, 
urmează să fie montate noi ins
talații de ventilație asemănătoa
re celor existente. Este necesar 
ca încă de pe acum să se acor
de o atenție deosebită acestei 
probleme, încît noile instalații să 
dea de la început randamentul 
prevăzut în proiect.

care... discută, mai constată 
ceva nou, apoi pleacă gră-

Dar deocamdată lucrurile 
rămase numai la acest sta- 
Este timpul ca de la aceste

Un grup de muncitori 
și tehnicieni de la Uzinele 
„Danubiana“-București
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al

îndeosebi în sudul la

ob- 
co- p

aju
tară 
sau 
sînt 

cocenii,

ultimele zile ale aces- 
sâptdmîni a început 

porumbului și în 
S-a intensifi-

cu frunze .. sau 
de sfeclă' îii

La Consiliul Superior al 
Agriculturii s-au primit, 
din toate regiunile țării, si
tuații cu privire la desfășu
rarea lucrărilor agricole de 
toamnă pînă la 28 septem
brie. Din ele rezultă că în 
majoritatea 
terminat 
soarelui și a fasolei, 
la sfecla 
tofii de 
lucrare a 
aproape 
suprafețele 
rumbul a fost cules de pe 
mai mult de 1 100 000 hec
tare, 
țării.

In 
tei 
culesul 
nordul țării, 
cat, de asemenea, culesul 
strugurilor, fructelor și le
gumelor de toamnă. In a- 
ceastă săptămînă tot mai 
multe tractoare și mașini a- 
gricole au fost concentrate 
la executarea araturilor și 
însămînțărilor. Au și fost 
efectuate arături pe mai 
mult de 60 la sută din 
suprafața ce va fi însă- 
mînțată în toamna aceasta 
și au fost semănate cu dife
rite culturi circa 600 000 
hectare.

In centrul atenției consi
liilor agricole, uniunilor 
cooperativelor agricole și 
conducerilor unităților de 
producție va trebui să stea 
in aceste zile folosirea în
tregii capacități a tractoa
relor și mașinilor pentru 
buna pregătire a terenului 
și efectuarea însămînțări
lor, recoltarea, transportul 
și înmagazinarea produse
lor. (Agerpres)

regiunilor s-a 
recoltarea florii- 

iar 
de zahăr și car- 
toamnă această 
fost efectuată pe 

60 la sută din 
cultivate. Po-

Măsurile ' luate privind 
îmbunătățirea structurii 
culturilor furajere, condi
țiile climaterice favorabile 
din acest an și aplicarea 
unei tehnologii superioare 
de recoltare, uscare .și • în- 
silozare permit < obținerea 
unor cantități mari de fu
raje, de calitate mai bună. 
In această perioadă există 
largi posibilități pentru 
valorificarea rațională a 
resurselor bogate de. furaje 
pe care’le oferă sezonul.de 
toamnă cum sînt otava, 
rezultată de pe fînețele 
naturale și din culturile de 
plante furajere perene.(lu
cerna. trifoi. sparcetă), 
culturile duble, produsele 4 
secundare din culturile de 
cîmp, între care un loc im
portant îl ocupă cocenii și 
ciocălăii de porumb și res
turile din culturile legumi
cole. Organizarea temeini
că a strîngerii și depozită
rii acestor resurse furajere 
se înscrie ca o lucrare de 
sezon importantă, pentru 
obținerea și pe .timpul ier
nii a unor producții ani
male ridicate.

Una din cele mai valo
roase resurse de nutrețuri 
din această perioadă o re
prezintă otava, care este 
indicat să fie pregătită ca 
fin vitaminic necesar în
deosebi pentru viței, miei, 
mînji, pînă la înțărcare, ca 
și în hrana vacilor cu pes
te 4 000 1 lapte în perioada 
repausului mamar. Pentru 
a-i păstra valoarea proteică 
și vitaminică ridicată, este 
necesar ca otava să fie us
cată în. așa fel incit să nu

se • degradeze sub acțiunea 
nefavorabilă a factorilor 
naturali. în cazul uscării 
naturale, pierderile de va
loare -'nutritivă, după cer
cetările făcute la Institu
tul, de cercetări zootehni
ce,.se. cuprind între 20—25 
la sută, uneori 50 la sută, 
iar carotenul, principala 
sursă de vitamină A pen
tru animale, se poate dis
truge pînă la 90—100 la 
sută.

O posibilitate de uscare 
a furajelor verzi, mai ales 
a trifolienelor, cu păstra
rea aproape completă a 
valorii nutritive este usca
rea prin curenți dirijați de 
aer rece și uscarea termi
că. Uscarea prin. ventilație 
cu aer rece se face direct 
în șire de capacitate mij
locie (circa 8 vagoane) sau 
de mare capacitate (20—30 
vagoane). La șirele de ca
pacitate mare. pierderile 
produse în straturile exte
rioare sînt mai mici decît 
la șirele mijlocii, care au 
o suprafață de contact cu 
aerul atmosferic relativ 
mai mare.

Prin acest mod de usca
re se obține, față de usca
rea obișnuită, o cantitate 
de proteină cu circa 40 la 
sută mai mare și de 8—10 
ori mai mult caroten.

Măsurile privind asigu
rarea în rații a carotenului 
și a altor vitamine, ca și 
a microelementelor mine
rale, creează posibilitatea 
menținerii echilibrului fi
ziologic, premisă principa
lă pentru apărarea sănătă
ții și sporirea producției a-

nimalelor, mai ales a ce
lor din crescătoriile mari, 
de tip industrial.

Otava lucernierelor și a 
trifoiștilor poate servi și 
la pregătirea silozului com-

binat, recomandat în hra
na scroafelor de prăsită și 
a găinilor ouătoare. Silo
zul din ntavă de lucerna 
poate fi pregătit prin lă
sarea otavei să > se păleas- 

; umiditatea 
sută și 
fie sin- 
de 3—5 
cereale.

are

că pînă cînd 
scade la 50—55 la 
apoi se însilozează 
gură, fie cu adaos 
la sută uruieli de

O mare eficacitate 
otava de lucerna folosită 
ca făină în silozul de mor
covi, de sfeclă sau de bos- 
tănoase tocate mărunt. La 
aceste nutrețuri suculente, 
care reprezintă 65—70 la 
sută din amestec, se ada-

Lucrări de excavații în interiorul batardoului de pe șantierul de la Porțile de Fier

ugă făină de lucerna și 
grăunțe de cereale uruite 
sau măcinate. Asemenea 
însilozări pot fi făcute nu
mai în silozuri zidite, bine 
izolate de acțiunea aerului.

Un loc important în 
structura furajelor de iar
nă îl ocupă nutrețurile în- 
silozate. Experiența dobîn- 
dită în ultimii ani ne 
tă să putem însiloza 
pierderi orice plante 
reșturi de plante cum 
culturile duble, 
resturile legumicole, frun
zele și coletele de sfeclă, 
precum și stuful, buruieni
le, frunzarul și altele.

L . iO. importanta resursa de 
furaje o reprezintă coce
nii și ciocălăii de porumb 
care, după socotelile făcute 
se ridică. în total, la pes
te. 10 milioane.de tone, la
tă de ce, in această perioa
dă, este important să se 
organizeze, temeinic mun
ca de'recoltare, de păstra
re fără pierderi și folosire 
a cocenilor pe baza unei 
tehnologii de preparare mo
derne și, în același, timp 
simple, la îndemîna fiecă
rei gospodării. Metodele e- 
ficiente de valorificare . a 
cocenilor de porumb în 
hrana animalelor trebuie 
extinse deoarece, folosirea 
acestui nutreț sub formă 
de snopi duce la pierderi 
de peste 50 la sută.

Cantitatea imensă de ma
terie organică pe care o 
conțin cocenii de porumb 
poate fi transformată în 
carne. Este adevărat că ei 
conțin o substanță greu di- 
gestibilă, celuloza, dar dacă 
sînt folosiți în stare pre
parată pot fi valorificați 
bine de animale. Deoarece 
posibilitățile de transforma
re a cocenilor în nutreț com
binat special pentru îngră- 
șarea taurinelor sînt încă 
limitate, o parte din gos
podării vor trebui să-i în- 
silozeze. în acest caz este 
recomandabil ca recoltâfea 
să se facă cît mai de tim
puriu, pentru ca plantele 
să-și păstreze suculența 
necesară înșilozării. Se cu
noaște că fiecare zi de în- 
tîrziere aduce după sine 
pierderi importante prin 
risipirea frunzelor, uscarea 
și lignificarea tulpinii și 
prin degradarea sub acțiu
nea vîntului 
Este bine ca 
nilor, legatul 
transportatul 
să se facă pe timp răcoros, 
dimineața și seara pe rouă,

'A • .
pentru a nu se pierde frun
zele. însilozarea cocenilor 
se poate face cu unul din 
următoarele adaosuri : sa
ramură în concentrație de 
1 la sută, apă melasată în 
concentrație de 2 la sută, 
borhoturi lichide de la fa
bricile, de spirt etc. Canti
tățile în care se adaugă 
substanțele amintite se 
stabilesc în funcție de gra
dul de uscăciune al coceni
lor, calculîndu-se astfel in
cit să se aducă, umiditatea 
amestecului la 65—70 
sută. •■-••••

Rezultatele bune se 
țin și _prin însilozarpa
cenilor, în amestec cu ■ nu
trețuri' suculente : porumb 
verde'din cultură a IÎ-â.' 
bostănoase, sfeclă și colete 
de sfeclă 
cu' tăieței
'stare proaspătă. , Capti-». 
tățile ■ in care ' se adau
gă aceste 'furaje se : slabi-’' 
lese, ca și în cazul prece
dent, urmărindu-se • ca 1 u- 
miditatea amestecului, , re-, 
zuliat să fie de 65—70 la 
sută. în general, nutrețu- ' 
rile suculente se adaugjă; în 
proporție de circa 150 kg la 
100 kg coceni.

Tehnologia modernă cre-

și ploilor, 
tăiatul coce- 

în snopi și 
de pe cîmp

Temelii
si înălțimi->

(Urmare din pag. I)

Dunărea în ipostaza unui 
autoritar profesor de hidio- 
tehnică, la uriașa catedră a 
Porților de Fier — imaginea 
nu e lipsită de forjă suges
tivă !

La cîteva sute de metri 
de batardou se profilează 
o impresionantă construcție 
— funicularul dublu, cu -o 
deschidere de 450 metri, 
înfipt solid în două picioa
re de beton, unul pe mal, 
la Gura Văii, celălalt pe 
insula Golu. Sub cupola de 
azur, „acrobații” din brigă
zile lui Dumitrescu și Țărlun- 
geanu întindeau cablurile 
groase, paralele, care vor 
permite, la 1 noiembrie, 
cind funicularul va fi dat în 

nț»funcjiune, să se transporte 
țy 600 de tone pe oră.
* Și acum — un scurt po

pas la cealaltă extremitate 
a acestui front de bătălie 
cu îndărătnicia aspră a na
turii : în împărăția de fur
tuni solidificate a stîncilor. 
Sus, la cîieva zeci de metri 
deasupra viitorului lac da 
acumulare, peretele munte
lui este acum înfrefesuf cu 
dantelăria viaductelor vi
itoarei căi ferate. Bolfin- 
du-se de pe un pisc pe al
tul, sprintenele curcubee de 
beton de la Jidoștița, Slăti- 
nicul Mic, Stăfinicul Mare, 
Vir, par interludii într-o rap-- 
sodie ale cărei acorduri 
grave sînt hăurile de întu
neric ale tunelurilor săpate 
în rocă dură la Bacna, A- 
lion, Valea lui Ivan, Tufar.

Cînd ajungi la Tufar- 
ieșire, ai pierdut contactul 
cu prezența Dunării. Peisa
jul e aici pastoral, cu largi 
fîșii de pădure umbroasă 
risipite pe costișe și cu un

păcănitul 
mușcînd 

piatra, 
stărui-

fir de apă — Cerna---- su-
surînd lin în vale.

Te readuce însă la reali
tatea șantierului 
perforatoarelor
din măruntaiele de 
păcănit care evocă 
for zgomotul vibrosonefelor 
pe fundul fluviului. Aici se 
împletește sfrîns munca a 
două brigăzi, care depind 
decisiv una de alta. Pe 
măsură ce oamenii lui Ro
mul Ticiu, de la înaintare, 
străpung cîfiva centimetri în 
stincă, brigada lui Constan
tin Sîrghie consolidează cu 
beton pereții și bolta. Cînd 
cei din tunel relatau — la 
lumina difuză, înnegurată 
de praf — că în luna trecută 
au depășit planul la înain
tare, ne dădeam seama 
că echivalentele etice 
ale acestei realizări sînt 
nemăsurat mai bogate în 
semnificații : aici fiecare 
centimetru răpit stîncii re
prezintă o victorie a voinței 
și măiestriei.

Pînă și biografiile colec- 
five ale celor două brigăzi 
sînt similare : minele din 
Valea Jiului, Bicazul, Arge
șul. Un întreg crîmpei de 
istorie nouă, jalonată cu 

fiecare^nurne geografice,
" însemnînd un nou pas pe 
; calea transformării străve

chii meserii a mineritului
' înfr-un element organic in

tegrat noțiunilor de „șan
tier' și „construcție”. „Mi
neri constructori* — iată, o 
nouă asociere de termeni 
care își cere dreptul la ru
brică în dicfionar.

...Iar la șiragul de nume 
geografice al biografiei lor 
creatoare se adaugă firesc 
și frumos : Porțile de Fier. 
Ca o treaptă înaltă, foarte 
înaltă, spre un pisc mereu 
fîvnit.

eaza posiDUiiap mai nune 
de preparare a cocenilor, 
ea și a ciocălăilor dc po
rumb, prin tocare, măcina
re și apoi includerea lor 
ca furaj de bază în nutre
țul combinat pentru îngră- 
șarea taurinelor.

Pe linia acestei tehnolo
gii este indicat să-și gă
sească valorificare ș.i can
titățile mari de ciocălăi re
zultați la stațiile de uscare 
și de condiționare a po
rumbului de sămînță. în- 
tr-o experiență încheiată 
recent la Stațiunea Experi
mentală Secuieni, regiunea 
Bacău, prin folosirea in 
hrana tineretului taurin 
pus la îngrășat, a nutrețu
lui combinat din făină de 
ciocălăi de porumb (45 la 
sută) și uree s-a realizat 
un spor mediu zilnic de 
creștere în greutate de 
1 118 g față de 897 g, cit s-a 
obținut de la animalele din 
lotul martor, hrănite cu 
furajele obișnuite.

în fiecare gospodărie de 
stat și cooperativă agricolă 
trebuțe„să ,șe acoj^le mai
multă; grijă depozitării și,< 
păstrării furajelor strînse 
pentru iarnă. în acest' scop 
sugerăm construirea unor 
șoproane deschise, .confec
ționate din materiale plas
tice, cu acoperișul mobil, ce 

• se' glisează pe pilonii , do 
susținere, ridieîndu-se pe 
măsură ce se măresc șirele 
sau silozurile aeriene.

