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Convorbiri intre delegația 
Partidului Comunist Român 

și delegația Partidului Comunist 
din Austria

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Luni dimineața, la sediul 
C.C. al P.C.R., au început con
vorbirile între delegația Parti
dului Comunist Român și de
legația Partidului Comunist 
din Austria, care face o vizită 
în Republica Socialistă Ro
mânia.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, la convorbiri au par
ticipat tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Prezidiului 
Permanent, al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Andrei 
Stefan, prim-adjunct de șef de 
sectie la C.C. al P.C.R.

Din partea Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
din Austria au luat parte to
varășii : Franz Muhri, preșe
dintele Partidului Comunist 
din Austria, Alfred Ruschi- 
tzka, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P C. din Aus
tria, și Josef Wodrazka, mem
bru al C.C. al P.C. din Aus
tria, secretar al organizației 
din landul Salzburg a P.C. 
din Austria.

A avut loc un schimb de 
păreri cu privire la probleme 
de interes comun, probleme 
actuale ale situației internațio
nale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie.

Ce nu spun
fișele

de pontaj

Pe fișele de pontaj, în car
netele maiștrilor, uneori pe 
niște tăblițe așezate în secții, 
întîlnim în dreptul unor ti
neri muncitori de la Combina
tul de celuloză și hîrtie din 
Călărași aceste două cuvinte : 
„Absent nemotivat". Și des
tul de frecvent

tn hala de fabricație a conser
velor de la Fabrica „Flora" din 

Capitală

încă de la început merită 
scos în evidență faptul că atît 
comitetul U.T.C. de la Combi
natul de celuloză și hîrtie cît 
și Comitetul orășenesc Călă
rași al U.T.C. au întreprins 
unele acțiuni eficiente pentru 
combaterea manifestărilor de 
indisciplină în producție. Au 
fost organizate dezbateri 
unde, pe marginea unor 
exemple concrete, s-a încer
cat, și în unele cazuri s-a 
reușit să se depisteze cauzele 
care generează actele de in
disciplină. Asupra acestor 
cauze vom mai reveni.

Din multiplele aspecte ale 
disciplinei în muncă, în rîn- 
durile de față ne vom ocupa 
numai de absențele nemo
tivate care constituie încă „o 
problemă nerezolvată" de tî- 
nărul colectiv al Combinatu
lui de celuloză și hîrtie — Că
lărași.

Numărul absențelor pe pri
mele șase luni ale acestui an 
au fost aproape de trei ori 
mai mic comparativ cu ulti
mele șase luni ale anului tre
cut. Totuși au mai rămas 3 375 
absențe nemotivate din care 
2 389 aparțin tinerilor. Să lu
ăm de pildă luna ianuarie, 
care, fără să fi fost o lună 
de „vîrf“ a absențelor nemo
tivate, e destul de conclu
dentă. Numărul absențelor 
înregistrate de tineri este de 
254. S-a făcut și un mic cal
cul. Dacă aceste absențe nu 
ar fi existat, Combinatul de 
celuloză și hîrtie ar fi putut 
realiza produse în valoare de 
peste 164 000 lei (sumă 
cu care se pot construi 4 
apartamente). Dacă n-ar fi 
existat cele 80 de absențe la 
secția hîrtie, s-ar fi putut rea
liza 17,84 tone de hîrtie a că
rei valoare se ridică la suma 
de 111.215 lei. Dar cum ab
sențe au existat, aceste can
tități, aceste sume au fost 
notate cu „minus".

In legătură cu absențele 
nemotîvate și mai ales cu cei 
care le fac, tovarășii Niculae 
Stoenescu, secretarul comite-

GH. NEAGU

(Continuare tn pag. a Hl-a)Foto tAGERPRES <

ÎNNOIRI 
1N ȘCOLILE 

BHAIIIM
In orașul Brăila, noul an de în- 

vățămlnt este așteptat cum se cu
vine.

Anul școlar 1966—67 îmbogățe
ște numărul școlilor cu o nouă 
unitate în rețeaua de învățămînt. 
Este vorba de liceul nr. 5, cu 24 
săli de clasă, laboratoare de fizi- 
că și chimie, biblioteci etc. S-a 
extins spațiul de școlarizare la 
unele școli generale din oraș, 
printre care șl Ia cea din cartierul 
Badu Negru. La secția de Invă- 
țămînt a Sfatului popular ra
ional, aflăm că în ‘ satele Rîmni- 
ceni, Stăncuța, Unirea și altele, 
spațiilor școlare existente li s-au 
mai adăugat alte 10 săli de clasă. 
Au fost, de asemenea, repartizate 
în întregime manualele școlare a 
căror valoare se ridică la circa 
un milion lei.

Tn ziua de 2 septembrie, mem
bri ai comitetului executiv al sfa
tului popular raional i-au prezen
tat colectivului de cadre didac
tice pe cei 60 de tineri profesori 
și 30 de învățători. Prezența lor 
la viitoarele locuri de muncă a 
fost precedată de unele măsuri de 
ordin gospodăresc ; cazarea, masa 
etc. (V. Moineagu)

In „orașul" Balta Albă 
din Capitală apar mereu 

noi șantiere

TREI MODURI
Panait Gheorghe are tn echipa sa bă
ieți de nădejde. Printre ei Valentin Bor
can se alătură altora care 
cului și harnicului colectiv, 
montorii lucrează la planșeul halei 
pregătire a materialului pentru topit de 

la Uzina metalurgică — București.
Foto : ION CUCU

fac faima mi-
In prezent 

de

Tovarășului TODOR JIVKOV 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Dragă tovarășe Jivkov,

Sofia

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru personal 
vă transmitem dumneavoastră, eminent conducător de par
tid și de stat al poporului bulgar, militant de seamă al 
mișcării comuniste internaționale, un călduros salut tovără
șesc și cele mai sincere felicitări.

Comuniștii, toți oamenii muncii din România dau o înaltă 
apreciere dezvoltării continue a relațiilor de prietenie trai
nică și solidaritate frățească între partidele și țările noa
stre în interesul popoarelor român și bulgar, al întăririi uni
tății și coeziunii sistemului mondial socialist.

Vă dorim, dragă tovarășe Jivkov, multă sănătate și noi 
succese în activitatea dumneavoastră consacrată fericirii 
poporului bulgar, întăririi prieteniei și colaborării frățești ro- 
mâno-bulgare, cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Comitetului Central 

al .Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

ALE VERBULUI A IMAGINA
Știm cu toții ce înseamnă inventivitatea. Efectele ei bine

făcătoare le întîlnim pretutindeni. Intr-un domeniu ca cel al 
calității și eficienței destinderii, o anume cantitate de fante
zie, de ordonare, de organizare, sînt indispensabile. In cele 
ce urmează vom consemna răspunsurile secretarilor comi
tetelor U.T.C. din trei mari unități industriale (Șantierul 
naval Galați, uzinele bucureștene Grivița și Vulcan) la în
trebarea : „CE IDEI STAU LA BAZA ORGANIZĂRII TIM
PULUI LIBER AL TINERETULUI".

Și iată primul capitol:

Definiții anacronice
Probabil că din vioiciunea 

ochilor, din gesturile scurte și 
decise ale oamenilor, din vi
guroasele deplasări ale celor 
două macarale ce dominau flu
viul, din tot ce te înconjoară 
se naște această impresie de 
tinerefe și entuziasm. Dar im
presia nu e deloc exterioară : 
constructorii de nave gălățeni 
au pornit în cincinal „cu toate 
pînzele sus“ : nici nu a părăsit 
bine pămîntul primul minera
lier de 12 500 tone, viitor cără
uș al combinatului siderurgic, 
că al doilea își definește pe 
rampa de lansare contururile. 
E o tinerețe tot mai exigentă,

în pragul maturizării. Am dis
cutat cu mulți tineri despre ei, 
despre dorințele și preocupă
rile lor, despre sensurile și 
conținutul timpului liber.

Am desprins cîteva conclu
zii : caracterul incidental al 
unor manifestări, lipsa unor 
cicluri care să urmărească în 
perspectivă anumite domenii, 
monotonie antirelaxantă a ac
țiunilor distractive, o inexpli
cabilă neînțelegere a membri
lor comitetului U.T.C. față de 
tovarășii lor de generație.

— Ce urmărim prin organi
zarea timpului liber ? Să-i mai 
emancipăm pe tineri. Să simtă 
o destindere, să-i sustragem 
de la alte preocupări urîte.

Iată răspunsul secretarului 
U.T.C., Năstase Petrache, care 
printr-o anacronică pedago
gie, privește uneori tine
rii ca pe niște copii subdezvol- 
tați.

Astfel este considerată par
ticiparea la activitatea din 
timpul liber ca o chestiune de 
obligativitate, de disciplină. 
Mobilizarea. In sala cantinei, 
proces literar. înainte de a-și 
ocupa locurile oamenii își 
scriu numele pe tabele. Se 
face prezența. Este vizibilă 
oboseala unei zile de muncă : 
mulți și-au rezemat capul aș- 
teptînd resemnați...

In aceeași seară, la „Joia 
tineretului", organizată într-o 
grădină din oraș de secretarul 
U.T.C. al șantierului, prezența 
nu a fost obligatorie. Rezul
tatul ? După două ceasuri de 
la ora de începere anunțată, 
pe ringul de dans nu se afla 
nimeni. Nu știm dacă a doua 
zi au fost criticați membrii bi
rourilor U.T.C. din șantier — 
așa cum se obișnuiește 
fel — pentru lipsa de

a tinerilor. Dar consemnăm 
răspunsul aceluiași secretar 
U.T.C. la observația noastră 
că ziua nu a fost bine aleasă, 
că programul (recenzia acele
iași cărți după care s-a făcut 
și procesul literar) orchestra 
(o tobă cu un acordeon) nu 
putea să atragă :

— Am primit sarcină (de la 
comitetul orășenesc al U.T.C.) 
o fac și am scăpat.

Privind acțiunile dintr-un 
unghi pur formal, urmărind cu 
orice preț nu eficacitatea mun
cii lor ci, completarea unor ra
poarte se compromite însă și 
ideea activităților din timpul 
liber.

Sfînta indicație „Măi băieți 
eu v-am înțeles pe voi, înțe- 
legeți-mă și voi pe 
Avem sarcină". Nici 
acest ultim apel nu-i hotărăș
te pe tineri să meargă la o 
seară cultural-distractivă mo
del, organizată la Brăila. Cau
za ? Finala campionatului 
mondial de fotbal coincidea 
cu ziua 
„schimbul
După momente penibile („este 
indicație", „vă obligăm") se dis
cută cu un secretar al corni-

mine, 
chiar

stabilită pentru 
de experiență".

VIORICA GRIGORESCU

(Continuare In pag. a lli-a)

Pe șantierul
hidrocentralei
de pe Lotru
Pe șantierul hidrocentralei de pe 

Lotru au Început primele lucrări 
de bază ale construcției acestui 
impunător obiectiv hidroenergetic, 
cel mai mare de pe riurile inte
rioare ale tării. Pe galeria de fugă 
brigada vestitului miner Tudor 
Moraru a Înaintat tn munte, pe 
viitoarea albie subterană a rlului, 
cu peste 170 de metri. La aduc- 
tiunea principală șl Ia galeria de 
acces tn centrala subterană de la 
Ciungei, alfi cunoscut! construc
tori veniți din 
sub conducerea 
și Pavel Otel, 
metri cubi de 
timp formațiile 
de Ștefan Cozac lucrează la ne
tezirea stincilor pentru barajul 
„Vidra”.