îmbunătățirea tehnologiei 
producerii și folosirii fura
jelor în pas cu progresele 
realizate de știință și teh
nică contribuie eficient și 
sigur la dezvoltare^ zoo
tehniei.

idrotoarele pentru prepararea șarjei pe 
linia de fabricație a negrului de fum de la Uzi

na chimică — Pitești

Ce înseamnă
VARIANTA OPTIMĂ

■ ■ '.n. • .'r ,...
în investiții, alegerea variantei 

optime constituie o problemă de
osebit de importantă, atît sub as
pect tehnic cît și economic- 
linanciar. Evident, această va
riantă optimă trebuie să re
flecte o tripla apreciere. Una de 
ordin economic (sporirea produc-, 
tivi'tății soc.iale a muncii, reduce
rea prețului de cost, îmbunătățirea 
calității producției), a doua, deter
minată de necesitatea recuperării 
cît mai rapide a investițiilor ca 
urmare a progresului științei și 
tehnicii, și a treia, de ordin finan
ciar, referitoare la creșterea renta
bilității prin sporirea acumulărilor.

Date fiind aceste trei laturi, in-

în investiții
Prof dr. docent

V. V. PROTOPOPESCU

PE FIRUL UNOR OBLIGAȚII
CONTRACTUALE

(Urmare din pag. I)

Din> cauză că nu s-a creat un de
calaj corespunzător între secții, în 
prima decadă a lunii domnește 
acalmia, pentru ca apoi să înceapă 
„asaltul"- la montaj, 
bim că conducerea 
preocupă îndeajuns 
litatea cadrelor de 
special strungari.

— Dar sarcinile 
sînt transmise de la

— Nu știu cum să calific cele 
afirmate în legătură cu faptul că 
mise cunosc indicatorii de plan 
cu mult înainte. Conducerea uzinei 
a cunoscut planul pe trimestrul 
IV1 la'-începutul anului și nu la 17 
septembrie. în ce privește sarci
nile de plan pe anul viitor, ele au 
fost precizate și chiar discutate 
recent' la nivelul conducerii și în 
secții. La fel și graficele de livrare 
către beneficiari. E drept, la înce
putul trimestrului se fac unele co
recturi la plan, impuse de cerințe 
reale. Dar acestea nu pot să jus
tifice cu nimic deficiențele care 
stăruie în organizarea producției 
■și a muncii.

După cum se vede, anumite ca
dre de conducere de la uzina din 
Săcele nu s-au debarasat de ve
chiul obicei de a găsi felurite jus
tificări cînd se află în fața unei 
•situații criticabile.

Nu mai vor- 
uzinei nu se 
nici de stabi- 
muncitori, în

de plan cind 
minister ?

cluziilor, am căutat să aflăm și 
părerea tovarășilor de la Reșița.

„Anul acesta — ne-a relatat tov. 
ing. Constantin Savu, director teh
nic al combinatului — nu am avut 
nici o reclamație din partea uzinei 
„Electroprecizia" cu privire la nc- 
respectarea graficului de livrare 
sau la calitatea oțelului pe care 
i l-am furnizat. Nu știu cum se 
face- că, ori de cite ori această 
uzină nu-și realizează planul,' ^au
lă să dea vina pe noi, fără să 'fim 
în cunoștință 'de "Cauză". . '

Se desprinde deci că și de astă 
dată Uzina 'din Săcele a căutat să 
iasă' basma, curată. din'd' vina pe 
alții. „Această practică —- a adău
gat toy. Nică Nițoiu, șeful, servi
ciului desfacere — este foarte dău
nătoare pentru uzina „Electropre
cizia" și, din păcate, ea se repetă. ' 
Anul trecut am aflat, pe căi 
ocolite, că nu am livrat 10 700 kg. 
oțel rotund 0 28 calitatea OL. 50. 
și că din această cauză nu și-a 
realizat planul de producție pe tri
mestrul IIT. în realitate însă, canti
tatea respectivă nu era contractată 
pentru trimestrul amintit, ci pen
tru cel următor. în deplasarea 
specială pe care am făcut-o la 
Săcele, am constatat că uzina avea 
stoc supranormativ la acest sorti
ment de oțel, care îi acoperea ne
cesitățile pe întregul an".

învinuiri
care se

neîntemeiate
repetă

am arătat mai înainte,Așa cum 
una din cauzele invocate de uzina 
„Electroprecizia“-Săcele pentru a 
justifica, chipurile, nerealizarea 
planului o constituie faptul că 
unul din furnizorii ei — Combina
tul siderurgic Reșița — nu-și res
pectă clauzele contractuale cu pri
vire la termenul și calitatea oțelu
rilor livrate. Pentru întregirea con-

„Lanțul" consecințelor 
la întreprinderea 
beneficiară

Ne aflăm la uzina „Steagul roșu" 
din Brașov, care primește, în ca
drul planului de cooperare, anu
mite subansamble de la uzina 
„Electroprecizia". Discutam cu tov. 
Ion Moraru, inginer-șef al pro
ducției.

— După cîte știm, uzina dv. nu 
și-a îndeplinii planul pe august și 
nici pe opt luni din acest ari. Care 
sînt motivele ?

— Ele sînt de ordin intern și 
extern. Dintre cele interne aș a- 
minti lipsa de capacitate de pro
ducție pentru execuția suportului 
sferic și a fusului roții pentru ușa 
din față a autocamionului de 3 

. tone, .precum și, unele deficiențe în 
organizarea producției, iar între 
cele externe se numără nerespec- 
tarea clauzelor contractuale de 
către anumitei întreprinderi • care- < 

' .cooperează la fabricarea autoca
mioanelor. Uzina „Eleetroprecizia"- 
Sacele, bunăoară; ne' face mari 
greutăți prin trimiterea subansam- 
blelor cu întîrziere și nu în can
titățile contractate. Din cele 500 
distribuitoare T.H. prevăzute pen
tru .luna august; nu am primit de
vii 193, din care 40 în ziua do 2!) 
ale lunii, iar pînă la 20 septembrie 
din totalul de 583 distribuitoare 
T.H. restanță ea a livrat numai 51. 
Aceeași uzină este în restanță și 
cu 1116 relee semnalizare.

Fără a eluda deficiențele de or
din tehnic și organizatoric care 
mai stăruie la uzina „Steagul roșu" 
Brașov, totuși nerespectarea pre
vederilor cuprinse în planul de 
cooperare de către anumite între
prinderi îi provoacă perturbări în 
procesul de producție, greutăți în 
îndeplinirea planului. Pentru că 
nu este vorba numai de uzina 
„Electroprecizia“-Săcele, ci și de 
alte întreprinderi colaboratoare 
care desconsideră obligațiile con
tractuale : Fabrica de șuruburi 
Brașov, Fabrica de unelte și scule 
Brașov, Combinatul de cauciuc 
Jilava etc. în parte, așa se expli
că de ce această uzină brașoveană, 
care asamblează produsul finit, nu 
și-a realizat integral planul la nici 
un indicator pe primele opt luni, 
avînd o restanță de 688 autoca
mioane de 3 tone și o depășire a 
cheltuielilor de producție planifi
cate cu 5,3 milioane lei.

Problema respectării disciplinei 
contractuale trebuie privită, înain
te de toate, prin prisma interese
lor majore ale economiei și ea tre
buie să devină literă de lege în 
fiecare întreprindere.

separabile între ele, hotărîrea în 
precizarea variantei optime nu 
poate fi luată pe temeiul unei sin
gure concluzii formal matematice, 
oglindită, adeseori, numai de 
un indicator economic. O ale
gere a investiției unilaterală 
și truncheată este respinsă as
tăzi de practică, ca fiind nesa- 
tisfăcătoare. Din contră, folosirea 
simultană a mai multor criterii de 
apreciere — cum este nivelul pre
țului de cost — care trebuie adop
tate cu mai multă operativitate în 
proiectare, oleră o imagine multi
laterală a variantei optime. Este 
cazul noului Combinat chimic 
oare se va construi la Hm. Vîlcea. 
Varianta optimă oglindește nece
sitatea să se folosească la realiza
rea producției o altă materie pri
mă decît cea utilizată acum la 
Combinatul chimic din Borzești 
pentru a se obține cel mai scăzut 
preț de cost. Corespunzător ca- 
racteristicelor noii materii prime, 
s-a adoptat și tehnologia adec
vată. Se estimează că noul combi
nat va realiza producția sa Ia un 
preț de cost cu 23—27 la sută mai 
scăzut decît cea care se obține la 
Borzești.

Cum e și firesc, investiția pro
iectată, prin consecințele ce ie 
creează, trebuie să-și asigure o 
justă participare la realizarea sar-, 
cinilor dinamice, prevăzute în pla
nul de stat. Este foarte important 
ca efectele utile ale investiției să 
se materializeze direct și imediat, 
chiar dacă este vorba de obiecti
ve a căror construcție dureaza 
mai mult timp, cum sînt : termo ,și 
hidrocentralele, vastele lucrări de 
ameliorare, combinatele chimice și 
siderurgice, exploatările miniere. 
In acest sens, un exemplu demn 
de urmat oferă Combinatul de în
grășăminte azotoase din Tg. Mureș. 
La numai 7 zile de la darea 
în exploatare a fabricii de 
amoniac, au fost atinse capacită
țile de producție proiectate la 
prima linie tehnologică, iar la fa
bricile de acid azotic și azotat de 
amoniu — după 12 zile de func
ționare. Combinatul a putut livra 
agriculturii, de la începutul exis
tenței sale, cantități sporite de în
grășăminte. Sînt dovezi că solu
țiile adoptate la proiectare au în
trunit ■ toate criteriile pentru a fi 
apreciate ca optime.

Identificarea variantei opti
me nu este deloc o treabă u- 
șoară. Ea necesită studii și cal
cule, din aproape în aproape, și o 
tehnică de lucru perfecționată, 
care să înlăture incertitudinea și 
aproximațiile. O astfel de tehnică 
de lucru presupune examinarea 
celei mai avantajoase forme de 
investiție, a'.îf pentru întreprindere 
cît și pentru economia națională, 
și trebuie să evite pe cît posibil 
creșterea inutilă a efortului de in
vestiție. Criteriile utilizate în acest 
scop nu se pot întemeia decît pe 
necesitățile economiei naționale 
cuprinse în planul de stat. Revin, 
din nou, la Combinatul chimic 
care se va construi la Rîmnicu 
Vîlcea. Aici, s-a pus un accent

deosebit pe necesitatea de a so 
asigura perfecționarea producției 
pe baza tehnicii celei mai noi, de 
a se respecta principiul rentabili- 

' tații la nivelul dotării tehnice pe 
o perioadă de mai mulți ani.

La acest combinat, varianta op
timă de investire s-a determinat 
prin compararea mai multor solu
ții între ele, a principalilor indica
tori tehnico-economici. Este sufi
cient cred să arăt că s-a ținut 
seama de evitarea transporturilor 
costisitoare pentru aducerea ma
teriilor prime și materialelor, de 
apropierea beneficiarilor, alegîn- 
du-se un amplasament judicios — 
în cadrul platformei chimice de la 
Pitești. Eficiența variantei optim® 
a investiției combinatului este ia» 
fluențată favorabil și de gradul 
înalt de integrare realizat de plat
forma amintită. Ca urmare, la 
Rîmnicu Vîlcea se vor produce di
verse fabricate chimice la un preț 
de cost cu 20—30 la sută mai re
dus decît cele care se vor fabrica 
la Craiova sau care se realizea
ză în prezent la Borzești.

Neîndoielnic, folosirea criteriilor 
amintite pe scurt în analiza efec
telor uneî noi investiții nu poate 
fi ruptă de soluțiile constructive 
care se adoptă. La alegerea va
riantei optime de proiectare va 
prima soluția constructivă care 
permite scurtarea duratei de exe
cuție a obiectivului, economisirea 
materialelor, reducerea volumului 
investițiilor conexe. Am amintit 
toate acestea, deoarece, la unele 
lucrări de investiții, executate pînă 
acum, s-a exagerat nepermis în 
domeniul soluțiilor constructive. 
La întreprinderea minieră Căpeni, 
de pildă,. s-a executat o instalație 
de brichetaj pentru valorificarea 
lignitului. Procesul tehnologic e 
destul de simplu și, totuși, aici 
s-au ridicat construcții mari, su
pradimensionate. Ce criteriu a 
stat la baza construirii de esta
cade greoaie, de 10—15 m înăl
țime, care adăpostesc benzi trans
portoare de cauciuc ? Sau, să 
luăm hala de depozitare a con
centratelor și de pregătire a șar
jelor de la Uzina chimico-metalur- 
gică din Copșa Mică, 
hală supradimensionată, 
impozant schelet metalic, 
un volum mult prea mare față de 
necesitățile reale de depozitare.
Asemenea soluții vorbesc de la 
sine de superficialitatea cu care 
proiectgnții respectivi au calculat 
varianta optimă de investiții.

Criteriile menționate se îmbină 
într-un tot unitar, determinînd ca 
efectele economice produse de in
vestiții să nu fie prea îndepărtate, 
înlăiurînd pe cît posibil riscul uză
rii morale a fondurilor fixe. Dar, 
aceasta nu e suficient. Realizarea 
investițiilor trebuie să fio cît mai 
rapidă, în cel mai scurt timp de re
cuperare și cu cea mai mare eco
nomie de fonduri, astfel ca acu
mularea să nu fie atinsă de risipă. 
Spun aceasta deoarece, prin con
ținutul său, termenul de recupe
rare împletește cele mai multe din 
criteriile amintiie și, de aceea, el 
trebuie să se bucure de o atenție 
sporită. Nu pot fi omise, și întă
resc acest lucru, celelalte criterii 
enumerate.

Aceasta 
cu un. 
ocupa

sezonul.de
milioane.de
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• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE
LOR ZBURĂTOARE — film pentru ecran pa
noramic : Patria — 10; 12,45; 15,45; 18,30;
21,15.
• ZORBA GRECUL : Republica — 9,30; 12,30;
15,45; 18,45; 21,30, Festival — 8,15; 11,30;
14,45; 18; 21,15; la grădină — 19, Feroviar — 
7,45; 10,45; 13,45; 16,45; 19,45, Excelsior — 9; 
12; 15; 18; 21.
• BOCCACCIO '70 : Luceafărul (completare 
Copiii... iar copiii) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 19,30, Grădina „Doina" — 19,30.
• DILIGENȚA : București — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Arenele Libertății — 19,30, Sta
dionul ,,Dinamo" — 18,30, Grădina „Progresul”
— 20, Melodia — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 17;
19,15; 21,30, Modern — 8,30; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,45; 21.
• MORAMBON : Lumina (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat in regiu
nea Mureș-Autonoină Maghiară) — 8,45; 11,45; 
14,45; 17,45; 20,45.
• FATA CU PÂRUL CĂRUNT : Cinemateca
— 10; 12; 14.
• 1N NORD, SPRE ALASKA I — cinema
scop : Victoria (completare Cazul „D") — 8,30; 
11,30; 14,45; 18; 21,15, Cosmos — 15,30; 18). 
20,30, Munca — 10; 15; 17,45; 20,30, Popular
— 10,30; 15; 17,45; 20,30.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii): 
Central -- 9; 12,45; 16; 19,30.
• CREDEȚI-MĂ OAMENI 1 : Union — 15,30; 
18; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SAL
TIMBANCI : Doina (completare 23 August 
1966) — 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Volga

(completare Orizont științific nr. 5) — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• ȚARA DUHURILOR DIN MARILE SUDULUI 
— ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ NR. 18 : Timpuri 
Noi — 9—21 în continuare.
• LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Ciulești 
(completare Ce povestesc apele) — 15,30; 18; 
20,30.

I CINEMA 1
« ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop: 
înfrățirea intre popoare (completare Știință și 
tehnică nr. 17) — 15,45; 16; 18,15; 20,30.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE : Dacia (com
pletare Cheia succesului) — 8,45; 14,45 in con
tinuare ; 16,45; 19; 21,1.5.
• CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Bu- 
zești (completare Vizita tovarășului Ciu En-Iai 
In Republica Socialistă România) — 15,30; 18; 
la grădină — 20,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop: 
Grivița— 9,30; 13; 16,30; 20, Drumul Sării — 
14; 17,1'5; 20,30.
• MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE : 
BuCegi (completare Basm) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21; la grădină — 19, Flacăra (com
pletare Imagini din Muzeul pompierilor) — 10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop :
Gloria (completare Pașii poetului) — 9; 12; 15; 
18; 21, Aurora — 8,45; 11,30; 14,15; 17,15;
20,15; la grădină — 19,30, Floreasca — 9; 12; 
15; 18; 21, Flamura — 8,45; 11,15; 13,45;' 16,15;

18,45; 21,15 la ultimele două completare
Copiii... iar copiii).
• JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Unirea 
(completare Tinerețe) — 15,30; 18; la grădină 
— 20.
• YOYO : Tomis (completare Cazul „D") —• 
9; 11,45; 15,15; 18: 20,45; la grădină -- 19.
• URME ÎN OCEAN : Vitan (completare 
Vreau să știu tot nr. 45) — 15,30; 17,30; 19,30.
• THERESE DESQUEYROUX : Arta (comple
tare Pașii poetului) — 9; 11,15; 13,30;. 16;'
18,30; 20,45; la grădină — 19,30.
• 5 000 000 DE MARTORI 1 : Moșilor (com
pletare O lacrimă pe obraz) — 15,30; 18; 20,30.
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Cringași — 
15,30; 18,15; 20,45.
• REPULSIE : Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
• CELE DOUĂ ORFELINE : Colentina (com
pletare Punct de gravitație) — 15,30; 17,45; la 
grădină — 20, Grădina „Progresul-Parc" —
19,30.
• ȚARA FERICIRII : Rahova (completare Ori
zont științific nr. 5) — 15,30; 18; la grădină — 
20,15, Clubul Uzinelor „Republica" — 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45.
• ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Progre
sul (completare Imagini din Muzeul Pompieri
lor) — 15,30; 18; 20,45.
• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : 
Lira (completare Ghidrlnul) — 15,30; 18; 20,30.
• TUDOR — cinemascop (ambele serii) : Fe
rentari — 16; 19,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Cotroceni 
(completare Un secol și multe milenii) — 
15,15; 18; 20,45, Buzești — 10; 12.
• IDIOTUL : Pacea — 15,45; 18; 20,15.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — 
cinemascop : Grădina „Moșilor" — 19.
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„0. Angliei"
de T. VÎRGOLICI

„C. Negruzzi"
de AL PIRU

Actele statutare ale mișcării pionierești Opera română

Coordonate ale activității
din Cluj și-a deschis
stagiunea

educative in noul an școlar
După cum se știe, 

noile acte statutare 
mișcării pionierești 
țara noastră se 
nează că învățătorii și 
profesorii vor fi coman
danți de unități și detașa
mente, vor avea grijă ca 
activitatea pionierească 
să completeze munca e- 
ducativă care se 
zează în procesul de 
vățămînt. In acest 
crește rolul școlii, al 
drelor didactice, care 
răspunderea principală 
pentru întregul proces 
instructiv-educativ și po
sedă experiența, pregăti
rea pedagogică și metodi
că necesară.

Cadrele didactice din 
raionul nostru, alături de 
toți slujitorii școlii româ
nești, au primit cu deose
bit interes hotărîrile Ple
narei din aprilie a C.C. 
al partidului cu privire la 
îmbunătățirea activității 
organizației de pionieri, 
exprimîndu-și acordul to
tal cu măsurile preconi
zate și angajamentul de 
a contribui efectiv, cu tot 
entuziasmul la aplicarea 
lor în viață. Principala 
noastră preocupare s-a 
îndreptat spre inițierea și 
organizarea unor forme 
de activitate cît mai va
riate, cu un grad sporit 
de atractivitate și efici
ență educativă, corespun
zătoare dorințelor copii
lor, înclinațiilor și parti
cularităților lor de vîrstă.

Tendința spre descope
rirea unor asemenea for
me interesante este întîl- 
nită în multe unități de 
pionieri. Incontestabil, 
sînt vădite dorința și in
teresul copiilor pentru 
cunoașterea marilor în
făptuiri ale poporului 
nostru pe drumul socia
lismului, cît și a trecu
tului glorios de luptă al 
poporului și partidului 
nostru. Răspunzînd aces
tei preocupări a pionie
rilor, în programul acțiu
nilor 
incluse 
tare și 
muzee 
concursuri de cîntece, re
citări, creații literare ins
pirate din aceste teme. 
Astfel, pionierii de 
Școala generală nr. 
vor organiza într-una 
duminicile din luna 
tombrie o excursie la 
drocentrala de pe Argeș. 
Alte vizite și excursii vor 
avea obiective legate de 

• completarea cunoștințelor 
prevăzute în programele 
de învățămînt. De exem
plu, elevii de la școlile 
generale nr. 188, 122, 112 
se vor deplasa la Călugă- 
reni, cu care prilej vor fi 
evocate de către profesorii 
de specialitate faptele vi
tejești ale ostașilor lui 
Mihai Viteazu. Trăgînd 
învățăminte din experien
ța anilor trecuți, învăță
torii șl profesorii coman
danți de unități și detașa
mente se vor îngriji ca 
aceste excursii și vizite 
să fie bine pregătite, să 
fie însoțite de explicații, 
pentru ca ele să aibă cu 
adevărat valoare educa
tivă, s". dea posibilitate 
copiilor să rămină cu im
presii plăcute.

Este în general cunos
cut interesul copiilor pen

în 
ale 
din 

mențio-

reali- 
în- 
fel 
ca- 
au

unităților au fost 
excursii documen- 
turistice, vizite ia 
și locuri istorice,

la 
119 
din 
oc- 
hi-

tru realizările remarca
bile din știința și tehnica 
contemporană, pentru nou 
și inedit. Acestei caracte
ristici specifice vîrstei 
caută să-i răspundă și ac
țiunile inițiate de unită
țile de pionieri de la șco
lile generale 100, 188, 119, 
122, 99, de la Liceul nr. 
30 ș.a. Aici s-au consti
tuit cercurile tehnice și 
pe obiecte, conduse de 
profesorii de specialitate, 
care urmăresc îndeosebi 
descoperirea și îndruma
rea elevilor talentați, sti
mularea lor pentru îmbo
gățirea orizontului lor de 
cunoștințe, pentru lectu
ră. La Școala generală nr. 
189 a luat ființă un cerc 
de artă plastică ce-și 
propune pe lîngă cultiva
rea talentelor copiilor și 
organizarea unor simpo
zioane, expoziții de arfă 
plastică închinate unor e- 
venimente deosebite din 
viața patriei noastre, vi
zite la muzee, întîlniri cu 
maeștri ai artei plastice. 
„Zilele Coșbuc" au prile
juit în școli frumoase și 
instructive manifestări 
cultural-artistice — șeză
tori, seri de poezie, sim
pozioane, concursuri de 
recitări, montaje literare 
închinate marelui nostru 
poet. Intense pregătiri se 
fac în școli și în vederea 
desfășurării în bune con
diții a alegerilor pionie
rești ; se învață cîntece, 
jocuri, poezii. Intr-un cu- 
vînt, se simte atmosfera 
nouă determinată de 
schimbările intervenite 
în viața organizației de 
pionieri, atmosferă care 
cuprinde din ce în ce mai 
mult ansamblul pionieri
lor și școlarilor din raio
nul nostru.

In scopul înlăturării 
paralelismelor în activi
tatea pionierească și pen-

tr'u o cît mai bună coor
donare a activității edu
cative ce se va desfășura 
în cadrul procesului de 
învățămînt, cu cea a or
ganizației de pionieri, in 
fiecare școală consiliul 
unității de pionieri a re
comandat profesorilor de 
specialitate să stabileas
că din timp, în colabora
re cu comandanții de de
tașamente, toate acțiu
nile în afara clasei și 
extrașcolare recomandate 
de programele de învăță
mînt. Aceasta va avea 
ca efect o judicioasă do
zare a activității pionie
rești, precum și atragerea 
profesorilor de speciali
tate și a elevilor în pre
gătirea ei temeinică.

La rîndul său, consiliul 
raional al organizației 
pionierilor, sprijinit de bi
roul comitetului raional 
de partid, pregătește con
dițiile pentru trecerea la 
o muncă multilaterală, 
operativă și eficientă din 
punct de vedere educativ. 
Este în curs de definiti
vare calendarul manifes
tărilor cultural-artistice 
și sportive ce se vor or
ganiza pe raion în acest 
an școlar, a condițiilor lor 
de desfășurare. Pentru a- 
ceasta se preconizează în
ființarea unui ansamblu 
artistic al pionierilor din 
raion (cor, dansuri, teatru 
de păpuși), a unui cenaclu 
literar cu participarea co
piilor talentați, amenaja
rea unor locuri speciale de 
joc și sport pentru copiii 
din diferitele cartiere, al
cătuirea unor echipe de 
fotbal, handbal, tenis de 
masă, șah etc., care vor 
lua parte la întreceri 
sportive cu pionierii din 
alte raioane etc. Cu parti
ciparea unor cadre didac
tice cu bogată experiență 
educativă s-au stabilit 
principalele jaloane ale

muncii de cercetare meto
dică în domeniul mișcării 
pionierești. în acest scop 
am considerat ca principal 
obiectiv al muncii noastre 
găsirea căilor și mijloa
celor de realizare în școli 
a unității de cerințe, in
fluențe și exigențe în do
meniul educației copiilor. 
Ca temă principală de 
cercetare ne-am gindit că 
ar prezenta o deosebită 
importanță studierea par
ticularităților specifice ale 
relațiilor diriginte-elev și 
comandant-pionier, preci
zarea elementelor comune 
și deosebite ale metodicii 
acestor două forme de ac
tivitate 
dactice 
rală.

Toate 
ale muncii noastre cu pio
nierii, ca și multe altele 
ce vor fi impuse de rea
litățile concrete din uni
tățile de pionieri vor oferi 
cadrelor didactice și con
siliilor un cîmp larg de va
lorificare a priceperii și 
experienței lor pedagogi
ce, a pasiunii pentru pro
fesia de educator și a dra
gostei de copii. Munca 
practică, desfășurată pe 
baza documentelor mișcă
rii pionierești va repre
zenta pentru noi un larg 
cîmp de cercetare meto
dică de pe care se pot 
recolta noi forme și me
tode interesante de lucru, 
noi idei privind organiza
rea activității pionierești, 
care generalizate în toate 
unitățile noastre de pio
nieri vor contribui la ri
dicarea pe o treaptă su
perioară a muncii educa
tive în rîndul elevilor.

Opera română din Cluj și-a des
chis vineri stagiunea, potrivii tra
diției, cu o lucrare din repertoriul 
original: baletul-pantomimă ,,în
toarcerea din adincuri" de Mihail 
Jora. Afișele teatrului liric clujean 
anunță o stagiune bogată in pre
miere. Remarcam printre altele o- 
pera comică „De la Matei citire" 
de Nona Ottescu, baletul „Gissei- 
le" de Ceaikovski, „Gioconda" 
A. Ponchieli, ,Walkiria" de 
Wagner. In această stagiune 
vor produce pe scena operei o
rie de artiști de renume din Fran
ța, Italia, Iugoslavia, Uniunea So
vietică și din alte. țări.

(Ager preș)

de 
R. 
se 

se-

Din agenda
ale cadrelor di- 
din școala gene-

aceste aspecte

Prof. Nicolae PREDESCU 
președintele
Consiliului raional 
al organizației pionieri
lor, raionul „Nicolae 
Bălcescu" din București
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Pentru luna octombrie O.S.T.A. 

a programat cîteva manifestări 
importante. In sala Ateneului, 
Orchestra simfonică de stat a 
Turciei, dirijată de Gothold Ep
hraim Lessing, va susține un 
concert în zilele de 2 și 3 octom
brie. Orchestra Filarmonicii cehe,- 
condusă de Karel Ancerl și 
Zdenek Macal, va concerta la 
7 octombrie la Cluj, iar la 9 și 10 
octombrie la București. Un an
samblu de estradă din Cuba, cu 
Rosita Tomes, Armando Bianchi, 
cvartetul vocal Los Modernistos, 
cvartetul de percuție Los Papines 
și un grup de dansatori vor pre
zenta un concert-spectacol în 
zilele de 3, 4 și 5 octombrie, în 
Sala mică a Palatului.

In Capitală va sosi și ansam
blul de balet Royal Ballet (Co
vent Garden) din Anglia, care va 
prezenta spectacole între 17—22 
octombrie, pe scena Teatrului de 
operă și balet. Amatorii de teatru 
vor avea ocazia, să vadă la sala 
„Comedia" a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale’ spectacolele 
Teatrului dramatic „Jozef Atilla* 
din Budapesta. Colectivul artistic 
al acestui popular teatru buda- 
pestan va prezenta „Becket” de 
Jean Anouilh (26 și 27 octombrie;, 
„Drumul șoarecelui" de Gyărfăs 
Miklos (29 octombrie) și „Floare 
de cactus" de Barillet și Gredy 
(30 octombrie și 1 noiembrie).