Cheile Argeșului, 
lui Paul Tihaniuc 

au excavat primii 
steril. în acest 

de lucru conduse

(Agerpres)

I 
I 'w

de alt- 
interesFoto : AGERPRES

Pina la răscrucea simbolica, 
să v-o prezentăm pe cea reală. 
Buștenii, coborîți de la munte, 
ajung la Suceava într-un 
punct în care destinele lor se 
despart: cei care cotesc la 
dreapta se vor transforma în 
celuloză și hîrtie, cei ce merg 
spre stingă — în placaj și mo
bilă. Două întreprinderi îi aș
teaptă, față în față, poartă în 
poartă, de o parte și de alta 
a șoselei: „C.I.L." și „C.C.H.".

Am întîlnit un tînăr dincolo
de șosea, un altul dincoace. 
Fotogramele, surprinse puteau 
fi privite separat, succesiv. Dar 
răscrucea din fața celor două 
combinate ne-a îndemnat alt
fel — și iată-ne confruntînd, 
alăturînd datele, făcînd din 
cele două povestiri una sin
gură.

Impărțim foaia de note în 
două coloane — stingă, dreap
ta — așa cum împarte șoseaua 
viitorul buștenilor. Și scriem : 
„Alexe Dumitrache; scund.

I’’*»*'»»

SCRUCE
voinic, cu o privire arzătoare, 
îndîrjită. Tipul de care se 
ocupă cu predilecție literatura 
romantică". In coloana opusă : 
„Vasile Olaru ; înăltuț, expre
sie vie și blîndă, temperament 
echilibrat, fire senină („proba
bil") adăugăm, din respect pen
tru surprizele pe care le fac 
aparențele), Dincoace scriem : 
„vîrsta, 24". Dincolo : „idem". 
Părinți : „țărani cooperatori"... 
„Idem"... „Școala elementară, 
apoi profesională, pasiune 
pentru meserie". In stingă 
(adică la „mobilă"): „urmează 
seralul, elev bun, pasionat", 
In dreapta: „la fel". Totuși, 
nu chiar la fel. Pentru Dumi- 
trache totul 
trasat: va fi 
toriu, oricît 
asta. Seralul 
facultate, trebuie parcursă în 
pas gimnastic. Pentru Olaru 
lucrurile sînt mai puțin cate
gorice. Școala medie înseamnă 
cultură, cunoștințe despre lu-

e clar, dinainte 
inginer, obliga- 
efort i-ar cere 
e treapta spre

me. Pe urmă, va 
Dumitrache e 
Olaru, decis mai 
elev. Coloană comună : com
binatele sint gata să intre în 
producție. Ambele. De o parte 
și de alta a șoselei, se stu
diază atent aparatajul ultra
modern care va fi luat in stă- 
pînire. Ambii dovedesc o pri
cepere și tragere de inimă 
deosebite. In stingă a rămas 
însă ceva neclar. Dumitrache, 
absolventul, urma să intre la 
politehnică, la cursuri de zi... 
Ce s-a întîmplat ? Nimic grav, 
a căzut la admitere. Din cauza 
fizicii. Mai bine spus, din cauza 
emoției pe care fizica i-a stîr- 
nit-o la teză, iar emoția, din 
cauza unor complexe de in
ferioritate apărute brusc, ne
așteptat, pentru întîia oară în 
viața lui: comisia aceea se-

vedea. In '62 
absolvent ; 

tirziu, e încă

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a II -a)
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Tn cartierul Dudeștl-Cto- 
plea din Capitala se înal
ta un nou obiectiv al in
dustriei ușoare chimice : 
Uzina „Policolor" între
prinderea va produce ră
șini sintetice, lacuri și 
vopsele. Cele trei fabrici 
din paleta „Pollcoloru- 
lui’ vor realiza circa 15 
sortimente de rășini sin
tetice, unele pentru prima 
oard in tara, cum sînt cele 
solubile tn apă. In foto
grafie : lucrări de con
strucție la secfia de mate
riale de maturare a răși

nilor sintetice.

Foto : AGERPRES
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JURIUL CEL MAI COMPETENT

PRODUCȚIA
Ne aflăm acum !ntr-o perioadă cînd se hotărăște soarta 

recoltei de grîu pentru 1967 ; In vremea cind sînt și mai 
accentuate frămîntările pentru „ce" și „cum" se face; în 
zilele cînd cunoașterea experienței fruntașilor e mai nece
sară ca oricînd.
• Ce anume formează baza producțiilor ridicate de grîu ?
• Cit s-a obținut pină acum, reprezintă oare coresponden

tul dezvoltării bazei tehnico-materiale a regiunii, a expe
rienței acumulate ?

• Cum se explică diferențele de producție de la o coopera
tivă agricolă la alta, in cadrul aceleiași unități — între 
tarlale ?

• Unde anume trebuie acționat pentru a aduce peste tot 
producțiile cit mai aproape de „vîrfurile" realizate în 
prezent ?

MASA
ROTUNDĂ

PRIVIND 
CULTURA 
GRIULUI

Atuuri pentru 
premergătoarele 

timpurii
Unde semănăm 7 Iată Între

barea ce precede po toate ce
lelalte în discuția bunilor gos
podari. Planta premergătoare, 
conoițiile de sol oferite de o 
parcelă sau alta fiind primii fac
tori de care obligatoriu tre
buie să se țină seama. Referi
tor la această problemă, iată 
opiniile participantilor la masa 
rotundă.

MIRCEA APOSTOEESGU l 
„In cei cinci ani de cînd ur
măresc influența plantei pre
mergătoare asupra producției 
de grîu am ajuns la următoarea 
concluzie: cele mai bune rezul
tate se obțin atunci cînd grîui 
se seamănă după o cultură ce 
părăsește timpuriu terenul: le
guminoasă, păioasă etc. Sporul 
de recoltă ajunge pînă la 25—30 
la sută față de cazul cînd planta 
premergătoare a fost o cultură 
tîrzie.

Părerea tovarășului Aposto- 
lescu a fost întrutotul împăr
tășită de către cel prezenți. To
varășul GH. DAVID, arăta că 
la cooperativa agr*co'ă °’n C0‘ 
muna Grivița, în tarlale vecine, 
lucrate la fel, diferența de pro
ducție a fost anul trecut de 
225 kg/ha, iar anul acesta de 
342 kg/ha. De asemenea, la coo
perativa din Satu Mare, amin
tea tovarășul ION SMEU, ale
gerea cu grijă a plantei premer
gătoare a însemnat cîștigul a- 
nual de 85 vagoane recoltă; 
producții medii constante de 
peste 2 500 kg/ha.

REPORTERUL: Extinzînd la 
nivelul regiunii calculul reali
zat de tovarășul SMEU, rezultă 
că ani la rînd, numai neglija
rea acestui factor a însemnat 
pierderi de ordinul sutelor de 
vagoane. A constituit această 
situație un prilej de învăță
minte 7 Mai ales că, pentru pe
rioada următorilor cinci ani 
producția medie de grîu în uni
tățile agricole cooperatiste ale 
regiunii București e prevăzută 
să crească cu aproape 400 
kg/ha.

EFTIMIE VASILESCU: Tn 
toamna trecută am fost determi
nați de condițiile climatice —. 
cu totul nefavorabile — să se
mănăm grîui în oricare tarla r'e 
se putea preaăti. Anul acesta, 
însă, în regiune nu avem nici 
o cooperativă agricolă în care 
măcar 50 la sută din suprafața 
rezervată griului să nu fi fost 
cultivată cu o premergătoare 
timpurie. Aceste suprafețe de 
teren au și fost încă de pe acum 
predătite.

DĂNILA RlPAN : De altfel, 
despre toate acestea se discută

acum amănunțit și In adunările 
generale de dezbatere a cifrelor 
de plan pe cinci ani. Asigurînd 
o bună rotație a culturilor, în 
perspectivă, vom asigura condi
ții pentru ca cel puțin 60 la 
sută din suprafața rezervată cul
turii grîulul să aibă o premer
gătoare timpurie.

Un adevărat tonic — 
îngrășămintele

Chimizarea pătrunde din ce 
în ce mai mult în agricultură. 
Cum trebuie folosite îngrășă- 
mintele pentru a avea o eficien
ță maximă 7

Părerea unanimă a specialiș
tilor participant la masa ro
tundă a fost aceea că eficiența 
maximă a folosirii îngrășămin
telor pentru regiunea București 
se asigură atunci cînd cele pe 
bază de fosfor și potasiu se ad
ministrează la cultura premer
gătoare sau o dată cu arătura 
de bază, iar azotatul de amoniu 
și ureea, concomitent cu semă
natul, dacă există suficientă 
umiditate — cum se pare că va 
fi în această toamnă — sau în 
mustul zăpezii. O adevărată dis
pută s-a aat însă în ce privește 
modul de administrare — în
treaga cantitate o dată sau fa- 
zial — mărimea dozelor, mijlo
cul de împrăștiere.

MIRCEA APOSTOLESGU i 
îmi susțin ideea că pentru cul
tura griului, îngrășămintele pe 
bază de azot au eficiență ma
ximă cînd se administrează în 
mod fazial șl, mai ales, în doze 
moderate. Rezultatele oin pro
ducție mă determină să optez 
pentru aceste considerente. 
Cînd am administrat, la hectar, 
200 kg superfosfat și 100 kg a- 
zotat de amoniu (50 kg la se
mănat și 50 kg în mustul ză
pezii) am obținut sporul maxim 
6—7 kg grîu pentru un kilogram 
îngrășămînt. La doze de 400 kg 
superfosfat și 400 kg azotat de 
amoniu la hectar s-a realizat un 
spor de numai 2 5—4 kg pentru 
fiecare kilogram îngrășămînt fo
losit

ION SMEU: Același princi
piu — care, consider eu e foarte 
logic — l-am aplicat șl noi, la 
Satu Mare : Mai bine doze mici 
de îngrășăminte, dar să îngră- 
șăm întreaga suprafață, decît 
doze mari și numai cîteva tar
lale fertilizate, Si am cîștigat : 
producțiile medii de peste 2 500 
kg/ha din ultimii ani vorbesc de 
la sine.

REPORTERUL: Așadar, Ingră- 
șămintele pot fi considerate un 
adevărat tonic pentru soluri.

Iată numai o parte din ideile ce au fost larg dezbătute la 
„masa rotundă" organizată de redacția ziarului nostru în 
colaborare cu Consiliul agricol regional București privind 
cultura griului. Au participat: ing. EFTIMIE VASILESCU, 
vicepreședinte al Consiliului agricol regional București, ing. 
DĂNILA RlPAN, șeful serviciului cereale din cadrul consi
liului agricol regional, ing. SANDU TEODOR, președintele 
cooperativei agricole „24 Ianuarie" Țigănești, MIRCEA APO- 
STOLESCU, inginer la cooperativa agricolă din Toporu, 
GHEORGHE DAVID, inginer la cooperativa agricolă din co
muna Grivița, ing. GHEORGHE TACHE, președintele coo
perativei agricole din Cătunești, ION SMEU, inginer la coo
perativa agricolă din Satu Mare, PETRE PENA, șef de 
brigadă la S.M.T. Drăgănești și ION NICOLAE, șef de bri
gadă la S.M.T. Giurgiu.

numai dacă sînt administrate cu 
grijă, în doze mooerate.