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu —’orele 20) : Concert 
simfonic. Dirijor : EMANOIL ELENESCU.
• Sala Palatului . FESTIVAL 1966 (prezentat de Teatrul satiric-mu- 
zical „C. Tănase") — 19,30.
• Teatrul de Operă și Balet : BOEMA 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : LĂSAȚI-MĂ SĂ C1NT — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DOAMNA LUI 
1EREMIA — 19,30, (sala Șludio) : O FEMEIE CU BANI — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Stuldza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE — 19,30, (sala din str. AL Sahia 
nr. 76 A) : CAZUL OPPENHEIMER — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ANTIGONA și MEDEEA 
— 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VIFORUL — 20..
• Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : SE CAUTĂ UN GINERE — premieră 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : ELEFĂNȚELUL
CURIOS — 16,30, (sala din str. Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE
— 17.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30.
• Patinoarul 23 August : FEERIE PE GHEAȚĂ — (spectacol artistic- 
sportiv prezentat de Ansamblul de patinaj artistic din Kiev) — 19,30.

Fără îndoială, seria de mici mo
nografii de istorie literară tipă
rită de Editura tineretului s-a 
impus de la începutul publicării 
sale atenției cititorilor, dovedin- 
du-și pe deplin utilitatea. Vo
lumele din această colecție se 
adresează unui public larg. în
deosebi tinerilor studioși, pro- 
punîndu-și să-i introducă în uni
versul creației unor scriitori de 
seamă ai istoriei literaturii noas
tre, conturînd într-un număr 
reștrîns de pagini o imagine 
de ansamblu a vieții acestora și 
a principalelor direcții în care 
și-au desfășurat activitatea artis
tică.

Astfel, cartea lui Teodor Vîrgo- 
lici despre DIMITRIE ANGHEL 
reprezintă o contribuție bine
venită la studierea acestui scri
itor, insuficient cunoscut astăzi 
publicului larg, dar care, la vremea 
lui, a deschis noi orizonturi atît 
în poezia cît și în proza româ
nească. Bine informat, punînd in 
valoare întregul material bio-bi- 
bliografic existent — ne gîndim

18,00 _ Emisiune pentru copii și tineretul școlar : Extem
poral muzical ; Tradiții și artă.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Colecții, colecționari, pasiuni.
19,45 — La început de an universitar.
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Cîntece de dragoste și jocuri populare românești.
21,25 — Filmul „Sfîntul".
22,15 — Studioul mic : „După miezul nopții" — scenariu de 

Liana Maxy, pe o idee de Nicolae Țic.
22,50 — Invitatul nostru : Nicolae Felix (Franța).
23.20 —- Telcsport.
23,30 — Telejurnalul de. noapte.
23,40 — Buletinul meteorologic.

MULTILATERALITATE
(Urmare din .pag. I)

Ce-i caracterizează pe acești 
oameni și pe mulți alții ca ei ? 
Profunzimea în tot ceea ce între
prind, pasiunea și seriozitatea, ab
negația față de profesia sau de 
profesiile pe care le-au deprins, 
bucuria de a se dărui muncii, lec- 

aturilor, studiului, iscusința de 
împleti hărnicia cu talentul.

Sînt oameni în a căror filozofie, 
în a căror conduită morală s-au 
grefat principiile umanismului so
cialist, convingerea necesității de 
a-și organiza în asemenea mod 
viața, munca, timpul liber, încît 
să-și poată extinde neîntrerupt pe
rimetrul cunoștințelor și priceperi
lor. Mutațiile care au loc în con
cepțiile acestora se săvîrșesc sub

Fără apă nu poate fi 
concepută viața. Prea pu
țin se știe însă cît de mari 
sînt consecințele factoru
lui „apă" pentru civiliza
ția modernă sau de cîte 
milioane de litri de apă 
potabilă are nevoie ome
nirea în decursul a 24 de 
ore numai. Gospodăriile, 
așezările urbane și rura
le, industria și agricul
tura recurg tot mai 
mult la binefacerile apei. 
Creșterea populației, ca 
și ridicarea nivelului de 
trai sporesc continuu în 
întreaga lume necesități
le de apă potabilă. Deși 
cercetătorii din acest do
meniu n-au reușit să facă 
previziuni cu o exactitate 
riguroasă, se presupune 
că nevoile de apă po
tabilă ale omenirii
vor dubla în decursul ur
mătorilor douăzeci de ani.

Față de aceste cerințe 
crescînde, resursele globu
lui care provin din preci
pitații sub formă de ploi 
și zăpezi, 
constante. In 
țări 
mult 
tatea unor gigantice in
stalații hidraulice pentru 
transportul apei la mari 
distanțe, pentru epurarea 
și reutilizarea apelor re
ziduale, construcția unor 
rezervoare uriașe etc., 
care presupun cheltuieli 
tot mai costisitoare.

Pentru a valorifica și 
amenaja resursele hidrau
lice existente, omul con
temporan trebuie să cu
noască bine ceea ce îi

se

rămîn aproape 
numeroase 

se face tot mai 
resimțită necesi-

Colaborarea internațională
in cercetarea hidrologică
poate oferi natura : ce 
cantități de ape însumea
ză fiecare bazin fluvial, 
cum sînt repartizate a- 
ceste cantități, cum ar pu
tea fi utilizate în condiții 
optime, cum s-ar putea e- 
vita eroziunea și inunda
țiile catastrofale, pînă la 
ce nivel pot fi pompate 
apele subterane ? Acestea 
sînt doar cîteva întrebări 
la care sjnt chemați să 
răspundă hidrologii con
temporani. Numai un pro
gram coordonat, întocmit 
pe baza observațiilor și 
cercetărilor științifice de 
hidrologie, ne-ar putea 
furniza soluții și răspun
suri exacte. Un asemenea 
program a fost prevăzut 
în cadrul Deceniului hi
drologic internațional pe 
baza propunerilor țărilor 
participante. Variabilita- 
tea fenomenelor hidrolo
gice de la un an la altul 
ca și insuficiența mijloa
celor de cercetare din nu
meroase țări au dus la 
eșalonarea programului pe 
o perioadă mai lungă — 
și anume p* sece ani. Co
laborarea internațională 
în cercetarea hidrologică 
se dovedește cu atît mai

de Michel BATISSE
șeful Departamentului 

U.N.E.S.C.O. de cerce
tări asupra resurselor 

naturale

necesară cu cît fluviile, 
rîurile și apele subterane 
nu cunosc frontiere.

Programul științific a 
fost conceput în așa fel 
încît fiecare țară — mare 
sau mică, dezvoltată sau 
în curs de dezvoltare — 
să poată fi în măsură 
să-și aducă contribuția la 
valorificarea resurselor 
acvatice. Specialiștii și-au 
propus să urmărească în 
acest răstimp obținerea 
unor date fundamentale, 
ca observarea sistematică 
a fenomenelor hidrologice 
(ploi, zăpezi, debitele rîu- 
rilor, ale apelor sub
terane, transportul sedi
mentelor etc.) și alte cer
cetări ce se vor efectua 
în cadrul rețelelor de sta
țiuni existente sau care 
vor fi create în cursul 
Deceniului.

Alte investigații și stu-

dii se vor referi la inven
tarul resurselor și balan
țelor hidrice ale bazine
lor. încă de pe acum au 
fost create peste 750 
„bazine experimentale" și 
„bazine reprezentative" 
(cu suprafețe mergînd de 
la cîțiva kilometri pătrați 
pînă la cîteva sute de km 
pătrați), adevărate labora
toare ale naturii. Pe baza 
balanțelor apei care intră 
și iese sub diverse forme 
din aceste rezervoare se 
vor stabili balanțe pe re
giuni, pe continente etc. 
De o atenție deosebită se 
va bucura întocmirea unei 
balanțe mondiale a apei. 
Un asemenea instrument 
științific — fără precedent 
în istoria hidrologiei — 
va echivala cu o perfectă 
oglindă a resurselor hi
drologice de care dispune 
în prezent omenirea. A- 
vînd rolul unui adevărat 
„creier electronic" balanța 
va duce la echilibrarea 
consumului de apă în lu
me, la suplinirea lipsei de 
apă în acele regiuni unde 
aceasta este un fenomen 
cronic, în fine la utiliza
rea acelor rezerve ce pri
sosesc în unele continente

ca Asia, Africa, America 
de Sud etc. La realizarea 
acestui obiectiv își aduc 
contribuția și specialiștii 
români în cadrul grupului 
de lucru, special constituit.

Alte cercetări ale hidro
logilor din lumea întreagă 
vor încerca să stabilească 
factorii care acționează a- 
supra circulației apei în 
sol, efectul pădurilor asu
pra ciclului hidrologic, e- 
chilibrul dintre apa săra
tă și cea dulce în deltele 
fluviale, prevederea inun
dațiilor etc.

Ecoul preocupărilor noa
stre a determinat ca în 
peste 90 de țări să se în-, 
ființeze „Comitete națio
nale ale Deceniului", me
nite să coordoneze activi
tățile de cercetare a apei 
pe plan național. Studiile 
și investigațiile efectuate 
în comun de diverse țări 
din Europa și alte conti
nente care-și împart a- 
celeași bazine fluviale sau 
aceleași pături de ape 
subterane cunosc o spor
nică dezvoltare, bucurîn- 
du-se de asistența O.N.U. 
Opinia publică mon
dială ca și lumea științi
fică sînt tot mai conștien
te de importanța pe care 
o prezintă cercetările în a- 
cest domeniu, de cunoaș
terea temeinică a fenome
nelor hidrologice pentru 
ca omenirea să aibă apă 
din belșug pentru nevoile 
sale. Se confirmă astfel 
părerea că civilizația mo
dernă îțiseamnă tot mai 
mult confort și, implicit, 
mai multă apă potabilă.

lumina conștiinței că o parte din 
succesele și izbînzile individuale 
se răsfrînq, stimulator, ș.i asupra 
celor din juru-le. Aceasta întăreș
te caracterul volitiv al acțiunilor 
lor de autoperfecționare, de auto- 
depâșire.

Criteriile de verificare a calită
ților care conturează profilul omu
lui modern, aspirină spre multila
teralitate, trebuie căutate în rezul
tatele strădaniilor lui, în efectele 
concrete ale eforturilor depuse, nu 
în cumularea unei jumătăți sau a 
unui sfert de normă peste cea în
treagă pe care o deține în cutare 
instituție. Evident, observația a- 
ceasta nu vizează pe cei care, da
torită specializării lor în mai mul
te domenii, valorii lor intelectuale, 
înaltei și multiplei lor preqătiri 
profesionale, sînt solicitați în dife
rite locuri de muncă. Referirea pri
vește pe cei care, convinși (din pă
cate numai ei și cîte un „prieten" 
care le întreține această falsă 
convingere) de eminența lor, se 
propun ei înșiși cumularzi, cău- 
tîndu-și de fapt oarecare căpătu
ială și mijloace de cîștig supli
mentare, fără a avea nici capaci
tatea necesară, nici acoperirea va
lorică pentru așa ceva.

După cum un actor modern tin
de spre mai multe emploi-uri (dra
mă, comedie, film), tot astfel între 
alte categorii profesionale se 
constată aspirația spre diversifi
carea preocupărilor, talentului, 
priceperii. Există ingineri, medici, 
tehnicieni, care prestează ore și în 
învățămînt, dovedind însușiri de 
pedagogi, sau profesori și învăță
tori publiciști, ori animatori al vie
ții cultural-artistice etc.

Societatea noastră creează tutu
ror cetățenilor premise identice 
sau sensibil asemănătoare pentru 
dezvoltarea aptitudinilor lor. Struc
turarea mai departe a destinului 
propriu, declanșarea și potențarea 
momentelor de devenire sau, dim
potrivă, stagnarea. împieirirea în 
rutină, în inerție, sînt procese — 
evident nedesprinse de dependența 
societății — dar în ultimă și hotă- 
rîtoare instanță individuale, perso
nale, dirijarea lor stind în forul 
intim al fiecăruia dintre noi.

Cîndva, G. B. Shaw, mare ama
tor de butade și paradoxuri, a 
afirmat că, datorită specializării 
pe domenii din ce în ce mai re- 
strînse, oamenii vor ajunge să știe 
totul despre... nimic. Acestei vor
be de duh, viața îi dă o replică 
viguroasă, omul timpului nostru 
țintind să atingă și competență și 
profunzime și multilateralitate, în 
lupta sa pentru triumful științei, 
tehnicii și artelor, pentru progresul 
general.

îndeosebi la opiniile substanțiale 
exprimate de G. Călinescu, Tudor 
Vianu sau Șerban Cioculescu — 
autorul descifrează cu atenție 
trăsăturile caracteristice celui care 
a fost, apreciat mai ales ca „poet 
al florilor", dar care, de fapt, a 
acoperit prin opera sa un uni
vers de motive mult mai larg.

Autorul monografiei consacră 
capitole distincte activității poe
tice, prozei și publicisticii scriito
rului, ca și colaborării cu Șt. O. 
Iosif, relevînd printr-o analiză 
minuțioasă, la obiect, originalita
tea creației sale ca substanță și 
mijloace compoziționale. Farme
cul specific versurilor și prozelor 
lui Dimitrie Anghel, adinca vi*- 
brație lăuntrică, rara putere de su
gestie și desăvîrșita expresivitate 
sînt trăsături definitorii pentru 
creația unui artist care „îmbinînd 
într-un aliaj nou trăsăturile liri
cii tradiționale cu elemente ale 
gîndirii șl exprimării poetice mo
derne" nu poate fi, totuși, socotit 
pe de-a-ntregul ca aparțini nd sim
bolismului, curent ale cărui influ
ențe — ca de altfel și pe-cele ale 
altor tendințe literare ale epocii 
— le-a asimilat într-un mod per
sonal.

Pornind de la cîteva cercetări 
mai recente asupra lui Dimitrie 
Anghel, autorul expune unele con
siderații proprii, care, credem, ar 
fi putut dobîndi o mai mare pon
dere. Referindu-se la opera bele
tristică, și mai ales la activitatea de 
publicist a scriitorului, studiul ne 
demonstrează că acesta nu a fost un 
visător iremediabil, un izolat față 
de societatea și de realitățile vre
mii lui, așa cum în mod eronat a 
fost considerat uneori. Dimpotri
vă, într-o serie de împrejurări im
portante ale istoriei societății ro
mânești de la începutul acestui 
secol, „el și-a exprimat, în felul 
său specific, dezacordul cu o rea
litate care îi vulnera aspirațiile'.