EFTIMIE VASILESCU: Dar 
să nu se administreze cu mîna 
ci cu mașinile. Cele 47 S.M.T. 
din regiunea noastră dispun de 
suficiente mașini de împrăștiat 
îngrășăminte, Să le folosim.

ION SMEU : E foarte rentabil 
să le utilizăm. împrăștiate uni
form, eficacitatea îngrășăminte
lor crește. Pe loturile demon
strative, diferențele au ajuns 
pînă la 50—75 kg la hectar.

DĂNILA RlPAN: La un hec
tar nu înseamnă mare lucru, dar 
la cele circa 570 000 hectare 
cultivate cu grîu în regiune — 
și care pot fi fertilizate — în
seamnă ceva...

Sufragii unanime 
pentru soiurile 

intensive
GHEORGHE DAVID : In coo

perativa noastră agricolă, pro
ducția, cîntarul, mereu au con
stituit juriul ce a asigurat selec
ția. De departe soiurile inten
sive, între care Bezostaia, au 
răsplătit cel mai bine munca 
depusă. In ultimii trei ani soiul 
Bezostaia a asigurat un spor 
mediu de recoltă de 2 000 kg la 
hectar, fată de nr. 301 ; și de 
peste o mie kilograme față de 
celelalte. Acest considerent 
ne-a determinat să extindem în 
cultură — pînă la 80 la sută din 
suprafață — soiul Bezostaia.

Din partea tuturor participaa- 
ților, sufragii unanime pentru 
soiurile intensive și îndeosebi, 
pentru Bezostaia. S-a subliniat 
ideea că în regiunea București 
sînt create toate condițiile ca 
întreaga suprafață rezervată 
griului să se cultive numai cu 
soiuri Intensive.

E foarte potrivit ca fie
care unitate agricolă să cultive, 
în fiecare an, două sau trei so
iuri, in scopul eșalonării recol
tatului, al punerii mai bine în 
valoare a condițiilor oe climă 
și sol.

EFTIMIE VASILESCU : In ge
neral, concluzia asupra ponde- 
rei suprafețelor rezervate fiecă
rui soi nu se poate desprinde 
numai după rezultatele unui 
singur an. In 1962 în regiune 
noi am pornit cu patru soiuri, 
în proporții aproape egale. Pe 
parcurs, ne-am convins care 
trebuie să aibă Intîietate. Și a- 
cesta este soiul Bezostaia — 
pentru centru și sudul regiunii. 
Ca urmare va șl ocupa, înce- 
pînd din toamna aceasta, cam 
66—67 la sută din întreaga su
prafață rezervată griului. Ne 
frămîntă însă faptul că pentru 
zona de nord nu dispunem de 
un soi complimentar intensiv 
sau semnificativ care să poată 
fi cultivat cu succes pe solurile 
brune. Cred că stațiunile expe
rimentale, specialiștii din aceas
tă zonă ar trebui să-și facă o 
problemă din aceasta, să ame
lioreze sau să creeze un soi po
trivit. Nevoile producției o pre
tind I

90 la sută, griul e 
cultura inginerului 

și a mecanizatorului
Susținîndu-se această idee — 

deloc exagerată — foarte pu
ternic ancorată în realitatea 
vieții, s-au făcut mărturisiri a- 
supra felului în care fiecare din 
cei prezenți a reușit să satis
facă factorii de agrotehnică șl 
de tehnica culturii griului.

Răscruce
(Urmare din pag. I)

veră, atmosfera universitară, 
competiția concursului... Pe 
coloana din dreapta, ultimii 
ani de „seral" se desfășoară 
lin. Gîndul de a continua își 
face loc treptat, după o chib
zuială îndelungată, liniștită.

’63, ’64, '65. Dumitrache e la 
fel de îndirjit. Dar amină me
reu noua confruntare cu fa
cultatea. Hotărirea are o in
tensitate de arc voltaic. Dar 
tot atît de mare e și inhibiția ; 
„nu încă; a doua oară nu mai 
am voie să cad, trebuie, tre
buie să reușesc..." Are în față 
un exemplu viu : unul din fra
ții lui. azi inginer, a intrat la 
politehnică la 25 de ani. El va 
avea vîrsta asta in '67... Aces
ta e ultimul termen, Ultimul I 
Ia și o hotărire eroică : nu se 
va îndrăgosti, nu se va însura, 
pînă cînd nu va trece probele 
hotăritoare. Cel din dreapta 
șoselei, Olaru, se însoară; fn 
toamna '65. Cîteva zile mai 
tîrziu, dă admiterea. „Voiajul 
de nuntă" are loc la Iași, unde 
își va avea noul domiciliu, de 
student. „Luna de miere" co
incide cu primele zile de curs.

Vara 1966. Tn viața lui Du
mitrache obsesia studiului do
mină totul. Lucrează ca mai-

FOTOGRAME
stru principal, ceea ce la 24 
de ani nu e puțin lucru. E iu
bit și apreciat pretutindeni. 
Dar viața aceasta nu mai are 
nici un gust pentru el. Prin
cipalul e viitorul, și viitorul
— pentru ceea ce și-a propus
— înseamnă politehnica.

Vara 1966. Olaru a venit tn 
vacanță (prima lui „vacanță 
mare" I), la Combinatul din 
dreapta șoselei, angajîndu-se 
temporar la mașina lui de fa
bricat hîrtie. Ii era dor de fa
brică, de prietenii de acolo... 
Desigur, mai era un motiv : 
soția lui lucrează tot aici, ea 
îi dăruise concediul de anul 
trecut pentru a-i fi alături, la 
începutul studiului, acum e 
rîndul lui să-i dăruiască va
canța. Mai ales că între timp 
au și un copil.

Mi se pare că n-ar mai fi | 
nimic de adăugat, deocamdată, 
decît cel mult o concluzie co
mună, care unifică din nou 
coloanele: „pasiune" și la 
stingă și la dreapta: „serio
zitate"... „Perspective admi
rabile"...

Totuși, o ultimă dată, să ne 
amintim de răscrucea de pe 
șoseaua Sucevei. Ce-i deose
bește pe Dumitrache și Olaru ? 
Ce a făcut ca viața celui de al 
doilea să se desfășoare pînă 
acum mai lin, oferindu-i mai 
multe bucurii și împliniri ? 
Poate că modul de a-și forma, 
educa și exercita pasiunile. 
Tndîrjirea este bună, dar în 
viață nu se înaintează numai 
cu pumni strînși. Trebuie să 
știi să vrei, firește, insă nu e 
bine să concentrezi, obsesiv, 
totul, asupra unui punct unic. 
Victoriile lui Olaru sînt victo
riile calmului, echilibrului...

Cel puțin așa credem. Dacă 
cei doi tineri se vor întîlni, 
odată, la răscrucea șoselei, și 
vor sta îndelung de vorbă, 
probabil că lucrurile vor de
veni și mai limpezi... Nu-i ex
clus ca aceste rînduri să-i de
termine să se caute, căci, am 
uitat s-o spunem, deocamdată | 
nu se cunosc.

PETRE PENA: Faptul că în 
ultimii trei ani, din brigaaa 
noastră n-a mai plecat nici un 
tractorist, că înaintea fiecărei 
campanii am organizat adevă
rate seminarii asupra lucrărilor 
ce urmau a fi executate, că 
tractoriștilor le-au fost reparti
zate pe mai mulți ani tarlalele 
unde lucrează a contribuit mult 
la realizarea producțiilor medii 
de grîu ce au depășit, în fiecare 
din acești ani, 1 900 kg la hec
tar.

MIRCEA APOSTOLESCU: 
Fără cercetare proprie, eu gă
sesc că un inginer are mîlnile 
legate. In ultimii cinci ani, eu 
am efectuat aproape o sută de 
experiențe. Pot spune acum, fără 
să greșesc, ce soi și ce doze de 
îngrășăminte se pot administra 
într-o tarla sau alta, la ce adîn- 
cime să se are șl care este pre- 
mergătoarea cea mai bună. In 
treacăt fie spus, arătura super
ficială, la 16—18 cm. adîncime 
este cea mai potrivită pentru 
cultura griului.

ION SMEU : După mine, mă
rirea cointeresării mecanizatori
lor pentru executarea lucrărilor 
de calitate a fost factorul de
terminant. Pentru depășirea pro
ducției, la cooperativa agricolă 
unde lucrez, se repartizează fie
cărui tractorist o anumită can
titate de produse din cultura Ia 
care a lucrat și s-au obținut pro
ducții ridicate.

REPORTERUL: Se mal pro
cedează undeva la fel ?

(Toți particlpanții au răspuns 
afirmativ).

Poate nu numai acest lucru a 
Influențat, dar e de remarcat 
faplul că acolo unde mecaniza
torii au fost stimulați pentru 
executarea unor lucrări ae ca
litate șl prin cantitățile de pro

CĂ UTĂ TORII
DE COMORI

Pe harta țarinilor desțeleni
te de arheologi, Dobrogea o- 
cupă un loc aparte. Academi
cianul Emil Condurache, di
rectorul Institutului de Ar
heologie al Academiei Repu
blicii Socialiste România, ne 
spunea deunăzi .• „nici o re
giune din (ară nu este atît de 
bogată tn elemente arheolo
gice. Ținutul cuprins între Is- 
tru și Pontul Euxin este un a- 
devărat muzeu istoric subte
ran și în aer liber".

La Constanța, pe zidurile 
Bibliotecii regionale s-a ame
najat o hartă uriașă, care 
punctează localitățile stră
vechi ale acestui vast terito
riu bogat în istorii și legende, 
descoperit mai ales în ultimii 
20 de ani. Hamangia, Cerna
vodă, Hîrșova, Casimcea. Ba- 
badag, Tariverde. Adam Clisi 
și în special orașele pontice 
sînt numai cîteva din locurile 
populate odinioară de stră
moși și căutate azi de arheo
logi. Iar peste toate, tronea
ză cu umbre și străluciri ce
tatea Histria.

...Cîndva marea uda îmbel
șugat plaja și coastele histrie- 
ne. Pontul Euxin a dăruit ce
tății o viață adevărată, dar 
paradoxală. Marea a născut 
Histria, aducîndu-i celebrita
te și tot marea, cea neîndu
plecată, s-a retras apoi, con- 
damnînd orașul la pieire...

„Pentru noi Histria este 
importantă din două puncte 
de vedere, declară profesorul 
academician Emil Condura
che. în primul rînd, pentru că 
cetatea este cel mai vechi o- 
raș grecesc de pe teritoriul 
românesc și deci oferă condi
ții de studiu mai bune ca ori
unde felului în care băștinașii 
au intrat în contact cu cei 
veniți din vechea Eladă și fe
lului tn care aceștia s-au in
fluențat reciproc social, eco
nomic și spiritual. în al doi
lea rînd, aici ne bucurăm de 
un „noroc" arheologic: nici o 
localitate modernă nu s-a clă
dit pe ruinele histriene. Ceta
tea este un adevărat Pompei 
al țării noastre. Străzile cana
lizate, templele, bazilicile, 
cartierele organizate au o vîr- 
stă milenară și bimilenară".