Cu micromonografia semnată de 
AI. I’iru ne întoarcem către un 
moment anterior al evoluției lite
raturii noastre, COSTACHE NE
GRUZZI fiind pe plan literar unul 
dintre reprezentanții marcanți ai 
generației de la 1848 ; chiar dacă 
el n-a luat parte efectivă la des
fășurarea mișcării revoluționare 
din Moldova, lui nu i-au fost 
străine ideile înaintate ale contem
poranilor săi, Kog'ălniceanu, Alec- 
sandri sau Alecu Russo. Autorul 
monografiei realizează o prezenta
re cuprinzătoare, bazată pe cunoaș
terea ■ și pe ampla investiga
re a unui bogat material docu
mentar, a diverselor lucrări aie 
scriitorului ca și a izvoarelor sale. 
Din paginile cărții se desprinde 
imaginea unui autor ale cărui o- 
pere ;,deși nu multe, au însă — 
după cum scria încă in 1868 Va- 
sile Alecsandri — un caracter nou 
în literatura noastră, deosebindu- 
se prin eleganta limpezime de stil, 
energie și adevărat românism". In
tr-adevăr, analiza pe care o între
prinde' Al. Piru evidențiază nu nu
mai valoarea reală a fiecărei 
scrieri în parte, scrieri ale unui 
„creator veritabil", ci tinde să e- 
vidențieze și acele elemente ino
vatoare care ne îndreptățesc să-l 
socotim pe Costache Negruzzi un 
scriitor modern. Proza, și îndeo
sebi opera sa de căpetenie „Alexan
dru Lăpușneanul", vădește un atent 
observator, un fin analist al carac
terelor, un maestru al construc
ției epice simple, viguroase, dar 
plină de dramatism și prin aceas
ta un deschizător de drumuri în 
nuvelistica românească. Credem 
că monografia n-ar fi avut decit 
de cîștigat dacă bogatele cunoș
tințe pe care le transmite ar fi 
fost însoțite de v sinteză mai cu
prinzătoare a judecăților de valoa
re exprimate de-a lungul pagini
lor, astfel încît semnificația lui 
Costache Negruzzi în contextul li
terar al epocii sale să fie m»t 
pregnant reliefată.

Sorin MOV1LEANU
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Pentru continua îmbunătățire 
a studiului și a comportării 

studenților
(Urmare din pag. I)

Totodată, se cere studenților să 
respecte pe profesori, conferențiari 
și celelalte cadre didactice, atît în 
cadrul instituției de învățămînt 
superior, cit și în afara acesteia, 
să aibă o atitudine plină de defe
rentă în timpul desfășurării activi
tăților didactice.

Comportarea demnă și civilizată 
a studenților trebuie să se mani
feste și prin ținuta lor exterioară, 
față de care își vor impune o deo
sebită exigență. Stridența vesti
mentară, aspectul neîngrijit și ne
plăcut sînt incompatibile cu ținuta 
unui student.

Atitudinea tovărășească și res
pectul reciproc, politețea și decen
ta în comportare trebuie să carac
terizeze relațiile dintre studenți. 
Este necesar ca atitudinea civili

zată să se manifeste în toate îm
prejurările, atît în instituția de în- 
vățămint, cit și în societate. în 
cămine și cantine, studenții sînt 
datori să respecte normele de con
viețuire în comun. în continuare se 
precizează obligațiile studenților 
cu privire la îngrijirea și păstrarea 
bunurilor materiale puse la dispo
ziția lor.

Studenții au datoria să ia atitu
dine combativă împotriva acelora 
care se abat de la normele de dis
ciplină studențească și să dezvol
te o opinie sănătoasă care să con
tribuie la întărirea și creșterea 
prestigiului calității de student.

Conducerile instituțiilor de învă- 
țămînt superior sînt chemate să ia 
măsurile necesare pentru asigura
rea desfășurării în bune condiții a 
activității studenților.

(Agerpres)

DELEGAȚIA SCUPȘTINEI FEDERALE 
A R. S. F. I. A PĂRĂSIT CAPITALA

Vineri la amiază a părăsit Capi
tala delegația Scupștinei Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, condusă de 
Jovan Veselinov, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., secretarul politic al C.C. al 
U.C. din Serbia, deputat federal, 
care a făcut o vizită în țara noas
tră.

La plecare, delegația a fost con
dusă de Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Necula, vicepreședinte al M.A.N., 
și alte persoane oficiale.

A fost de față Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București. (Agerpres)

Plecarea tovarășilor Giorgio Veronesi 
și Vincenzo Balzamo

Vineri dimineața au părăsit Ca
pitala tovarășii Giorgio Veronesi 
și Vincenzo Balzamo, membri ai 
Direcțiunii Partidului Socialist 
Italian, care au făcut o vizită în 
țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții

au fost salutați de tovarășii Manea 
Mănescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Bu
jor Sion, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

MÎINE LA

CLUJ Șl *SIBIU

încep „europenele" 
de baschet feminin

La Cluj și Sibiu încep 
■ mîine meciurile prelimi

narii ale campionatului 
european de baschet Fe
minin (ediția a X-a). în 
legătură cu această com
petiție, am solicita! un 
interviu prof. OCTAV 
DIMITRIU, secretarul 
comitetului de organi
zare.

— Ce noutăți ne pu
teți spune acum, în pre
ziua începerii marii între
ceri europene pe care o 
organizează (ara noastră?

— Cum este și firesc, 
atît la Cluj cît și la Si
biu totul este gata pen
tru start. De fapt, echi
pele au luat contact cu 
sălile de joc încă de a- 
cum cîteva zile. Baschet
balistele din U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Bulgaria, 
R. D. Germană ne sînt 
oaspete, de la începutul 
săptămînii, iar echipa 
Italiei se află la Cluj de 
săptămîna trecută.

Programul partidelor 
de mîine este următorul : 
la Cluj (grupa A) : 
U.R.S.S.—Italia, Polo
nia—Ungaria, România- 
Olanda ; la Sibiu (grupa 
B) : Bulgaria—Franța, 
Cehoslovacia — Iugosla
via, R.D.G.—R.F.G. Ora 
de începere a primelor 
meciuri este 17.

Federația internațio
nală va fi reprezentată 
la Sibiu de William Jo
nes. secretarul general 
al federației, iar la Cluj 
de Iosej Andrle, preșe
dintele comisiei feminine 
a F.I.B.A. Ca arbitri 
neutri la meciurile din

grape au fost desemnați 
următorii : Ata Imaz Sa- 
kaloi (Turcia) și Ale- 
fragbe Markov (Grecia) 
— la Cluj ; Ernest Ber
ger (Elveția) și Gh. Di- 
nescu (România) — la 
Sibiu.

— Care este sistemul 
de desfășurare ? Cînd și 
unde vor avea loc par
tidele decisive ?

— Inițial, la aceste 
campionate s-au înscris

16 echipe. Patru (Anglia, 
Belgia, Danemarca și El
veția) nu au obținut însă 
calificarea. în grupe, fie
care formație va susține 
cinci meciuri (cîte unul 
cu fiecare din cele
lalte echipe). Primele 
două din clasamentele 
grupelor rămîn, de fapt, 
în lupta directă pentru 
titlu.' într-o semifinală se 
întîlnesc prima din gru
pa A cu a doua din
grupa B, iar în cealaltă
semifinală — a doua din
grupa A cu prima din
grupa B. Cîștigătoarele 
din semifinale își vor 
disputa medaliile de aur 
și de argint, iar învin
sele locurile III și IV. 
După un sistem asemă
nător, se vor desfășura 
și partidele pentru ocu

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
A PARTIDULUI COMUNIST DIN IZRAEL

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Vineri, 30 septembrie, a sosit în 

Capitală delegația Partidului' Co
munist din Izrael condusă de to
varășul Samuil Mikunis, secretar 
general al C.C. al P.C. din Izrael 
.care va face o vizită în .țara noas
tră.

în după-amiaza aceleiași zile, 
tovarășii Manea Mănescu și Mihai 
Gere, membri supleanți ai Comite

Cronica zilei
PLECAREA DELEGAȚIEI 
DE ACTIVIȘTI AI U.C.I.

Vineri a părăsit Capitala dele
gația de activiști ai Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, condusă 
de Lațcovici Mirco, membru al 
C.C. al U.C.I., membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al U.C. 
din Croația, care la invitația C.C. 
al P.C.R. a făcut o vizită în Re
publica Socialistă România.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost condusă de 
Ștefan Matei, Vasile Vlad, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost de față Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și alți membri ai am
basadei.

★
Generalul de armată Ivan Gosn- 

jak, locțiitorul comandantului su
prem al Forțelor Armate și secre
tar de stat pentru Apărarea Națio
nală a R.S.F. Iugoslavia, care se 
află în vizită în țara noastră, a 
fost vineri oaspetele Uzinei de fire 
și fibre sintetice Săvinești. In a- 
ceeași zi, delegația militară iugo
slavă s-a deplasat în regiunea Ba
nat. La Timișoara, delegația a fost 
întîmpinată de generalul-locote- 
nent Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate, Va
sile Daju, președintele Sfatului 
popular al regiunii Banat, de alți 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, generali și ofi
țeri superiori. (Agerpres)

LOTO
La tragerea Loto din 30 septembrie 

1966 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere : 48 68 86 26 82 37 78 
71 14 21. Premiul special : 26 68 71.

parea locurilor V—VIII 
și IX—XII.

Meciurile decisive pen
tru configurația clasa
mentului general vor a- 
vea loc la Cluj, la 8 și 
9 octombrie. Zilnic sînt 
programate șase întîlniri 
— trei dimineața, de la 
ora 9 și trei după-amia- 
za, de la ora 17.

— Ați putea să anti
cipați clasamentul final? 
Ce șanse acordați echi
pei României ?

— Totdeauna pronos
ticurile pot fi răsturnate, 
în mod teoretic fiecare 
echipă are șanse să cîști- 
ge. Părerea mea este 
însă că la titlu prima 
șansă o are reprezenta
tiva U.R.S.S., al cărei 
palmares mă scutește de 
motivări : din 1950. de 
cînd ia parte la „euro
pene", ea s-a clasat de 
șapte ori pe locul întîi, și 
o dată (în 1958) pe lo
cul doi. Bulgaria se a- 
nunță pretendentă, de 
asemenea fără contra
candidat, la medaliile de 
argint. Pentru locul III 
consider că se va da o 
luptă strînsă între echi
pele Cehoslovaciei, Ro
mâniei, Italiei, Poloniei, 
R.D. Germane. Am dori, 
desigur — și sperăm că 
baschetbalistele noastre 
să depună toată străda
nia — ca reprezentativa 
României să treacă de 
această dată peste „com
plexul 4“ (la ultimele 
două ediții a ocupat a- 
cest loc) și să urce 
pe podiumul de onoare...

I. D.

Fotbal pe micul ecran 
si la radioJ

Duminică, amatorii de fotbal 
vor putea urmări pe ecranele te
levizoarelor, incepind de la ola 
15,30, un interesant program fot
balistic : deslășurarea integrală a 
meciului de categoria A Dinamo 
București-Rapid și, în continuare, 
aspecte de la întilnirea interna
țională R. D Germană-România 
(2—0), disputată zilele trecute la 
Gera, precum și din cadrul semi
finalelor și finalei campionatului 
mondial de la Londra.

în emisiunea „Sport și Muzică", 
stațiile noastre de radio vor trans
mite duminică, pe programul I, în
cepînd de la ora 15,15 aspecte de 
la toate întîlnirile de fotbal din ca
tegoria A și de la alte manifestări 
sportive mai importante din țară.

Campionate republicane:

T I R
Pe poligonul Tunari au continuat 

întrecerile campionatelor republi
cane de tir. în proba de pistol 
liber, titlu] de campion a revenit 
lui BRATU NEAGU cu 546 punc
te, iar la armă standard 60 focur' 
poziția culcat a cîștigat MARIN 
FERECATU cu 594 puncte ; la a- 
ceastă probă, în întrecerea femi
nină pe primul loc s-a clasat IU- 
LIANA DAROCZI cu 578 puncte.

TENIS
în cadrul finalelor campionatului 

republican de tenis, I. TIRIAC a 
dispus cu 6—1, 6—3, 8—6 de P. 
Mărmureanu, iar G. BOSCH a cîș
tigat cu 6—4, 6—2, 6—0 în fața lui 
C. Năstase. în concursul feminin. 
ECATERINA HORȘIA a întrecut-o 
cu 6—4, 6—3 pe Iudit Dibar. iar 
MARIANA CIOGOLEA cu 4—0, 
6—3, 8—6 pe Eleonora Dumitrescu.

Din agenda 
competițiilor

RUGBI. — Campionatul repu
blican de ruqbi programează as
tăzi în Capitală, pe terenul Con
structorul, începînd de la ora 16, 
partida Constructorul—Progresul, 
iar duminică, pe stadionul Pro
qresul, de la ora 9,30, cuplajul 
Steaua—Gloria, Grivița Roșie— 
Dinamo.

CICLISM. — Duminică, de la 
ora 10, pe velodromul Dinamo 
încep întrecerile finale ale cam
pionatelor republicane de ciclism, 
în prima zi sînt proqramate pro
bele de 200 m (contînd pentru 
campionatul republican) și cursa 
cu adițiune de puncte (campio
natul orașului București).

ATLETISM. — Clubul sportiv 
„Olimpia" orqanizează duminică 
pe stadionul Vitqn competiția 
„Cupa școlarului", la care vor 
participa tineri atleți reprezentînd 
27 de școlî qenerale din raionul 
Tudor Vladimirescu. întrecerile 
încep la ora 8.

CU PRILEJUL „ZILEI RECOL
TEI", sîmbătă și duminică vor 
avea loc în Capitală numeroase 
demonstrații sportive pe estrade
le din principalele piețe și parcuri, 
de la Pavilionul Expoziției Eco
nomiei Naționale, Obor și alte 
locuri. Sportivi fruntași vor 
prezenta exerciții de qimnastică, 
haltere, întreceri amicale de 
lupte, box si scrimă. în pauzele 
meciurilor de fotbal de pe sta
dioanele Republicii și „23 Au- 
aust" vor avea loc demonstrații 
de atletism, ciclism, judo, aero- 
modelism etc.

V
tului Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., s-au întîlnit cu tovarășii 
Samuil Mikunis și Moshe Sneh, 
membru- al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Izrael.

A participat Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

CUM VA FI VREMEA
-Timpul probabil pentru 2, 3 și 4 

octombrie : vreme schimbătoare, cu 
cerul variabil. Vor cădea ploi lo
cale, maj ales șub formă de averse 
însoțite .de descărcări electrice, mai 
frecvente în jumătatea de nord 
vest a țării. Vînț. potrivit din sec
torul sudic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, 
iar maximele între 14 și 24 de gra
de. In București vreme schimbă
toare, cu cerul variabil. Ploi de 
scurtă durată. Vint potrivit din 
vest. Temperatura în creștere 
ușoară.

LISTA DE CIȘTIGURI 
ÎN OBIECTE

la depunerile pe librete de economii 
cu dobîndă și ciștiguri 

TRAGEREA PT. TRIMESTRUL III/1966 
- din 30 septembrie 1966

C.?
Z 

’o

Nr. libre
tului cîști- 

gător

Valoarea cîștigurilor

parțială totală

1 0065111 10 000
1 0290310 10 000
1 0453140 10 000
1 0573508 10 000
1 0674076 10 000
1 0856300 10 000
1 1131654 10 000
1 1568089 îoooo 80 000

Terminație
libretului.
cîștigător

18 50142 5 000
18. 70Ș28 5 000
18 71402 5 000' 270 000

180 6494 2 000
180 7035 2 000 720 000
180 4385 1 000
180 5122 1 000
180 5278 1 000 540 000
180 0176 500
180 2782 500
180 3447 500
180 3830 500
180 4119 500
180 5359 500
180 9145 50.0 630 000

Total riștiguri 1
2222 in obiecte 1 2 240 000

Titularii libretelor de economii cu do- 
bindă și ciștiguri ieșite la sorti pot a- 
lege, în limita valorii cîștigurilor ce li 
se cuvin, obiectele preferate,

‘ Obiectele se vor ridica de la casele 
raionale -de economii de -caro depind 
unitățile care au emis libretele cu do
bîndă și ciștiguri ieșite la sorți.