Deschis în anul 1914 de ma
rele nostru arheolog Vasile 
Pîrvan și abandonat în anii 
celor două războaie mondiale, 
șantierul arheologic Histria 
s-a dezvoltat în anii socialis
mului atent la valorificarea 
substanțială a trecutului isto
ric românesc. Totodată, ceta
tea a devenit cel mai mare 
muzeu arheologic în aer liber 
din țară, vizitat anual de zeci 
de mii de turiști români și 
străini.

Unui călător atent, venit în

COLECȚIE ETNOGRAFICĂ
Muzeul din Piatra 

Neamț s-a îmbogățit 
zilele acestea cu ct- 
teva donații de mare 
valoare etnografică.

Vechi unelte cas
nice, minunate piese 

duse repartizate, recoltele obți
nute întrec cu cîteva sute de 
kilograme la hectar pe cele ale 
unităților unde nu s-a procedat 
așa. Se pare că și aceasta este 
o rezervă de sporire a produc
țiilor de grîu la hectar. N-ar fi 
rău să fie peste tot luată în stu
diu.

Particularitățile, 
o scuz •?

REPORTERUL: Statistica a- 
rată concret că în regiunea 
București producțiile de grîu au 
sporit foarte mult în anii din 
urmă — cu aproape 500 kg la 
hectar. Totuși, există încă dife
rențe foarte mari o'e producție. 
In raionul Tr. Măgurele, spre 
exemplu, producția realizată tn 
acest an a fost inferioară celei 
din raionul Alexandria cu a- 
proape 250 kg la hectar, deși se 
dispune de aceleași condiții i ]a 
Țigănești, cooperativa agricolă 
„24 Ianuarie" a realizat un spor 
de aproape 500 kg la hectar 
față de vecina ei „8 Martie*. Ca 
pricepuți practicieni, cum expli
cați asemenea lucruri 7 Unde 
credeți că ar trebui acționat 
pentru ca media să se apropie, 
peste tot, de actualele „vîr- 
furi" 7

TACHE GHEORGHE : Cred că 
asupra motivelor subiective 
care se camuflează mereu eu 
expresia „particularității".

TEODOR SANDU : S-a luat Ca 
exemplu cooperativa unde lu
crez eu și cea vecină, „8 Mar
tie". Eu aș vrea să spun, con
cret, din ce cauză la această u- 
nilate producția de grîu a fost 
mai mică. Intîi că vecinii n-au

vizită la Histria nu-i va scă
pa din observație truda șan
tierului arheologic. $i atunci, 
mai mult ca sigur, va fi im
presionat de vîrsta tînără a 
colectivului condus de acad. E- 
mil Condurache, care activează 
la Histria. Nu există sector din 
cetate, în care alături de pro
fesor sau cadrul universitar 
ce conduce lucrarea, să nu gă
sim capul aplecat serios și 
conștiincios al unui tînăr aflat 
tn primul an de profesiune, 
stagiarul, sau încă pe băncile 
uceniciei, studentul. Două 
din punctele de studiu — in
cinta cetății și Edificiul ro
man — sînt efectiv pe „mîna" 
unor tineri sub 30 de ani. 
Alexandru Suceveanu. nume 
care începe să devină apreciat 
în lumea arheologică, este cel 
mai „nevîrstnic" (26 ani) șef 
de sector al Institutului de 
arheologie...

„Personal mi-a fost dat să 
văd numeroase cazuri de stu- 
denți veniți în practica de 
vară, care s-au „îmbolnăvit" 
de meserie la Histria, conti
nuă tovarășul academician. 
Din păcate, însă. în prezent, 
acești studenți sînt aduși și 
ținuți pe șantier în contul In
stitutului de Arheologie, fon
duri ce în mod curent nu-i 
vizează. Ar fi normal ca Mi
nisterul Tnvățămîntului, Uni
versitatea, în colaborare cu 
noi, să ia atente măsuri pen
tru a transforma cetatea în- 
tr-un adevărat șantier-școală, 
prevăzut cu o bază materială 
planificată, așa cum, de pil
dă, Politehnica dispune de 
uzine-școală. Tn fond, fiecare 
student al Facultății de istorie 
ar trebui să treacă pe la His
tria — sau pe la unul din ma
rile șantiere arheologice din 
țară — pentru că nicăieri nu 
se realizează mai bine contac
tul cu istoria românească".

De la interlocutorul nostru 
aflăm că tn anul viitor, sub 
patronajul V.N E.S.C.O., se va 
organiza în România un mare 
seminar internațional de ar
heologie, tn care Histria va 
juca un rol important.

De la cercetătorul Alexan
dru Suceveanu am aflat și 
alte lucruri interesante. De 
pildă, mulți din studenții ve
niți pe șantier nu părăsesc 
Histria odată cu epuizarea 
săptămînilor de practică și ră- 
mîn în continuare la săpături 
toată vara. Catrînel Domă- 
neanu, Dan Căpățînă, Anca 
Păunescu, din anul V Istorie, 
sînt numai cîteva nume din
tre ucenicii devotați cercetă
rilor arheologice. Serile, după 
binemeritate ore de odihnă, 
sînt ocupate deseori cu audie
rea unor prelegeri ținute ad- 
hoc de profesori, prelegeri as

de artă populară, 
unelte de vînătoare, 
vechi răboaje pentru 
„contabilitatea" stî- 
nilor, unelte folosite 
cu secole in urmă de 
oierii de pe pășunile

Ceahlăului conturea
ză vizitatorilor cîteva 
elemente de prim-or- 
din ale locuitorilor 
de pe meleagurile 
regiunii care vor sta 
fără îndoială la baza

mers pe soiurile Intensive, pon
derea lăsînd-o lui nr. 301, apoi, 
plante premergătoare la ei au 
fost, în cea mai mare parte, cul
turile tîrzii ce n-au permis o 
bună pregătire a terenurilor. In 
ultimă instanță sînt motive și 
de organizare, altele determi
nate de activitatea cadrelor teh
nice.

ION SMEU : Legat de aceas- 
tă ultimă idee, aș vrea să arăt 
că inginerii tineri vin din fa
cultăți cu un bogat bagaj oe 
cunoștințe teoretice, dar le lip
sește practica. Ar fi bine dacă 
s-ar iniția mai des schimburi 
de experiență pe tema tehnicii 
principalelor culturi sau asupra

★ 

Discuțiile, fie că s-au referit Ia soiuri, la modul 
de pregătire a terenului, la administrarea îngrășă
mintelor sau la planta premergătoare au polari
zat la una și aceeași idee : în regiunea București — 
ca de altfel în întreaga țară — există condiții pen
tru ca producția de griu să crească. O dovedesc 
recoltele obținute de gospodăriile agricole de 
stat, de foarte multe cooperative agricole. Pentru 
a se obține succesul dorit chiar din anul viitor, este 
nevoie însă de întreprinderea unor importante ac
țiuni la care, sub îndrumarea organizațiilor U.T.C., 
tineretul din cooperativele agricole și stațiunile de 
mașini și tractoare au datoria să-și aducă din plin 
contribuția.

Așa cum se sublinia în Rezoluția celui de-al 
VUI-lea Congres al U. T. C-. pentru fiecare tînăr, 
este o chestiune de înaltă conștiință ca la locul său 
de muncă să-și aducă din plin contribuția, să-și 
realizeze cu depășiri sarcinile ce-i revin. Și acțiunea 
ce se desfășoară acum în agricultură este un foarte 
important șantier pe care fiecare tînăr are datoria 
să lucreze cu conștiinciozitate, cu întreaga sa ca
pacitate.

Ing. GH. FECIORU

cultate cu nesaț de tineri și 
urmate de cele mai vii șt in
teresante discuții. Tomurile 
groase stnt consultate pînă 
tîrziu la lumina pîlpiită — 
pentru păstrarea atmosferei 
— a opaițelor Și in nopțile cu 
lună, plimbările tn cetate au 
devenit o tradiție, splendid 
desăvîrșită de imaginația res
pectatului profesor, care pune 
în scenă felurite povești his
triene Atunci, apele încrețite 
ale lacului Sinoe împrumută 
strălucirea mitică a lunii, par 
lina de aur a Colchtdei și în 
sufletul său flecare part ri- 
pant la spectacol se simte un 
Virtual argonaut...

BORIS DUNAREANU

Recolta bogată de pepeni se 
traduce șl In acest an la coope
rativa agricolă de producție 
din Bragadlru, regiunea Bucu
rești, In venituri de zeci de mii 

de lei
Foto: AGERPRES

unei viitoare secții 
etnografice a muzeu
lui atît de cunoscut 
tn tară și străinătate 
prin exponatele sale.

Tr. P.

celor mal importanta lucrări a- 
gricole.

NICOLAE ION: Producțiile 
reflectă și pregătirea celor ce 
au lucrat terenul. Deci, asupra 
pregătirii profesionale, cred eu, 
ar trebui acționat. Mal ales la 
mecanizatori acest lucru este 
foarte important, Eu as propune 
ca înaintea începerii principa
lelor lucrări agricole flecare 
tractorist să fie obligat să sus
țină un examen. In funcție de 
calificativ să i se repartizeze și 
lucrările ce le va executa Si
gur că astfel se va crea dife
rențiere și la salarizare, și ni
mănui nu-i convine clnd cîștigă 
puțin.

*
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Expoziția „Arhitectura 

populară contemporana"
Cu prilejul sim

pozionului național 
de etnografie „Or
ganizarea muzeului 
etnografic în aer 
liber" — Bucu
rești 1966, — la
Muzeul satului a 
fost deschisă expo
ziția „Arhitectura 
populară româneas
că contemporană". 
Alcătuită din foto
grafii, pliante și di
ferite obiecte de in
terior țărănesc, ex
poziția redă cele 
mai reprezentative 
elemente de arhi
tectură specifice e- 
pocii contemporane.

Expoziția, organi
zată în două săli, 
prezintă, spre com
parație, vechiul as
pect al satelor de la 
începutul secolului 
al XIX-lea și înfă
țișarea contempora
nă a satului electri
ficat, sistematizat, 
îmbogățit cu școli, 
spitale și cămine 
culturale. Iată în- 
tr-o fotografie lin
gă vechea casă a 
lui Anton Pann, de 
la Rîmnicu Vîlcea, 
acoperită cu drani- 
ță, cu stîlpi la prid
vor și încăperi în
guste, apar un șir de

case noi care valo
rifică același stil 
străvechi, dar îm
bogățite cu elemen
te noi de decor ar
hitectural (stîlpi de 
piatră, scări de ci
ment, un spațiu mai 
larg al încăperilor 
luminate electric). 
Recenta expoziție 
dovedește că și în 
domeniul construc
țiilor poporul român 
a creat opere valo
roase, demne de 
forța talentului său. 
In fotografie : Aspect 

din expoziție

ION MARCOVICI

Măsuri privind 

asigurarea igienei 

in școli
In vederea deschiderii anu

lui școlar 1966—1967, Ministe
rul Sănătății și Prevederilor 
Sociale a elaborat din timp 
unele măsuri tehnico-organi- 
zatorice privind asigurarea 
condițiilor igienica-sanitare în 
școli șl internate.

In zilele de 13 și 14 septem
brie. întregul colectiv, medico- 
sanitar din unitățile ambula
torii de pediatrie, cabinete 
școlare și circumscripții sani
tare va efectua controlul me
dical — triaj epidemiologie — 
al tuturor elevilor.

Inspectoratele sanitare de 
stat teritoriale au urmărit mo
dul în care au fost reamena- 
jate localurile de școală de 
toate gradele. O atenție deo
sebită s-a acordat asigurării 
condițiilor igienice sanitare, 
instalațiilor de încălzire și 
iluminare a sălilor de clasă, 
precum și blocurilor alimen
tare din internate și bufetelor 
din școli.

(Agerpres)

de pontaj
(Urmare din pag. I-a)

La Institutul politehnic 
din Galați

Un bazin

ACTUALITATEA
„NUNTA ZAMFIREI**
DUPĂ... UN VEAC

,,Ie»ft-a-n cale-ales alai 
De sfetnici multi |i mult 
popor...*

... Șl pămlntul a prins să geamă 
sub ropotul cailor și zărite să se 
Irămtnte de nuntașii venițl la 
marea sărbătoare...

Timpul se derulează lent îna
poi. După aproape 100 de ani, os
pățul de la „Nunta Zamfirei' re
învie pe meleagurile năsăudene. 
El este prilejuit de aniversarea, 
la 8 septembrie, a centenarului 
nașterii Iul George Coșbuc.

De aceea s-au gătit de sărbătoa
re comunele foștilor grăniceri nă- 
săudeni. Casele și-au pus salbe 
de flori la ferestre, și-au primenit 
gardurile șl sl-au deschis ușile In 
așteptare. Harnicele neveste se 
întrec a se îmbrăca cu cele mat 
frumoase cămăși de in, tar flăcăii 
să-și aleagă cele mai colorate 
pene de păun pentru a le pune 
în dop.

Oameni de toate viratele din 
Hordou (azi Coșbuc), Telclu, Sal
va vor sosi călări pe eai Invest- 
mlntatl. Vorniceii, colăceii. ste
garii și toii nuntașii vor alcătui 
un alai de nuntă ca-n poveste ; 
vor prinde glas datinile șl obice
iurile populare, căci urmașii re
gimentelor grănicerești înființate 
In 1766 de Marla Tereza șl-au 
creai de-a lungul anilor propria 
lor personalitate spirituală. Au. 
tenttca bogăție folclorică se va 
dezvălui fn clntecele și dansurile 
ansamblurilor populare din comu
nele Feldru, Malarii, Rebrlșoara, 
Hva Mare, Năsăud.

Mal multe tormatl! corale din 
împrejurimi se vor reuni Intr-un 
glas de peste 406 persoane care 
vor Interpreta clntecele scrise pe 
versurile celui ce-a fost „suflet 
fn sufletul neamului".

In satul natal, la casa memoria
ls, sub îndrumarea profesorului

Emil Ștefănutlu se fac ultimele 
aranjamente ale exponatelor prin 
care amintirea poetului devine o 
prezentă concretă. Prin grijq ace
luiași neobosit eustode, în decurs 
de un deceniu s-a amenajat In 
jurul easel un mic parc-loc de în
delungate meditații.

Tot ca un omagiu adus „poetu
lui țărănimii' s-a hotărlt ea la 
marea sărbătoare să lie dezvălu
ite 1ncă trei plăci comemorative 
la Sîngeorz-Răi, Peldru șl Năsă- 
ud, localități legate de perioade 
importante din viata poetului. 
Muzeul regional din Năsăud va 
găzdui mal multe expoziții prin
tre care una va avea ca temă via
ta șf opera celui care a glăsult : 
„SInt inimă-n Inima neamului meu 
Șl-i cint șl Iubirea și ura"...

DUMITRU VlRTIC
Cluj

Vizita ministrului economiei

al R. F. a Germaniei
Luni după-amiază, ministrul 

economiei al R.F. a Germaniei, 
Kurt Schmiicker, și persoa
nele oficiale care îl Însoțesc, 
precum și Alfred Burgemeis- 
ter, Clemens Riedel și Gustav 
Stein, deputați în Bundestag, 
au făcut o vizită pe litoral.

Oaspeții au fost însoțiți de 
funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
preeum și de Filip Geltz și C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, de
putați în M.A.N.

La sosirea pe aeroportul 
constănțean, oaspeții au fost 
salutați de președintele Sfatu
lui popular al orașului, Petre 
Nicolae.

Seara, președintele Comite
tului executiv al Sfatului 
popular orășenesc a oferit în 
onoarea oaspeților o masă ofi- 
c'ală la restaurantul „Casino'*. 
Petre Nicolae șl Kurt Schmii- 
cker au rostit toasturi.

(Agerpres)

Săptămîna culturii bulgare
Cu prilejul sărbătorii na

ționale a Republicii Populare 
Bulgaria, la posturile noastre 
de radio se desfășoară o săp- 
tămînă a culturii bulgare. Ea

cuprinde emisiuni muzicale, 
literare, reportaje despre reali
zările poporului vecin.

(Agerpres)

hidrodinamic
La institutul politehnic din 

Galați s-a început construcția 
unui bazin hidrodinamic ce va 
fi folosit pentru încercarea 
modelelor de nave. Dimensiu
nile micului „ocean-laborator" 
nu depășesc 158 mp., adînci- 
mea fiind de 2,5 m. La reali
zarea acestui imjxirtant mijloc 
de experiment colaborează pe 
lingă cadrele de specialitate 
ale institutului și o serie de 
srrecialisti ai șantierului naval 
din Galați — unde se urmă
rește aprofundarea cercetării 
științifice în domeniul proiec
tării și construcției de nave și 
aplicarea ei pentru crearea 
unor noi tipuri de vase pre
cum și de la Institutul de cer
cetări și proiectări de nave.

După, cum relatează prof, 
ing. Alexandru Costieă. pro
rectorul Institutului, aici vor 
fi încercate, experimentate și 
stabilite principalele carac
teristici ale celor mai diferite 
tipuri de nave : rezistența la 
înaintare, fn diverse condiții 
de navigație, manevrabilitatea, 
stabilitatea statică și dina
mică etc. Pentru studenții care 
vor beneficia de noul bazin, 
acesta reprezintă un mijloc 
sugestiv de înțelegere mai 
ușoară si asimiliare a fenome
nelor hidrodinamice specifice 
navigației.

(Agerpres)
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tului orășenesc al U.T.C. șl 
Niculae Peanci, secretarul 
mitetului U.T.C. de la Combi
natul de celuloză și hîrtie 
relevau faptul, just de altfel, 
că marea majoritate a mun
citorilor de aici provin din 
comunele apropiate orașului 
și nu cunosc disciplina muncii 
în uzină sau nu sînt obișnuiți 
cu ea.

E firesc să ne punem între
barea : Ce a 
U.T.C. pentru 
lor muncitori 
producție, ca 
intrat pe poarta Combinatului, 
să-și cunoască îndatoririle 
profesionale, și mai ales cum 
au procedat eu cei care încal
că această disciplină ?

La un studiu ceva mai 
atent se poate observa că 
marea majoritate a absente
lor, a întîrzierilor. aparțin 
aproape acelorași tineri. De 
exemplu. Valeriu Tigău, Gri- 
gore Cistea. Ton Arsene, 
Gheorghe Stingă, Constantin 
Ghesaru, Ion Teodoru, Nico
lae Neagu. Cornel Iacaracbe, 
Dumitru Munteanu și-au fă
cut o obișnuință din a întîr- 
zia, din a absenta fără nici o 
justificare, sau dacă au găsit 
justificări acestea seamănă cu 
cele invocate de unii școlari 
cmd sînt găsiți cu temele ne
făcute.

Cum procedează 
U.T.C cind se 
cazuri ? S-au 
unele metode 
site automat, 
natura cazului analizat. Dacă 
tînărul a absentat o dată e 
chemat în fata biroului or
ganizației U.T.C.. a doua oară 
la fel, a treia de asemenea.
T, a a nu știu cita oară e pus 
tn discuția adunării generale
U. T.C. Urmarea ? Tată doar 
un caz. Valeriu Tigău. timp 
foarte îndelungat a fost „pre
zent" în toate referatele, 
toate procesele verbale, 
capitolul 
vațl". După 
cu membrii 
mai venit 5 
avut iar un

Uneori s-au folosit 
metode, după 
tră, tot atît de neinspirate. 
In ultima vreme, de pildă, 
s-au ținut niște conferințe so
site nu știu de unde, care au 
fost, chipurile, adaptate la 
specificul fiecărei secții. Mai 
precis, la conferința teoretică 
s-au adăugat cîteva nume de 
tineri fruntași, alte cîteva de 
indiseiplinați. E de la sine în

co-

făcut comitetul 
a imprima noi- 
disciplina de 

fiecare, odată

comitetul 
lves” as»menea 
Încetățenit aici 
care sînt folo- 
orleare ar fi

în 
la 

„absenți nemoti- 
ultima discuție 
comitetului nu a 

i zile la lucru. A 
i caz în familie '! 

și alte 
părerea noas-

țeles că de la asemenea 
fraze teoretice, care nu erau 
legate direct de munca lor nu 
au învățat mare lucru, poate 
doar puțină teorie — care nu 
strică, dacă e împletită cu ac
tivitatea prac/că.

Nu vom putea da o rețetă 
comitetului U.T.Q. asupra a 
ceea ce are de făcut în viitor 
privind combaterea indiscipli
nei, măsurile urmînd a fi 
luate ținînd cont de specifi
cul combinatului, de specifi
cul muncii tinerilor și al fie
cărei organizații în parte. Pu
tem însă să facem cîteva pro
puneri. Există la grupul ad
ministrativ regulamentul de 
ordine interioară al combina
tului. în secții nu există așa 
ceva, și chiar dacă ar exista,, 
tinerii nu-1 cunosc. Comitetul 
U.T.C. poate spriiini organiza
țiile U.T.C. să inițieze cunoaș
terea de către toți tinerii a 
acestui regulament. La discu
ții pot fi invitați juriști, șefi 
de secții care să ajute la lă
murirea deplină a fiecărui 
paragraf Tn parte.

Tn combaterea actelor de 
indisciplină trebuie folosită 
cu mai multă pricepere șl 
consecventă opinia colectivă, 
apelîndu-se la comuniști, la 
muncitorii cei mai harnici șl 
mai disciplinați care formea
ză marea majoritate în com
binat. Dar pentru aceasta este 
necesar ca, prin cîteva son
daje, comitetul U.T.C. 
laborare cu comitetul 
catului și conducerea 
strativă să afle ce fac
cind nu vin la lucru. De aici 
pot fi desprinse o seamă de 
aspecte pe care colectivul sec
ției. organizația U.T.C. le pot 
dezbate cu multă eficientă. 
Și comisia pentru problemele 
muncii de educație de pe 
lingă comitetul orășenesc al 
U.T.C. poate aduce un ajutor 
mai concret. Din planul său 
de muncă aflăm că cei
membri ai comisiei vor face 
expuneri în fața tinerilor (nu 
se spune ce fel de expuneri), 
organizarea timpului liber 
(nimic concret), adunări mo- 
ral-cetățenești, simpozioane 
pe tema t prietenie, căsătorie 
etc. Rezolvate în acest mod, 
problemele de producție și 
munca de educație comunistă 
pot fi asemuite cu două para
lele pe care (în cazul de față) 
oricît le-ai prelungi nu se întâl
nesc. Or, ele trebuie nu nu
mai să se întîlnească. ci să 
meargă strîns împletite.