Diferențele in plus sau în minus între 
valoarea obiectelor alese și- valoarea 
cîștigurilor ...se lichidează in numerar, 
la înminarea obiectelor.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță : la tragerea de amortizare a a- 
sigtuărilor mixte de persoane, din 30 
septembrie 1966, au ieșit următoarele 
opt combinații de litere :

1. X D.z. ; 2. O.D.D. ; 3. O.J.D. ; 4. 
N.M.S. ; 5. S.I.J. ; 6. B.A.K. ; 7. S.E.T. ; 
8. L.K.F.

Au trecut ¥7 ani de la data me
morabilă a proclamării Republicii 
Populare Chineze — eveniment 
care a marcat un moment crucial 
în istoria Chinei. Incununînd 
lupta îndelungată și plină de 
eroism purtată de poporul chinez, 
sub conducerea partidului său co
munist, pentru răsturnarea vechiu
lui regim reacționar, eliberarea de 
sub dominația imperialismului și 
instaurarea puterii populare, victo
ria revoluției chineze a inaugurat 
o eră nouă în viața poporului chi
nez, constituind un factor de mare 
importanță în schimbarea rapor
tului de torțe pe plan mondial în 
favoarea socialismului.

Trecerea Chinei pe făgașul so
cialismului s-a concretizat în anii 
de după eliberare în mari prefa
ceri revoluționare și în succese de 
seamă dobîndite de poporul chi
nez, sub conducerea Partidului Co-' 
munist Chinez, a Comitetului său 
Central în frunte cu președin
tele Mao Țze-dun, în făurirea 
noii orînduiri. în acești ani, Chi
na s-a transformat într-un pu
ternic stat socialist, care va
lorifică tot mai intens importan
tul său potențial economic și dez
voltă an de an forțele de pro
ducție. Vastele sale întinderi în
fățișează astăzi un peisaj înnoit 
cu sute de uzine și fabrici mo
derne, hidrocentrale și șantiere de 
construcție, ca și noi centre in
dustriale ridicate prin munca te
nace și plină de abnegație a po
porului. Industria constructoare 
de mașini, creație a puterii popu
lare, reflectînd energia creatoare 
a clasei^ muncitoare din China, 
realizează o gamă largă de pro
duse. Reorganizarea agriculturii 
pe baze noi, socialiste, a determi
nat schimbări fundamentale și în 
acest domeniu, în care ajutorul a- 
cordat de stat în mașini agricole, 
îngrășăminte chimice, cadre de 
specialiști, fertilizarea unor zone 
uriașe prin lucrări de hidroame
liorații și irigare au dus la reali
zări tot mai însemnate în sporirea 
producției. Concomitent cu dezvol
tarea economiei a crescut nivelul 
de trai al oamenilor muncii.

Poporul român, cu aceleași sen
timente de profundă simpatie cu 
care a urmărit odinioară luptele 
eroice care au dus la nașterea 
R. P. Chineze, întîmpină astăzi 
fiecare succes dobindit de poporul 
Chinei, în opera de construcție so
cialistă.

Intre popoarele român și chinez, 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chineză 
s-au statornicit și dezvoltat relații 
frățești' de prietenie și colaborare 
multilaterală. Caracterul construc
tiv al acestor relații, bazate pe 
idealul comun al construirii socia
lismului, pe principiile respectului 
reciproc, neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drepturi 
și internaționalismului socialist, 
se reflectă in progresele înregis
trate pe tărîmul colaborării eco
nomice, politice, tehnico-științifice, 
culturale. întărirea și dezvoltarea 
continuă a relațiilor româno-chine- 
ze corespund intereselor ambelor 
popoare, cauzei generale a socia
lismului și păcii.

Poporul român împărtășește din 
inimă bucuria ce însuflețește po
porul chinez de ziua marii sale 
sărbători și îi adresează cele 
mai călduroase felicitări și urarea 
de a dobîndi succese tot mai mari 
în înflorirea patriei sale.

Vineri după-amiază a avut loc 
în Capitală adunarea festivă orga
nizată de Consiliul Central al U- 
niunii. Generale a Sindicatelor și 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea cu prile
jul celei de-a XVII-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare 
Chineze.'

Au participat tovarășii Gheor
ghe Apostol,'membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai organizațiilor obș
tești, ai unor instituții centrale, oa
meni de artă și cultură, numeroși 
oameni ai muncii.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Chineze și 
Republicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de 
Gheorghe Borș, președintele Con
siliului local al Sindicatelor — 
București.

Lumci cuvîntul, Costică Alecu, 
vicepreședinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a evocat pe larg lupta 
dusă de poporul chinez pentru vic
toria revoluției populare, eveni
ment de mare însemnătate în viața 
internațională.

China — a spus vorbitorul — a 
devenit o țară socialistă în plin 
avînt, care valorifică intens ma
rele său potențial economic, dez
voltă în ritm rapid forțele de pro
ducție. Cu hărnicia și energia ce-1 
caracterizează, poporul chinez a 
dobîndit succese importante în in
dustrializarea țării, în dezvoltarea 
agriculturii, în îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de trai ale celor 
ce muncesc.

R. P.. Chineză are un rol de 
mare însemnătate în viața interna
țională, în lupta popoarelor îm
potriva imperialismului,, pentru ză
dărnicirea acțiunilor agresive ale 
acestuia, pentru cauza eliberării 
popoarelor, a democrației, păcii și 
socialismului în lume.

După ce a înfățișat succesele ob
ținute de poporul nostru, sub con
ducerea partidului, în opera de de- 
săvîrșire a construcției socialiste, 
vorbitorul a spus : în centrul poli
ticii externe a României se află 
alianța, prietenia și colaborarea 
frățească cu toate țările socialiste, 
între România și R. P. Chineză 
s-au statornicit, relații de priete
nie și colaborare tovărășească, ba
zate .pe principiile marxist-leninis- 
mului și internaționalismului so
cialist. Dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintTP cele două țări și partide co
respunde intereselor ambelor po
poare, cauzei generale a socialis
mului și păcii.

Subliniind că noporul nostru 
condamnă cu asprime politica de 
amestec' și acțiunile agresive ale 
cercurilor imperialiste, vorbitorul

iva

a arătat că România acordă și va 
acorda întregul sprijin politic, ma
terial și moral luptei eroice a po
porului vietnamez împotriva agre
siunii americane.

Poporul român — a spus în în
cheiere vorbitorul — adresează po
porului chinez, cu prilejul marii 
sale sărbători, un călduros salut, 
cordiale felicitări și urări de noi 
realizări în înfăptuirea prevederi
lor celui de al treilea plan cinci
nal, de noi victorii în opera de 
construire a socialismului, de în
florire a Chinei Populare.

A luat apoi cuvîntul ambasado
rul R.P. Chineze, Țzen Iun-ciuan, 
care a subliniat că poporul chi
nez, sub conducerea Partidului Co
munist Chinez, a obținut în cei 17 
ani de la proclamarea R.P. Chine
ze, succese însemnate în construc
ția socialistă. El a arătat că eco
nomia țării se dezvoltă într-un 
ritm susținut, sănătos. In acest an 
poporul chinez a început cu suc
ces realizarea celui de al treilea 
plan cincinal. în industrie au fost 
înregistrate rezultate remarcabile 
privind volumul producției, sorti
mentele și calitatea produselor. 
Se construiesc importante și mo
derne întreprinderi industriale. în 
agricultură, a subliniat vorbitorul, 
au fost obținute. în ultimii patru 
ani recolte bogate și se apreciază 
că și în acest an se vor obține re
colte bune.

Datorită dezvoltării producției 
industriale și agricole, a relevat 
ambasadorul. în R.P. Chineză pia
ța este îmbelșugată, prețul mărfu
rilor este stabil, viața poporului 
se îmbunătățește necontenit. Vor
bitorul s-a ocupat apoi de succe
sele obținute de poporul chinez în 
domeniul științei și culturii.

Referindu-se la unele probleme 
ale situației internaționale, amba
sadorul Țzen Iun-ciuan a condam
nat cu asprime acțiunile imperia
lismului american împotriva po
porului chinez, precum și agresiu
nea S.U.A. in Vietnam. în conti
nuare, el a subliniat succesele ob- 

' ținute de ponorul român sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân în construirea socialismului. 
Poporul chinez, a arătat el, se 
bucură din inimă de realizările 
poporului român și ii urează noi 
si mari succese în îndeplinirea nou
lui plan cincinal. între poporul 
chinez și poporul român s-a sta
tornicit o profundă prietenie fră
țească, s-au dezvoltat continuu re
lațiile de colaborare dintre cele 
două țări în domeniul politic. e~ 
conomic, cultural si tehnico-sti.in- 
țific. Sîntem convinși, a încheiat 
ambasadorul, că aceste relații de 
prietenie se vor consolida și se 
vor dezvolta pe mai departe.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un program artistic sus
ținut de ansamblul „Perinita" al 
Sfatului popular al Capitalei.

(Agerpres)

Recepție oferită
de ambasadorul R. P. Chineze

TELEGRAMA
Cu prilejul celei de-a Xyil-a a- 

niversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănes
cu, a transmis ministrului aface
rilor externe al R. P. Chineze, 
Cen I, felicitări și urări de noi 
succese în activitatea sa.

Ambasadorul R.P. Chineze la 
București, Țzen Iun-ciuan, a oferit 
vineri seara o recepție cu prilejul 
celei de-a XVII-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare 
Chineze.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con

siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de 
știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească. (Agerpres)

Tacin... Un nume cu 
rezonanțe vii pe întreg 
cuprinsul Chinei popu
lare. Cînd îl rostesc, oa
menii își - îndreaptă gîn- 
durile spre noul centru 
petrolier care a luat naș
tere în ultimii ani, iar 
chipurile lor exprimă mîn- 
drie.

Faptele de eroism în 
muncă ale colectivului de 
la Tacin au fost- consem
nate în paginile ziarelor, 
posturile de radio și te
leviziune le-au consacrat 
emisiuni speciale, iar 
studiourile cinematografi
ce le-au dedicat secven
țe interesante.

Prin ce s-a afirmat co
lectivul de aici, cîștigîn- 
du-și prețuirea întregii 

> țări ?
Nu de mult, numele lo

calității Tacin era necu
noscut. Privirea celui care 
se încumeta să vină prin 
aceste locuri nu se pu
tea opri decît asupra u- 
nei vaste întinderi de ni
sip, întreruptă la mari 
distanțe de zone cu iar
bă usaată. Se spune că 
acest ținut nu a cunos
cut îndeaproape omul cu 
preocupările lui, n-a cu
noscut fumul coșurilor 
caselor.

Cu cîțiva ani în urmă, 
monotonia locurilor a fost 
întreruptă, terenurile vir
gine au fost trezite din 
somnul lor de ere: Cerul 
a început să fie brăzdat 
de avioane , ale aviației 
civil?; La bord, geologii 
urmăreau încordați înre
gistrările aparatelor" de 
detectare a bogățiilor sub
solului. La - un moment 
dat, indicatoarele au 
semnalat prezența in mă

runtaiele pămîntului, pe o 
mare întindere, a „aurului 
negru": Se descoperise cei 
mai mare bazin petrolier 
din țară.

Petroliștii și-au înce
put activitatea la sfîr- 
șitul lui 1959. Înfruntînd 
cu curaj vitregiile natu
rii, neavînd la început u- 
tilajul necesar, primii pe
troliști au continuat mun
ca zi și noapte.: Anii au 
trecut, Țacinul a cunos
cut importante schimbări

citori. Odinioară petro
list fruntaș în bazinul lu
men din provincia Kansu, 
el a venit la Tacin în pri
mele zile ale lui 1960. 
Uan și echipa sa, care 
au împlîntat primii: sapa 
de foraj în scoarța pă
mîntului, au lucrat și au 
trăit sub cerul liber. Ho- 
tărîrea și tenacitatea în 
muncă a acestor oameni 
a făcut ca numele lor să 
devină cunoscute pe în
treg cuprinsul țării. De a-

pa sa au cărat aproape 
200 tone apă în bazinele 
din apropiere, reușind să 
asigure un ritm continuu 
la foraj. în aceste condi
ții ei au izbutit să foreze 
primul puț în șase zile. 
Apoi au fost instalate noi 
și noi sonde. Treptat, pă- 
mîntul, odinioară virgin, 
s-a acoperit cu pădurea 
metalică a turlelor, pei
sajul industrial schimbînd 
radical vechea înfățișa
re a locurilor.

/VȚÂ DIN PEKIN

TRECUT Șl PREZENT LA TACIN
înnoitoare, devenind o 
importantă bază petrolie
ră a țării. Pentru prima 
oară în istoria Chinei s-a 
ajuns ca țara să-și poată 
satisface necesitățile de 
petrol din resurse pro
prii. Presa sublinia că 
Tacinul, cu realizările 
sale, reprezintă pentru 
China un factor de sea
mă pentru progresul in
dustrial al întregii țări.

...De pe mari panouri 
instalate în orașe, din pa
ginile revistelor ne pri
vește un om zîmbitor,. cu 
privirea' hotă'rîtă. Este 
Uan Cin Hsi, fostul șef al 
uneia dintre primele e- 
chipe de foraj venită aici 
și formată din 33 de mun-

tunci, la Tacin s-au ridi
cat mii de oameni ca a- 
ceștia.

...A fost greu începutul. 
Utilajul petrolier — își a- 
mintește unul din acești 
pionieri — sosise în sta
ția de cale ferată din a- 
propiere. Muncitorii nu 
dispuneau de macarale 
și tractoare pentru a-1 
transporta spre locurile 
stabilite pentru foraj. în 
preqătirea lucrărilor de 
forai au trebuit să fie 
învinse și alte qreu- 
tăți. Era nevoie de 
apă. Conductele nu e- 
rau încă montate, nu 
existau cisterne. „S-o că- 
răm în bazine", a sugerat 
un muncitor. Uan și echi-

în 1963, prin darea în 
exploatare aproape si
multan a cîtorva puțuri, 
care s-au adăugat la ce
le existente, a început ex
tracția de petrol pe scară 
largă. Paralel cu munca 
de forare s-a desfășurat și 
o susținută activitate de 
cercetare științifică. S-au 
făcut explorări pe mari 
suprafețe de teren, obți- 
nîndu-se date care per
mit cunoașterea în deta
liu a tuturor zonelor și 
straturilor care ascund 
petrol. S-au introdus pro
cedee noi în producție, 
ca : injectare de apă in 
straturi din momentul în 
care începe forajul, stu

dierea atentă a fiecărei 
zone luate în parte etc. 
Prin introducerea unei 
metode speciale de fo
raj cu mare viteză s-a a- 
juns la recuperarea ca
lotelor în proporție d9 
98,8 la sută. în ultimii doi 
ani, la Tacin au fost re
alizate trei noi tipuri de 
instalații de rafinare la 
un înalt nivel tehnic. Fie
care nouă invenție sau 
inovație a fost experi
mentată în repetate rîn- 
duri pînă cînd s-a dove
dit satisfăcătoare. De e- 
xemplu, planul privind' 
injectarea simultană cu 
apă și exploatarea în di
ferite zone a fost aprobat 
după analize amănunțite 
și comparații făcute în 
decurs de peste un an.