în co- 
sindi- 
admi- 
tinerii
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ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI 
MAȘINILE LOB ZBURĂTOARE — 
film pentru ecran panoramic — 

rulează la Patria (orele 10i 
12.45-, 15.45; 18.30; 21,15). 

-ACUZATUL NU S-A PREZENTAT 
rulează la Republica (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 18,45;
21.15) .

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE

rulează Ia Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fes- 
tival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

DRAGOSTEA ÎNVINGE — cine
mascop —

rulează la București (orele 0; 
11.15; 13,30; 16,15; 18,30;
20,45),  Melodia (orele 9i 11,15| 
13,30; 16: 18,30; 21).

THERESE DESQUEYROUX
rulează Ia Modern (orele 9| 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

ZILELE FILMULUI BULGAR 
rulează la Capitol, TUTUNUL 
(ambele serii) (7 septembrie) 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), HO
ȚUL DE PIERSICI, COȘUL (8 
septembrie) (orele 9; 11;
13.15, 15,30; 18,15; 20,45), IN
SPECTORUL Ș! NOAPTEA, 
SOFIA ÎNFLOREȘTE (9 sep
tembrie) orele 11,15; 13,30;
15,45: 18,15; 20,45), JOCURI
NTReRLPTE, KOPRIVȘCIȚA 

(10 septembrie) (orele 9; 
11,15; 13,30: 15.45: 18,15;
20,45),  SOARE ȘI UMBRA, O- 
RAȘE NOI BULGĂREȘTI (11 
septembrie) (orele 9; 11,15;
13.30; 15,45: 18,15; 20,45).

CINEVA ACOLO SUS MĂ 
IUBEȘTE.

rulează la Lumina (orele 8,30; 
11.15: 13,45; 16,15; 18,45:
21.15)

JURNALUL UNEI FEMEI TN ALB 
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11; 13,30: 16: 18,30: 21).

SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA 
rulează la Central (orele 8,45; 
11: 13.15: 15.45; 18,15; 20,45).

MÎINE, MEXICUL 1
rulează la Union (orele 15,15; 
18; 20.45).

CELE DOUĂ ORFELINE
rulează Ia Crîngașl (orele 
15,15: 18: 20.45), Popular (o- 
rele 15.30, 18: 20,45).

CĂSĂTORIE DE FORMA — cine
mascop —

rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,45).

TELEVIZIUNE
MIERCURI 7 SEPTEMBRIE 1966

16.00 — Volei : Polonia—R.D. 
Germană și România—Iugo
slavia. Transmisiune de la 
Praga. 18,30 — Emisiunea pen
tru eonii și tineretul școlar :
— întîlnire cu eroi îndrăgiți 
dm filme românești ; 19,00 — 
Telejurnalul de seară ; 19,15
— Vitrina discului ; 19,30 — 
Filmul serial : „Supraviețui
torii" ; 20,00 — Seară de tea

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21). Program 
pentru copii (dimineața orele 
9; 10), Unirea (orele 15.30: 18).

CAZUL „D‘ — ION ȚUCUI.ESCU 
— PAȘII POETULUI — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC nr. 5 — PARALELE — 
BASM — COPIII, IAR COPIII 

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 In continuare).

FĂRĂ PAȘAPORT TN ȚARĂ 
STRĂINA, INSULA SCLAVILOR 

rulează la Giulețtl (orele 15,30: 
18,15; 20,45).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI șap
te SALTIMBANCI

rulează la Feroviar (orele 10; 
12,45, 15,30; 18,15), Excelsior
(orele 8,45, 11,30: 14,15: 17;
19,45).  Gloria (orele 8,30; 11; 
13,30: 16. 18.30, 21).

JOCURI INTERZISE 
rulează la Dacia (orele 9—21 
tn continuare).

CIINELE DIN BASKERVILLE 
rulează Ia Lira (orele 15,30; 
18).

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR* — cinemascop — 

rulează la Buzești (orele 15, 
17,30)

CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) —

rulează la Grivița (orele 9; 
12,45; 16; 19.45).

Tn nord, spre alasca — 
cinemascop —

rulează la Bucegi (orele 9,30: 
12,15; 15; 17,45: 20,45), Arta 
(orele 9; 12; 15: 18; 20,45).

COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop —

rulează la Tomts (orele 9, 12; 
15: 18: 21).

COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL 
rulează Ia Flacăra (orele 15,30, 
18; 20.30), Progresul (orele 15: 
17; 19: 21).

BĂIEȚII DE LA TONOMAT 
rulează la Vitan (orele 15,45; 
18)

SERBĂRILE galante 
rulează Ia Munca (orele 10,30; 
15,30, 18; 20,30.

REPULSIE
rulează la Aurora (orele 9.30; 
11,30; 14,15; 16,30: 18.45; 20), 
Flamura (orele 9; ll,!5i 13,30: 
15,45; 18,15; 20,45).

tru : „Copiii Soarelui" de 
Maxim Gorki ; (Transmisiune 
de la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra") ; în pauze ; — Fil
mul documentar. „Tinerețe" 
realizat de Studioul „Al. Sa- 
hia“ ; — Film : Desene ani
mate ; — Telejurnalul de
noapte ; 22,30 — Buletinul me
teorologic.

g • Astăzi pe stadionul Repu
blicii din Capitală se desfășoa- 

| ră un interesant cuplaj fotba- 
| listic internațional. La ora 16,30 

lotul olimpic al țării noastre 
Iva întilni formația bulgară 

Lokomotiv Sofia, iar în con- 
Itinuare selecționata diviziona

ră va juca în compania echi
pei Hertha din Berlinul occi-

■ dental,

• La New York s-a disputat I meciul internațional de fotbal 
dintre echipa braziliană F. C. I Santos și Internazionale Mila
no. Victoria a revenit fotbaliș
tilor brazilieni cu scorul de 

r
• Turneul internațional de I fotbal de la Cadiz (Spania) a 

fost cîștigat de formația spa- 
_ niolă Real Madrid, care în me- I ciul decisiv a învins echipa
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tetului orășenesc al U.T.C. și 
„sarcina" este amînată.

— Sînt perioade, ne spune 
tovarășul Guțan I., membru în 
comitetul U.T.C., cînd nu mai 
putem respira de atîtea dis
tracții organizate cu... sarcină 
din partea comitetului orășe
nesc al U.T.C.: „Să trimiți 500 
de tineri în excursie la Cra- 
pina", „100 la seara distracti
vă", „300 la duminica sporti
vă". Uneori, slab organizate, 
aceste manifestări sînt com
promise, tinerii refuză să 
meargă.

Fără să privească în spirit 
creator aceste indicații (este 
drept dese și uneori fără o 
acoperire organizatorică) se
cretarul U.T.C. așteaptă cu pa
sivitate altele, fiind lipsit de 
inițiativă personală, de atitu
dinea activă care să orienteze 
rapid, atît în alegerea tema
ticilor cît și a formelor de pre
zentare în funcție de „pulsul" 
tinerilor pe care ar trebui să-i 
cunoască mai bine ca oricine.

Renunțarea 
la fantezie

Cunoșteam Uzina Grivița și 
prin tradițiile culturale pe 
care în urmă cu cîțiva ani re
ușise să le impună la nivelul 
raionului și chiar al orașului. 
Dar iată că în ultimele vizite 

italiană F.C. Torino cu scorul 
de 2—0 (0—0).

• începînd din anul 1969, 
campionatele europene de atle
tism se vor desfășura din doi 
în doi ani. Aceasta este prin
cipala hotărîre luată în prima 
ședință a celui de-al Î5-Iea 
congres al Federației interna
ționale de atletism, reunjt la 
Budapesta.

Viitoarele campionate eu
ropene vor avea loc Ia Atena 
în anul 1969 și se vor disputa 
în continuare o dată la doi ani 
(pînă acum aveau loc o dată 
la patru ani), în anul care va 
precede și în cel care va urma 
Jocurilor Olimpice. Cupa Eu
ropei se va desfășura la pa
tru ani o dată.

• între 8 șl 12 septembrie, 
la Ștrandul Tineretului din 

TREI MODURI ALE VERBULUI A IMAGINA
făcute la uzină șl la club am 
descoperit monotonia.

Recital literar, anunța afi
șul clubului : înăuntru, fără 
dispoziție, cîțiva tineri citesc 
din cărți versuri care preced 
o expunere anostă. Atmosfera 
sălii : indiferentă.

...Seară cultural-distractivă, 
anunță comitetul U. T. C. 
Puncul culminant: doi medio
cri soliști de muzică ușoară, 
grăbiți să plece la o altă șușa- 
nea. Aceeași seară-cultural-dis- 
tractivă, citiți însă carnaval, 
într-o altă zi. De data aceasta 
un singur solist, în schimb un 
concurs fulger despre fotbal. 
Juriu, examinator, organiza
tor : secretarul U.T.C.

— Bine, dar asemenea seri 
distractive se organizau și îna
inte și se bucurau de succes, 
a replicat cineva ignorînd fap
tul că tinerețea Griviței de 
acum trei-patru ani nu mai 
corespunde cu cea de azi; 
multi au terminat școli serala, 
facultăți, orizontul lor a deve
nit mai larg, exigențele lor 
mai diverse, mai înalte. Cu ce 
le răspunde comitetul U.T.C., 
clubul ?

într-o singură lună la club 
au avut loc 22 de conferite 

Capitală, se vor desfășura în
trecerile ediției a doua a Cam
pionatelor internaționale fe
roviare (U.S.I.C.) de polo pe 
apă. La actuala ediție și-au 
anunțat participarea 11 țări: 
Belgia, Bulgaria, R. D. Ger
mană, Franța, Italia, Iugosla
via, Olanda, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. șl România. Jocurile 
se vor disputa zilnic cu înce
pere de la ora 9 dimineața, 
iar după-amiază de la ora 16.

• Orașul Pitești va găzdui în
tre 9—11 septembrie campio
natul național de aeromodele 
„zbor liber" ediția 1966. La 
întreceri, care se vor desfășura 
pe aerodromul Geamăna, și-au 
anunțat participarea aeromo- 
deliști din toate regiunile ță
rii, printre care cunoscuții 
sportivi Otto Hints (Tg. Mu
reș), Mihail Lefter (București), 
Petre Marica (Pitești), 

dintre care 15 cu caracter teh
nic.

„Principalul nostru obiectiv 
este sprijinirea producției" 
afirma directorul clubului. Ni
meni nu contestă acest dezi
derat. întotdeauna i-am sub
liniat importanța. Dar acest 
scop fiind principal nu este și 
unic. în spatele formulei de 
mai sus se ascunde unilatera
litatea programelor, comodita
tea, lipsa de fantezie.

Din cinci acțiuni organizate 
de comitetul U.T.C. tn luna 
iulie, patru au fost vizite la 
muzee. Simplu și comod. Dacă 
nu se fac vizite la muzee se 
fac vizionări colective la fil
me. Și între aceste două obiec
tive gravitează întreaga acti
vitate culturală înscrisă în 
planurile de muncă aie orga
nizației U.T.C. în planul de 
muncă al comitetului U.T.C. 
pe uzină sînt trecute obiecti
ve generale fără elemente de 
concretizare a acțiunilor.

Varietatea tematică este 
cerută de diversitatea de pre
gătire, de vîrstă, de preocu
pări și preferințe ale tineretu
lui. Din această nevoie acută 
de diferențiere s-a născut la 
o altă uzină bucureșteană 
„Vulcan**,

In nocturnă
Foto : GH. CUCU

Mobilitatea qîndiril
— Filmul, radioul, televizi

unea, ne spune secretarul 
U.T.C., Butuligă Radu, au de
venit în ultimele decenii surse 
indispensabile de informare 
operativă Arta de a organiza 
manifestări hune In timpul 
liber, cred că începe chiar de 
la alegerea subiectului care 
trebuie să fie de un interes 
acut' pentru public. Iată de ce 
în anul trecut cînd am inten
ționat să urmărim în perspec
tivă un anume domeniu orga- 
nizînd un lectorat cu tineretul 
am dat acestuia posibilitatea 
să hotărască. Multiplicate te
mele, pe care comitetul pentru 
cultură și artă le propunea, au 
ajuns pînă la organizațiile 
U.T.C. din sectoare. Au fost 
alese acelea care au întrunit 
cel mai mare număr de pre
ferințe. De participare nu 
ne-am putut plînge, chiar și 
atunci cînd televizorul ne fă
cea concurență.

Un auditoriu inteligent, in
teresat de cele expuse au în- 
tîlnit în ultimul timp, acad. 
Octav Onicescu, Ton Popescu- 
Zeletin, membru corespondent 

al Academiei, ing Gh. Petrescu, 
director tehnic în M.I.C,. conf. 
univ. Anton Constantinescu și 
alții. Discuțiile cu specialiștii 
din diferite domenii, înainte 
de stabilirea modalităților de 
tratare a problemelor solicita
te de tineri, au asigurat mani
festărilor o linie mereu ascen
dentă, o calitate, o înlănțuire 
logică și de durată.

Se pare că membrii comite
tului U.T.C. de la uzina Vulcan 
au sesizat bine punctul de re
zistență al activității lor. Tra
diția intîlnirilor cu oamenii 
cei mai competent! dintr-un 
domeniu sau altul, contribuția 
studenților de la Conservato
rul Ciprian Porumbescu și a 
celor de la Institutul de tea
tru, a actorilor profesioniști, a 
scriitorilor, la alcătuirea unor 
seri culturale dedicate muzicii, 
artei interpretative, versului, 
altern“ază cu o altă tradiție 
care după Congresul al VIII- 
lea al U.T.C-, a început să se 
cristalizeze : turismul.

Turismul nu sub aspectul 
unei migrații masive, ci 
în grupuri mici și pe trasee 
alcătuite la cerințele tinerilor 
(în specia] pe secții). într-o 
singură zi au avut loc patru 
excursii : Hidrocentrala de pe

O nouă șosea 

națională

între Cîmpina și Comarnic 
au Început pregătirile pentru 
construcția unei noi șosele 
naționale, prin care se va re
zolva în primul rînd traficul 
intens de circulație de pe ac
tualul traseu. Noua șosea va 
ocoli localitățile Cîmpina, 
Breaza și Gura Beliei, inclusiv 
pasajele de cale ferată.

Șoseaua va părăsi actualul 
drum național la intrarea în 
orașul Ctmpina, urmînd partea 
stîngă a rîului Prahova pînă 
la intrarea in Comarnic. Exe
cuția va necesita un volum de 
lucrări speciale : 650 000 mc 
terasament, construirea unui 
nou pod peste riul Prahova 
pe drumul dintre orașul Cîm
pina și gară și alte trei peste 
afluenții rîului Prahova.

(Agerpres)

Argeș, în munții Bucegi, la 
Cheia și Muntele Roșu. S-au 
stabilit relații de foarte bună 
colaborare cu O.N.T., cu ghizi 
competenți.

— Ca o consecință, sublini
ază Ion Dorin, locțiitor ai se
cretarului U.T.C., au crescut 
abonamentele la revista 
„Sport și turism", ne sînt soli
citate expuneri pe teme turis
tice. peste 20 de tineri au ple
cat în concediu cu bilete de 
circuit.

„Itinerariul plastic", o altă 
acțiune cultural-educativă lan
sată în urmă cu trei ani, a cre
at obișnuința vizitării expozi
țiilor — aduse de multe ori 
chiar în clubul uzinei — a mu
zeelor. Tinerii însoțiți de stu- 
denți îa arte plastice, de cri
tici au primit în drumeția lor 
cunoștințe deosebit de utile.

A gîndi asupra resurselor 
și necesităților timpului liber, 
a manifesta o anume mulare 
pe pretențiile tinerilor, a nu 
lăsa munca de educație numai 
în seama ședințelor și a adu
nărilor generale înseamnă a 
ști să vii în întîmninarea do
rințelor tineretului Pen
tru că — așa cum spunea un 
scriitor — dacă educația ră- 
mîne numai la nivelul munca 
de educație, ea poate să fie un 
altoi bun, dar dacă se împle
tește cu relaxarea ea devine 
o climă bună. O bună educație 
trebuie să și distreze.
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Vizita in Italia a ministrului
afacerilor externe al României

ROMA 6. — Corespondenții 
Agerpres, I. Mărgineanu și 
G. Pastore, transmit : Luni 
seara, ministrul de externe al 
Italiei, Amintore Fanfani, și 
soția, au oferit în sala Belve
dere de la Vila Madama un 
dineu în onoarea ministrului 
de externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mă- 
nescu și a soției sale.

La dineu au participat per
soanele care însoțesc pe mi
nistrul de externe român, am
basadorul României la Roma, 
Cornel Burtică, cu soția, și 
membri ai ambasadei.

Din partea italiană au par
ticipat miniștrii Piccioni, Pie- 
raccini, Tremelloni, subsecre
tarii de stat la externe Lupis, 
Oliva și Zagari, ambasadorul 
Italiei la București, Niccolo 
Moscato, funcționari superiori 
din ministerul Afacerilor Ex
terne și numeroși reprezen
tanți ai lumii economice, prin
tre care Petrilli — președin
tele I.R.I., Boldrini — președin
tele E.N.I., Donați — președin-

Revenire
Pentru câ, timp de ctțiva 

ani, realizase o anumită stabi
litate economică și pentru une
le similitudini în sistemul de 
guvernare, Uruguayul a fost 
denumit „Elveția Amerlcli La
tine", Dar, de mal bine de un 
an, dificultățile economice 
și-au tăcut apariția una cite 
una șl in cele din urmă feno
menului i s-a spus pe nume : 
criză. Uruguayul nu mal era 
„oaza liniștită" a subcontlnen- 
tului, în schimb tșl mai păstra 
titlul de Elveție, intruclt per
sista cel de-al doilea element 
comparativ, referitor la orga
nismele conducerii statului. 
De clteva zile însă șl acest 
din urmă element poate fi, con
siderat dispărut. In America 
Latină nu mal există nici o 
Elveție.

Sistemul Uruguayan de gu
vernare a fost preconizat, pen
tru prima dată, cu o Jumătate 
de secol în urmă, de către 
Jose Batlle y Ordonez, pe a- 
tuncl președinte al țării. 
Scopul reformei propuse de 
Ordonez era acela de a pune 
capăt ambițiilor dictatoriale 
ale dlfertților politicieni, între 
care se ducea o permanentă 
luptă pentru putere. Ideea a 
fost pusă în practică abia în 
1952, de către fiul lui Ordonez, 
Luls Batlle Berres. Acesta, la 
expirarea mandatului său de 
președinte al țării, a predat 
puterea executivă unul Consi
liu național de guvemămînt, 
alcătuit din 9 membri, dintre 
care # aparținlnd partidului 
(sau partidelor) cîștlgătoare în 
alegeri, iar 3 reprezentînd opo
ziția. Potrivit prevederilor con
stituției, Introduse cu acest 
prilej, Consiliul era reînnoit 
prin alegeri generale, la fle
care patru ani. Postul de pre
ședinte al Consiliului era ocu
pat, în decursul celor 4 ani, pe 
rînd, de flecare din partidele 
învingătoare în alegeri. Hotă- 
rîrlle eran luate cu majoritate 
de voturi.

Sistemul nu putea să nu de
vină plnă la urmă Incomod 
pentru cercurile de afaceri, re
prezentate de partidele Blan
cos șl Colorados, care de nouă 
decenii se rînduiesc aproape 
sistematic la putere. Și, cum 
situația economică a Urugua- 
yulul continua să se Înrăută
țească, s-a găsit că vinovatul 
este tocmai sistemul de guver
nare. Au Început apoi atacuri
le vehemente împotriva Con
siliului național de guvernă- 
mînt, susținute chiar de unii 
membri al acestui organism, 
dublate cu cereri de a se re
veni la sistemul prezidențial. 
In acest scop grupările politi
ce au întocmit proiecte proprii 
de reformă a constituției.

Foarte recent, parlamentul 
Uruguayan a aprobat unul din
tre proiecte (rezultat din con
topirea unor planuri propuse 
de partidele Blancos șl Colora
dos șl de o fracțiune a parti
dului democrat creștin) care 
prevede înlocuirea actualului 
sistem colegial cu sistemul 
prezidențial. în esență refor
ma poate tl considerată ca în
făptuită, întructt și celelalte 
proiecte prevedeau înlocuirea. 
Mal rămîne însă confruntarea 
de Ia 27 noiembrie, data ale
gerilor generale. Cu acest pri
lej proiectele prezentate vor fi 
supuse unui plebiscit, pentru a 
se vedea care din ele va sta 
Ia baza modificării constitu
ției.

Așadar, la viitoarele ale
geri tn Uruguay va fi ales un 
președinte și nu un Consiliu 
de guvemămînt. Printre can
didați! probabili la președinție 
se numără Alberto Hober, re
prezentant al partidului Bian
cos, ultimul președinte al 
Consiliului de guvemămînt, 
Oscar Gestldo, lider al parti
dului Colorado șl senatorul 
Alberto Abdala.

ION D. GOIA

tele Institutului pentru co
merț exterior, Agnielli — pre
ședintele concernului Fiat, 
Luraghi — președintele con
cernului Alfa Romeo și alții.

Toastînd în cinstea ministru
lui de externe al României, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
de externe al Italiei, Amintore 
Fanfani, a spus :

în numele guvernului ita
lian și al meu personal am 
plăcerea să vă adresez dv. și 
distinsei dv. soții cea mai prie
tenească și căldurosă urare de 
bun venit la Roma, unde sînt 
încă atît de eficace și vii amin
tirile legăturilor dintre Italia 
și România. Ele au fost atît de 
intense în antichitate, în evul 
mediu și chiar într-un trecut 
nu atît de îndepărtat.