La Tacin funcționează 
91 de grupe pentru cer
cetări speciale la care 
participă muncitori, teh
nicieni, ingineri și care 
au ca sarcină rezolvarea 
celor mai dificile proble
me științifice și practice. 
O dată sau de două ori 
pe an au loc dezbateri 
de masă la care sînt a- 
trași toți oamenii muncii. 
Cele mai bune propuneri 
și sugestii sînt selecțio
nate și folosite în rezol
varea diferitelor proble
me tehnice.

...Tacinul a pregătit un 
puternic detașament de 
petroliști, care aduce o 
contribuție de seamă la 
dezvoltarea continuă a 
industriei, la opera de 
construcție socialistă des
fășurată de poporul chi
nez.

I. GALAȚEANU
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

NEW YORK 30 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Pește patruzeci de șefi 
de delegații au luat cuvîritul pîtiii 
acum în cadrul dezbaterilor Adu
nării Generale a O.N.U., expunîn- 
du-și poziția lor față de principa
lele aspecte ale activității politice 
internaționale și față de sarcinile 
care stau în fața Organizației Na
țiunilor Unite.

Ministrul de externe al Finlandei, 
Aliti Karjalainen, a declarat că țara 
sa „s-a alăturat în cursul sesiunii 
trecute a Adunării Generale altor 
cîtorva state europene, în calitate 
de coautoare a rezoluției care reco
manda dezvoltarea continuă a co
laborării pașnice între țările europe
ne, reprezentînd sisteme politice și 
sociale diferite. Putem acum con
stata cu satisfacție că în această 
privință a fost realizat un progres. 
Relațiile dintre statele europene 
s-au îmbunătățit continuu".

Referindu-se, de asemenea, la 
situația din Vietnam, ministrul de 
externe finlandez a arătat că „nu
mai pe baza acordurilor de la Ge
neva poate fi găsită o -soluție care 
va permite poporului vietnamez 
să-și hotărască viitorul fără a- 
mestec sau presiuni din afară". 
Totodată, Karjalainen a declarat 
că „părerea constantă a guvernu
lui finlandez este că locul Chinei 
în O.N.U. aparține reprezentanților 
R. P. Chineze".

• întrevederile ministrului 
de externe al României

In cuvîntarea sa, ministrul de 
externe al Bulgariei) Ivan Bașev, 
s-a referit, de asemenea, pe larg 
la problema vietnameză, .’subliniind 
că „Statele Urțite recurg la agre
siunea armată pentru a impune 
voința lor poporului vietnamez și 
a-1 împiedica să-și rezolve singur 
problemele sale interne". Guver
nul Republicii. Populare Bulgaria 
— a declarat el — acordă sprijinul 
său deplin propunerilor guvernu
lui R. D. Vietnam și ale F.N.E. din 
Vietnamul de sud, întrucît numai 
pe baza lor se poate ajunge la o so
luționare a problemei vietnameze.

Referindu-se la situația din Eu
ropa, Ivan Bașev a arătat că „im 
fapt pozitiv este că în Europa, 
în ciuda numeroaselor dificultăți 
create de unele cercuri imperialis
te, se consolidează tendințele nu 
numai de cooperare economică, ci, 
de asemenea, de dezvoltare a re- [ 
lațiilor culturale, științifice, politi
ce-și de altă • natură între unele 
țări europene, pe baza, egalității- și 
neamestecului în treburile'interne"'.

Ivan Bașev s-a ■ pronunțat pen
tru restabilirea ' fără / îhtîfziere - â> ■ 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze în O.N.U.

In ședințele de joi și vineri- au 
mai luat cuvîntul reprezentanții 
Etiopiei, Pakistanului,. statului Pa
nama, Nigeriei, statului Burundi. 
Birmaniei, Republicii Chile, Olan
dei, Venezuelei și Indoneziei,

BOTSWANA 

a devenit 
independentă

GABERONES 30 (Agerpres).— 
O ■ adevărată efervescență dom
nește la Gaberones, noua capi
tală a fostului protectorat brita
nic Bechuanaland, unde au fost 
organizate mari, festivități pen
tru a celebra prima zi de inde
pendență după 81 de ani de do
minație engleză: la miezul nop
ții de 29 septembrie, protectora
tul britanic Bechuanaland a 
încetat, să mai existe, procla- 
mîndu-se Republica Botswana, 
numele străvechi, al -țării. .

In dimineața zilei de vineri,,, 
■primul ministru Ser else. Kama,: 
: care, după proclamarea inde-' - 
pendenței, devine automat pre
ședinte.' a depus jurămîntul 'în ' 
cadrul- ceremoniilor oficiale. Au;. 
rostit, de asemenea, .cuvînțări ■ 
principesa Marina, ducesă de - 
Kent, reprezentanta reginei Eli

zabeth în fostul protectorat bri- -.. 
tanic, precum și alți reprezen
tanți ai. guvernului1 englez la 
Gaberones.

NOI AVIOANE PENTRU ACOPERIREA

Cu prilejul aniversării proclamării
R. P. Chineze

PEKIN 30 (Agerpres).— Cu pri-, 
lejul celei de-a 17-a aniversări a 
proclamării R.P. Chineze, Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat, a 
oferit în seara zilei de 30 septem
brie o recepție în sala Adunării 
Reprezentanților Populari din în-

Sedința Consiliului 
Național al Frontului 
Popular Patriotic 
din Ungaria

BUDAPESTA 30 (Agerpres).— 
Vineri a avut loc la Budapesta o 
ședință a Consiliului Național al 
Frontului Popular Patriotic din 
Ungaria care a discutat Directivele 
Congresului al IX-lea al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
care urmează să se deschidă la 
28 noiembrie a.c. La ședință au 
luat cuvîntul Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U. și Fe
renc Erdei, secretar general al 
Consiliului Național al Frontului 
Popular Patriotic.

După dezbateri, Prezidiul și-a 
exprimat aprobarea în legătură cu 
problemele fundamentale conținu
te în Directivele Congresului al 
IX-lea al P.M.S.U. 

treaga Chină.. Ati fost prezenți 
conducători de partid și de stat, 
reprezentanți ai muncitorilor și ță
ranilor, militari, oaspeți de peste 
hotare. Premierul Ciu En-lai a 
rostit o cuvîntare.

Creșterea investițiilor 
în agricultura ,
R. P, Polone

După cum transmite agenția 
P.A.P., în perioada 1966—1970, in
vestițiile in agricultura R. P. Po
lone vor reprezenta în total, îm
preună cu investițiile pentru con
strucția de locuințe la sate, apro
ximativ 177 miliarde zloți, compa
rativ cu 111 miliarde zloți în cin
cinalul trecut (din fondurile sta
tului și cele ale țărănimii).

Investițiile vor fi destinate în 
primul rînd lucrărilor de construc
ții și mecanizare și ameliorărilor 
funciare.

Alocările pentru investițiile vii
toare în gospodăriile agricole de 
stat vor reprezenta aproximativ 43 
miliarde zloți (comparativ cu pe- 
rioăda 1961—1965 ele vor spori cu 
aproximativ 85 la sută) și vor fi 
destinate în primul rînd creării, 
completării și modernizării parcu
lui de mașini.

Sărbătoarea națională 
a poporului cipriot

Peutiu poporul cipriot ziua de 
1 octombrie este ziua sărbătorii 
sale naționale. Cu 6 ani în urmă, 
în această zi, 21 de lovituri de 
tun, trase la Nicosia, vesteau 
proclamarea Republicii Cipru ca 
stat independent. Evenimentul 
constituia încununarea îndelun- 
qatei și eroicei lupte a poporu
lui cipriot pentru lichidarea ju
gului colonial, pentru indepen
dență națională și progres social.

In fața tînărului stat se aflau 
importanțele sarcini caracteristi
ce tuturor țărilor care, înlăturînd 
dominația colonială, pornesc pe 
drumul unei dezvoltări de sine 
stătătoare : lichidarea grelei
moșteniri a trecutului, refacerea 
economiei și așezarea ei pe baze 
moderne, ridicarea nivelului de 
trai al populației.

In cei șase ani de la procla
marea republicii, poporul cipriot 
a obținut succese în realizarea 
obiectivelor propuse. Aceste suc
cese ar fi fost și mai mari dacă 
tînărul stat ar fi beneficiat de o 
independență și o suveranitate 
deplină, dacă puterile străine nu 
s-ar fi amestecat în treburile in
terne ale Republicii Cipru, stîn- 
jenindu-i mersul înainte.

Poporul român a urmărit cu 
simpatie și a sprijinit consecvent 
lupta de eliberare a poporului 
cipriot. Ir. cei 6 ani care au tre
cut de la proclamarea indepen
denței Ciprului, între cele două 
țări ale noastre, situate în inte
riorul aceleiași zone geografice, 
s-au dezvoltat relații de priete
nie și colaborare pe baza res
pectului și avantajului reciproc, 

atît în domeniul schimburilor o- 
conomice, cît și în acela al 
schimburilor culturale.

Poporul român și guvernul Re
publicii Socialiste România spri
jină cu căldură dreptul poporului 
cipriot de a-și hotărî singur 
soarta, potrivit intereselor și voin
ței sale, fără amestec din afară

Cu prilejul sărbătorii sale na
ționale, poporul român urează 
poporului cipriot succes deplin îri 
lupta pentru apărarea și consoli
darea independenței și suvera
nității sale de stat, pentru regle
mentarea problemelor sale națio
nale, pentru prosperitate și pace

Vedere din Famagusta

I

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a avut în cursul 
zilei de joi o serie de întrevederi 
cu șefi ai unor delegații partici
pante la cea de-a 21-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. și cu 
alte personalități aflate la O.N.U. 
cu acest prilej.

In cursul dimineții, ministrul 
de externe român s-a întîlnit cu 
A. Karjalainen, ministrul afaceri
lor externe al Finlandei. în cadrul 
convorbirii au fost discutate pro
bleme ale relațiilor intereuropenc, 
ale colaborării celor două țări 
coautoare ale rezoluției adoptate în 
sesiunea precedentă a Adunării Ge
nerale a O.N.U., precum și pro
bleme privind activitatea celei de-a 
21-a sesiuni.

în aceeași zi a avut loc o între
vedere între Corneliu Mănescu și 
Lujo Toncic-Sorinj, ministrul afa
cerilor externe al Austriei. Situa
ția din Europa, evoluția relațiilor 
de colaborare între statele acestui 
continent și căile și acțiunile ce

Dezvăluiri 
in procesul 
Franz Novak

De cîteva zile a fost reluat la 
Viena procesul criminalului na
zist Franz Novak, colaborator al 
lui Adolf Eichmann. în primul 
proces, care a avut loc în 1964, 
Novak a fost absolvit de învi
nuirea de omor, fiind condamnat 
pentru „violență publică". Re
cursul avocatului lui Novak a 
fost luat în considerare. Curtea 
Supremă din Viena a dispus re
luarea procesului.

Ca și alții de teapa sa, No
vak a pretins că nu cunoștea 
destinația trenurilor al căror 
orar îl fixase personal și care 
transportau zilnic mii și mii de 
oameni spre lagărele de con
centrare și camerele de gazare, 
că a fost un simplu funcționar 
în serviciul lui Eichmann, un 
neînsemnat subordonat care în
semna cu creta vagoanele.

Acuzarea, ca și în prima parte 
a procesului, se bazează pe un 
paragraf al legii penale austrie
ce care se referă la atentatele 
de cale ferată.

Fostul căpitan S.S. și-a reluat 
locul în boxa acuzaților spe- 
rînd — după cum scrie ziarul 
vienez „Kurier" — să fie absolvit 
de pedeapsă întrucît nu i se a- 
duce învinuirea directă de omor.

Un element nou — apreciat 
drept o „lovitură de teatru" în 
acest proces — a survenit în mo
mentul cînd procurorul a cerut 
audierea unei vieneze, Erika 
Scholz, care a lucrat ca secreta
ră la oficiul central al S.S. Ea 
a afirmat că poaie aduce o măr
turie importantă privind activita
tea acuzatului în acest oficiu. 
Novak însuși, potrivit acestei 
mărturii, a cerut ministrului na
zist a! comunicațiilor trenurile 
necesare pentru transportul spre 
lagărele de concentrare, a adre
sat mesaje telegrafice autorită
ților provinciale pentru organi
zarea transportului și a redactat 
o parte din corespondența sem- 
naiă apoi de Eichmann.

Petre STĂNCESCU
Viena, 30 
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pot fi întreprinse pentru continua 
traducere în viață a rezoluției cu 
.privire la „acțiuni pe plan regio
nal în vederea îmbunătățirii re
lațiilor de bună vecinătate între 
statele europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite" — 
sînt principalele probleme aborda
te în cursul convorbirii. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme 
privind relațiile bilaterale și sar
cinile care stau în fața actualei 
sesiuni a Adunării Generale.

De asemenea, șeful delegației 
române la sesiunea O.N.U.. a avut 
o întîlnire cu A. Katema Yifru, 
ministrul de externe al Etiopiei. 
Cei doi miniștri au discutat pro
bleme ale situației din Africa și 
ale locului pe care ele îl ocupă 
în dezbaterile sesiunii Adunării Ge
nerale, precum și relațiile dintre 
cele două țări.

întrevederile avute de ministrul 
de externe al României s-au des
fășurat într-o atmosferă de mare 
cordialitate.

BIRMINGHAM. (Anglia). 650 de 
conducători auto care duc auto
mobilele fabricate de British; Mo
tor Corporation spre magazinele 
de desfacere au declarat o gre
vă de protest împotriva înghețării I 
salariilor. Ca urmare g acestui 
fapt, pe terenul de parcare al 
B.M.C. au fost imobilizate un 

mare număr de automobile

A.

împotriva 
represiunilor 
din Iordania

„Știri-alarmante ne parvin din 
Iordania cu privire la' situația, pri
zonierilor politici, arestați în cea 
mai mare parte în luna aprilie, cînd 
a fost declanșată o campanie de re
presiuni-antidemocratice —' se arată, 
înlr-o declarație a. Asociației inter
naționale a juriștilor democrații 
Printre persoanele întemnițate li-, 
gurează avocați, medici, - profesori, 
ingineri, studenți și membri ai sin
dicatelor. Locul lor de detențiune 
este ținut secret, familiile lor n-au 
putut , să -stabilească | nici > un. con- . 
tact cu deținuții și, potpvjt unoi. 
informații demne de încredere,-unii 
dintre ei‘, ar fi victințe ale" unor 
grave maltratări".

Asociația internațională a juriști
lor democrați protesle’azăssîmpotriva' • 
arestărilor arbitrare, a schingiuiri
lor, și cere autorităților iordaniene 
să pună capăt acestor practici inu
mane și să elibereze pe prizonierii 
politici.

PIERDERILOR AMERICANE Declarația M.A.E. După ședința de ieri

1 „Nota de plată" a Statelor Uni
te se încarcă pe zi ce trece cu noi 
cheltuieli provocate de escaladarea 
războiului din Vietnam. Aceasta 
este concluzia la care au ajuns 
participantă la o recentă conferin
ță de presă organizată la Penta
gon, cînd ministrul apărării al 
S.U.A., Robert McNamara, a făcut 
cunoscute planurile pentru spori
rea producției de avioane tactice 
cu 30 la sută, în anul următor. 
Conform planurilor, se vor con
strui cu 280 de avioane militare 
mai mult decît se prevăzuse ini
țial pentru anul financiar care în
cepe la 1 iulie viitor. Avioanele 
vor costa 700 milioane dolari. Mo
tivul construirii noilor avioane, 
scrie revista „U.S. News, and World 
Report",, este de a acoperi pier

Impasul rhodesian Ultimul pensionar la Spandau
Nici de data aceasta 

preliminarele negocieri 
anglo-rhodesiene nu 
au dat vreun rezultat. 
De altfel, nici cei mai 
optimiști comentatori 
nu . se așteptau la un 
deznodămînf, cunos
cută fiind poziția rasiș
tilor rhodesieni și ten
dința lor de a cîșfiga 
timp pentru întărirea 
regimului instaurat la 
Salisbury. Acest „război 
al tergiversărilor'' prac
ticat de .către lan 
Smith — arată unii 
comentatori.— are de 
scop să zmulgă țît. mai 
multe congesii din par
tea Londrei în -. cazul 
cînd nu poate obține 
o recunoaștere deplină 
a așa-numitei indepen
dențe proclamată anul 
trecut. Anglia, deși nu 
poate ignora presiunea 
la care este supusă în 
cadrul Commonweal- 
th-ului în problema 
rhodesiană; se menține 
totuși pe poziția sa e- 
chivocă, tendințele ei 
de compromis reflectîn- 

du-se în înseși aceste 
negocieri cu regimul 
rasist.

Noua rundă a dezvă
luit însă și cîteva ele
mente noi. Surse gu
vernamentale britani
ce au făcut cunoscut 
că . H. Bowden, minis
trul pentru problemele 
Commonwealfh-ului, ar 
fi avertizat autoritățile 
de la Salisbury că în 
decurs de 4—5 săptă- 
mîni ele trebuie să se 
hotărască : ori revin la 
legalitate, adică renun
ță la. independența uni
laterală proclamată, ori 
problema rhodesiană 
va fi adusă 'în fața 
O.N.U., unde Rhodesia 
nu are decît doi apă
rători — Republica 
Sud-Africană și Portu
galia. Este dispusă oare 
Londra să siringă șu
rubul rhodesian ? Ră- 
mîne de văzut. Pînă 
atunci însă în unele 
cercuri oficiale britani
ce se observă o anu
mită intenție de a-l 
scoate pe Smith basma

derile din ce în ce mai mari su
ferite de aviația S.U.A. în Viet
nam și în special pe teritoriul 
Vietnamului de nord.

în focul 
disputei 
electorale

Conducătorii partidului republican 
sînt pe cale de a emite mai multe 
milioane de bancnote false de un 
dolar pe care figurează imaginea pre
ședintelui Johnson cu o înfățișare a- 
bafută și tristă. Republicanii intențio
nează ca în felul acesta să distribuie 
alegătorilor, care vor participa la a- 
legerile din noiembrie pentru reînno
irea unei părți a Senatului și Camerei 
reprezentanților, un simbol al infla
ției de care suferă în prezent econo
mia americană, — scrie ziarul „Le 
Monde".

Serviciile secrete americane au 
manifestat oarecare neliniște atlînd 
despre proiectele fiduciare ale parti
dului republican. Pe punctul de a 
interzice această emisiune de banc
note false, serviciile competente au 
autorizat totuși această nouă forma 
de propagandă electorală atunci cînd 
liderii republicani au acceptat să e- 
mifă „bancnote" cu un format mai 
mare decît al acelora aflate în cir
culație, spre a nu fi introduse în ma
șinile automate care oferă monede 
metalice în schimbul bancnolelor.

Republicanii au imprimat pe banc
note următoarea recomandare : „Da
că vreți să redați «dolarului Lyndon;> 
valoarea sa reală, votați pe republi
cani".

curată, arăfînd că și el 
ar fi supus presiu
nilor din partea extre
miștilor din guvernul 
său. în acest sens, Bov/- 
den a afirmat că 
Smith ar fi de acord 
cu planul britanic care 
prevede în principal 
două puncte : renunța
rea de către căpefeni- 

NOTE
ile regimului din Rho
desia la actul lor de 
rebeliune și transferul 
gradat, nelimitat în 
timp, a puterii către re
prezentanții majorită
ții africane. Dar, pa- 
să-mi-fe, Smith este o- 
bligat să joace după 
cum îi cîntă extremiș
tii. . De aceea — cum 
arată agențiile de pre
să— emisarii. englezi 
în capitala rhodesiană 
au lăsat din nou „ușa 
deschisă" unor viitoare 
tratative.

A. B.

al R. D. Vietnam
HANOI 30 (Agerpres). — La 29 

septembrie, Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă guvernul american pen
tru folosirea de substanțe chimice 
și efectuarea de bombardamente 
cu avioane de tipul B-52 asupra 
zonei demilitarizate și a regiunilor 
învecinate.

Evenimentele din Indonezia
• Demonstrații la Djakarta • Azi începe procesul fostului 

ministru de externe Subandrio

DJAKARTA. — După cum anunță 
agenița A.F.P., președintele Con
gresului Consultativ Popular, ge
neralul Nasution, a cărui poziție 
anticomunistă este cunoscută, a 
lansat un apel radiodifuzat către 
tineretul indonezian pentru „a eli
mina elementele vechii ordini". In 
cursul zilei de 29 septembrie — 
continuă agenția — grupuri de ti
neri indonezieni, „s-au masat în 
țața palatului prezidențial Mer- 
deka din capitală, cerînd demisia 
președintelui Sukarno". Palatul 
este înconjurat de care blindate.

Relatînd despre ultimele eveni
mente din Indonezia, agențiile de 
presă amintesc că la 1 octombrie 
se va deschide în fața tribunalului 
militar special procesul intentat 
lui Subandrio, fost minisiru de ex
terne al Indoneziei. Potrivit agen
ției indoneziene „Antara", Suban
drio este acuzat de „participare la 
lovitura de stat eșuată din octom
brie 1965". După cum se știe, el

La început au fost 
șapte, pînă la miezul 
nopții de ieri rămăse
seră doar trei, iar în- 
cepînd de azi, doar 
una din cele 132 de 
celule ale vastei for- 
tărețe-închisoare din 
Spandau (Berlinul oc
cidental) va mai fi o- 
cupată. Toate perso
najele care și-au făcut 
complet sau incomplet

stagiul la Spandau, au 
fost înalți demnitari ai 
regimului nazist.

incepînd din 1956, 
porțile temniței vesf- 
berlineze s-au deschis, 
rînd pe rînd, pentru 
von Neurath, fost mi
nistru de externe, Wal
ter Funk, fost ministru 
al economiei în gu
vernul hitlerist, pentru 
amiralii Raeder și 
Doenitz. Noaptea tre
cută grilele porții s-au 

, ridicat și pentru Bal- 
dur von Schirach, ex 
„fiihrer" al tineretului,

și Albert Speer, fost 
ministru al armamentu
lui, după ispășirea ce
lor 20 de ani de de
tențiune la care au 
fost condamnați, la 
1 octombrie 1946, de 
către Tribunalul inter
național de la Niirn- 
berg.

împletind adevărul 
cu minciuna, Schirach 
a avut cinismul să de
clare în fața tribuna
lului că „morala" de 
fiară pe care a inocu
lat-o tineretului, a fost 
ceva sinonim... cu ro
mantismul. Speer n-a 
putut să spună ceva 
asemănător : îl acuzau 
sutele de mii de pri
zonieri de război și 
deportați din lagăre, 
pe care i-a silit ca pe 
niște sclavi să mun- i 
ceașcă pentru mașina 
de război hitlerisfă.

Robert Kempner, 
fost adjunct al pro
curorului general Ia 
procesele principalilor 
criminali de război na
ziști, a declarat săpfă- 
mîna trecută că verdic
tul de la Nurnbergarfi 
fost altul dacă atunci 
s-ar fi dispus de dove

Guvernul belgian a hotărît să-și revizuiască 
angajamentele militare in N. A. 10.

BRUXELLES. Guvernul belgian 
a hotărît în mod oficial să ceară 
o revizuire a angajamentelor mili
tare ale Belgiei în cadrul N.A.T.O. 
Această hotărîre a fost luată în 
ședința de vineri dimineața a gu
vernului.

a fost arestat alături de mai mulți 
miniștri. Recent a avut loc proce
sul lui Jusuf Muda Dalam, minis
tru însărcinat cu problemele Băn
cii centrale, încheiat cu pronunța
rea sentinței capitale.

Ziarul „Ampera", care apare la 
Djakarta, precizează că la proce
sul lui Subandrio vor compărea 50 
de martori, printre care și preșe
dintele Indoneziei, Sukarno.

Intr-o cuvîntare rostită recent în 
fața membrilor organizației „Ge
nerația anului '45", președintele 
Sukarno a cerut insistent alegeri 
apropiate pentru a se preciza 
„care sînt adevăratele sentimente 
ale poporului". Sukarno — preci
zează agenția Associated Press — 
a declarat că deține dovezi că a- 
numite elemente din Indonezia în
cearcă să-l înlăture de la putere. 
El a acuzat de asemenea C.I.A. ca 
uneltind în evenimentele din Indo
nezia.

zile și mărturiile exis
tente astăzi. Astfel, 
Schirach ar fi fost pro
babil condamnat la 
moarte.

La Spandau mai ră- 
mîne doar Rudolf 
Hess, pentru a-și ispăși 
condamnarea pe viață. 
De mai muită vreme, 
unele cercuri occiden
tale încearcă să obțină 
un gest de clemență 
față de personajul 
„numărul frei" al regi
mului hitlerist, pe mo
tivul că ar suferi de 
„schizofrenie latentă". 
„Amnezia" pe care a- 
cesfa a jucaf-o înce- 
pînd de la procesul 
său este contestată cu 
destule dovezi de fos
tul adjunct al procu
rorului general ca și 
de nu puțini neuro
logi.

Memoria popoarelor 
este însă trează atît 
față de ultimul deținut 
de la Spandau cît și 
față de celelalte căpe
tenii naziste care au 
comis crime abomina
bile împotriva umani
tății.

E. M.

Agenția France Presse scrie că 
membrii cabinetului au adoptat 
liniile generale ale noii concepții 
militare, care va fi susținută de 
Belgia la întîlnirile N.A.T.O. pre
văzute pentru începutul anului 
1967. Noua orientare militară a 
Belgiei, care se bazează pe con
cluziile remise guvernului săptă- 
mîna trecută de o comisie mixtă 
grupînd reprezentanți ai statului
major și a trei mari partide poli
tice, preconizează în primul rînd o 
reducere a contribuției militare 
belgiene la N.A.T.O. Pe viitor, 
Belgia va avea în vedere urmă
toarele considerente: fidelitatea 
față de pactul atlantic dar și îmbu
nătățirea raporturilor politico în
tre țările cu regimuri diferite în 
direcția destinderii și coexistent 
pașnice.

Pe de altă parte, France Presi 
menționează că în cercurile com
petente din Bruxelles s-a aflat că 
guvernul belgian ar intenționa să 
reducă de la 6 la 4 numărul bri
găzilor sale militare staționate în 
Republica Federală Germană.

Observatorii politici apreciază că 
hotăfîrea Belgiei este susceptibilă 
să precipite o revizuire inevitabilă 
a pactului nord-atlantic.

VARȘOVIA. Cit prilejul vizitei 
893 pe care o face în R. P. Polonă, 
Adrian Dimitriii, ministrul justiției 
al Republicii Socialiste România, a 
fost primit vineri de Vladvslaw 
Wicha, secretar al C.C. al P.M.U.P. 
Au fost de fată Stanislaw Walczak, 
ministrul justiției al R. P. Polone, si 
Kazimierz Witaszewski, șef de secție 
la C.C. al P.M.U.P., precum și Tibe- 
riu Petrescu, ambasadorul României 
în Polonia.

PHENIAN. La 30 septembrie, 
"S® partea coreeană în Comisia mi
litară de armistițiu din Coreea a în- 
mînaț părții americane un molest 
referitor la recentele acțiuni de pro
vocare din zona demilitarizată, pre
cum și Ia introducerea de diferite 
tinuri de armament în această re
giune. .

S3 HANOI. Frontul Național de E- 
liberare din Vietnamul de slid 

a stabilit o reprezentanță permanen
tă în Republica Populară Polonă, a- 
nuntă agenția sud-vietnameză de 
presă „Eliberarea".

KW VARȘOVIA. Agenția PAP trans- 
™ mite că între 27 și 29 septem
brie Ia Varșovia au făcut o vizilă 
S. Mikunis și M. Sneh, membri ai 
conducerii Partidului Comunist din 
Izrael. Ei au avut convorbiri la Co
mitetul Central al P.M.U.P.
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I® SOFIA. Intr-un interviu acor- 
dat agenției BTA, Fnimanoit 

Kothris, ministrul comerțului al Gre
ciei, care se află în prezent în vizi
tă în R. P. Bulgaria, a declarat că 
în cursul convorbirilor cu oficiali
tățile bulgare a fost subliniată do
rința reciprocă de a se extinde în 
continuare' colaborarea economică 
dintre cele două țări. Tu Balcani — 
a declarat el — există o atmosferă 
politică normală. Ea corespunde in
tereselor atît ale poporului bulgar 
cît și ale celui grec, care năzuiesc 
în egală măsură spre realizarea unuî 
climat de înțelegere reciprocă, de 
colaborare și pace.

ULAN BATOR. J. Tedenbal, 
“ prim-secretar al C.C. al P.P.R.M. 

șl alți conducători de partid 
mongoli s-au întîlnit vineri cu Gnu 
Hali, secretar general al P.C. din 
S.U.A., care a sosit la Ulan Bator.