Problemele arzătoare ale 
menținerii echilibrului inter
național — a spus ministrul 
de externe italian — ale cău
tării de moduri realiste de 
coexistență și de cooperare 
pentru progres, ale efortului 
tenace pentru eliminarea ob
stacolelor persistente și serioa
se care stau în calea triumfu
lui păcii universale valorifică 
în ochii observatorilor atenți 
— cum trebuie să fim cu 
toții — elementele care sînt 
comune patrimoniului de an
tică civilizație și cultură pe 
care astăzi le refacem aici. 
Aceste probleme ne solicită 
să nu evităm să folosim res
pectivele elemente în folosul 
relațiilor noastre reciproce și 
al promovării sprijinului pe 
care putem și trebuie să-1 
dăm îmbunătățirii raporturi
lor între toate popoarele bă- 
trînului nostru continent și 
ale întregii lumi.

Pentru ca afinitățile amin
tite să poată acționa cu efica
citate, Europa și lumea anului 
1966 oferă, de fapt, domenii 
fecunde de activitate în sec
torul economic, tehnico-știin- 
țific și cultural, fără a exclu
de cooperarea politică care se 
poate verifica încă pe terenul 
dificil,-dar de neînlocuit și 
mereu util, al Națiunilor U- 
nite. Această cooperare dife
rențiată pe sectoare se poate, 
desigur, înscrie într-un dialog 
pe care îl dorim mereu mai 
puțin dificil și mai aprofundat, 
îndreptat spre consolidarea 
bazelor actualei cooperări eu
ropene, chiar dacă solicită o 
atentă căutare a timpului, a 
modului și metodelor, a obiec
tivelor pentru a promova ini
țiative în măsură să consoli
deze pacea în securitate șl 
cooperarea în prosperitate a 
tuturor popoarelor contientulul 
nostru, a tuturor popoarelor 
lumii.

în încheiere, Amintore Fan
fani a exprimat urarea ca 
întîlnirea miniștrilor de ex

terne ai României și Italiei să 
consolideze prietenia între cele 
două popoare și să faciliteze 
aportul lor la progresul Euro
pei în toate domeniile.

Mulțumind pentru cuvintele 
de salut rostite de Amintore 
Fanfani, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, 
a evocat prietenia tradițională 
dintre poporul român și po
porul italian, care are rădăcini 
în vechi și rodnice legături e- 
conomice și culturale facili
tate de originea comună, de 
afinități de limbă. Preocupă
rile pentru stimularea rapor
turilor prietenești dintre Ro
mânia și Italia, a spus vorbi
torul, răspund intereselor re
ciproce ale celor două țări. In 
același timp, aceste preocupări 
se întîlnesc și se leagă cu gri
ja pentru destinele colaboră- 

. ril pașnice între toate statele.
Noi considerăm că toate sta

tele mari și mici, interesate în 
menținerea unor raporturi de 
colaborare pașnică între țări, 
au datoria să contribuie la a- 
părarea principiilor indepen
denței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
singura bază rațională pe 
care se poate clădi o secu
ritate durabilă în lume. 
Sîntem convinși, a conti
nuat C. Mănescu, că pe acea
stă cale se pot face pași în
semnați și în scopul rezolvării 
uneia dintre cele mai arzătoa
re probleme internaționale, 
securitatea europeană, în care 
România este profund intere
sată. Pornind tocmai de la 
asemenea considerente, Româ
nia a depus și depune eforturi 
consecvente pentru dezvolta
rea relațiilor de bună vecină
tate și colaborare între țările 
din zona balcanică și a Mării 
Adriatice.

Ministrul de externe al Ro
mâniei a exprimat apoi satis
facția pentru sprijinul pe care 
guvernul italian l-a acordat 
rezoluției Inițiate de România 
la O.N.U. cu privire la acți
uni pe plan regional, subliniind 
că aceasta este de bun augur 
pentru viitorul cooperării noa
stre în organizațiile interna
ționale, și în general pe are
na mondială, în vederea înfăp
tuirii unei păci și securități 
trainice în Europa și în lumea 
întreagă. în încheiere, vorbi
torul și-a exprimat convinge
rea că raporturile de priete
nie și colaborare între Româ
nia și Italia se vor dezvolta 
multilateral, servind atît in
teresele fundamentale ale po
poarelor noastre, cît și ale co
operării și bunei înțelegeri 
dintre toate popoarele.

longresul mondial de sociologie
La Evian, în Franța, s-a des

chis cel de-al VI-lea Congres 
mondial de sociologie. Organi
zat de Asociația internațională 
de sociologie, sub patronajul 
U.N.E.S.C.O., Congresul reu
nește aproape 2 000 de sociologi 
din întreaga lume și au fost 
anunțate 600 de comunicări 
științifice.

Din țara noastră participă 
o delegație condusă de Costin 
Murgescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, președin
tele Comisiei de științe eco
nomice și cercetări sociologice 
a Consiliului Național al cer
cetării științifice.

In sediul Casei Congreselor,

tn care se desfășoară lucrările 
acestei manifestări internațio
nale — s-a deschis o expoziție, 
cuprinzînd aproximativ 3 000 
de cărți și reviste de specia
litate, apărute în toate țările. 
De un deosebit interes se bu
cură standul românesc, orga
nizat de Comitetul național de 
sociologie din România. Stan
dul cuprinde ultimele numere 
din „The Roumanian Journal 
of Sociology", numeroase co
municări pregătite de socio
logii români pe marginea te
maticii congresului, volume 
dedicate lui D. Guști, publica
ta ale Centrului de calcul 
economic și cibernetică econo
mică etc.

Tentativă Studenții
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SCURT
Agenția France Presse anunță că 

primul ministru al R.S.A., Hendrik 
Verwoerd, a fost atacat de o per
soană Înarmată cu un cutit, In 
plină sesiune a parlamentului sud- 
african. Verwoerd a primit o lo
vitură de cuțit in regiunea gliu- 
lui. Premierul sud-african a lost 
transportat de urgentă la spital. 
Președintele Parlamentului sud-a
frican a declarat că starea sănă
tății lui Verwoerd este gravă. El 
a precizat că „nu crede ca primul 
ministru să mai supraviețuiască".

Agenția A.T.A. Informează că 
luni seara, ministerul Educației și 
Culturii al R. P. Albania a oferit 
un dineu în cinstea membrilor an
samblului folcloric de amatori 
„Argeșul- din Pitești, care a în
treprins un turneu în această țară.

La Palatul Națiunilor au început 
luni lucrările celei de-a 4-a se
siuni a Comitetului O.N.U. pentru 
locuințe, construcții și sistemati
zare, organism specializat al Con
siliului economic și social al 
O.N.U. Participă delegați repre
zentînd cele 21 de state membre 
ale Comitetului, printre care șl 
România. La propunerea 
tantului Franței, sprijinit 
zentanții R.A.U., U.R.S.S. 
șeful delegației române, 
Alexandru Budișteanu, a
în unanimitate în funcția de pre
ședinte al Comitetului.

reprezen- 
de repre- 
și Indiei, 
dr. arh. 

fost ales

După cum anunță agenția B.T.Ă., 
la Sofia a sosit luni o delegație 
economică iraniană condusă de 
Tahrani, ministru adjunct al eco
nomiei. Agenția B.T.A. precizează 
că scopul vizitei lui Tahrani în 
R. P. Bulgaria este încheierea unui 
acord comercial între cele două 
țări.

'Agenția V.N.A. anunță că Ia 5 
septembrie, forțele armate vietna
meze au doborit două dintre a- 
vioanele americane, care au bom
bardat in cursul zilei provinciile 
Nam Dinh și Ha Nam din R. D. 
Vietnam.

Potrivit unui raport suplimentar, 
la 3 septembrie unități ale Arma
tei Populare Vietnameze au dobo
rit alte două avioane americane 
in provincia Ha Tinh.

Astfel, numărul total al avioa
nelor americane doborîte pe teri
toriul R. D. Vietnam se ridică la 
1 395.

La 5 septembrie a sosit Ia Var
șovia o delegație guvernamentală 
economică daneză condusă de 
Lars Jensen, ministrul comerțului.

în timpul vizitei vor avea loc 
tratative In legătură cu colabo
rarea economică și schimburile 
comerciale dintre cele două țări.

de lovitură
de stat
în Siria

Postul de radio Da
masc, citat de agenția 
M.E.N., a anunțat marți 
dimineața că lideri ai a- 
ripii de dreapta a Parti
dului baasist au încercat 
să organizeze o lovitură 
de stat.

Tentativa a eșuat, a anunțat 
postul de radio. Un grup de 
foști conducători baasiști, prin
tre care Michel Aflak, Salah 
el Bitar și Munif el Razzaz, 
acuzați de a fi participat la 
încercarea de lovitură de stat 
au fost sprijiniți de elemente 
militare 
Amin el 
statului) 
actualul
anunță postul de radio.

din anturajul lui 
Hafez (fostul șef al 

pentru a înlătura 
regim din Siria,

din Phenian

Pe dealul Moranbon se Înaltă corpurile alba de clădire ale Uni
versității Kim Ir Sen. Acest palat al științei este utilat cu aparate 
moderne, expresia grijii puterii populare pentru tineret. Universitatea 
ocupă o suprafață de 300 000 mp.

în corpul nr. 1 funcționează 470 săli de curș, laboratoare, cabine
te, aule, în care Învață aproximativ 2 000 de studentl. Aici stnt — ca 
să zicem așa — facultățile de primă necesitate : de fizică, biologie, 
geografie și geologie.

Studenții șl profesorii universității nu se mulțumesc cu experien
țele prevăzute în programul de studii, cl desfășoară o Importantă ac
tivitate științifică. Astfel, la cabinetul de fizică studenții fac experien
țe industriale cu vlnalon, caută metode mal eiiciente pentru fabrica
rea lui.

Facultatea noastră 
zică An Cen Su, avem 
științifică.

Studenții au creat
lui tehnico-ștllntiflc al pregătirii lor. Ele lucrează sub conducerea di
rectă a instituțiilor specializate. Sînt așa-numitele institute de cerce
tări științifice studențești care Îmbină năzuința tineretului spre culmi
le științei șt entuziasmul lor cu pasiunea pentru specialitatea aleasă.

In toamna aceasta. Universitatea de pe Moranbon va funcționa cu 
capacitatea deplină — clteva mii de studenți vor lucra cu aparate 
moderne, vor audia cursuri In aulele vaste, străduindu-se să devină 
buni specialiști.

•re 99 de laboratoare, declari docentul de ft- 
toate condițiile pentru activitatea de cercetare

cercuri științifice, tn vederea rldlcKrlt nlvelu-

naval din GdanskR. P, POLONĂ: Finisarea unul vas la șantierul

ȚJ.R.S.S. : La Moscova a fost terminată con strucția primei case experimentale din ele
mente vibrolaminate. Ea are 348 apartamente. In fotografie ; noua construcție

Vientiane
sub apă

presă infor- 
începutul aces-

Agențiile de 
mează că de la 
tui secol orașul Vientiane, ca
pitala Laosului, nu a suferit 
asemenea inundații ca acelea 
de anul acesta. Fluviul Me
kong, alimentat de ploi toren
țiale, și-a părăsit albia. Capi
tala țării a fost inundată 
aproape în întregime, rămî- 
nînd doar cinci insulițe unde 
s-au refugiat mai mult de 
10 000 de persoane împreună 
cu bunurile lor.

Ministrul sud-african al justiției, d-1 Vorster, are toate 
motivele să fie îngrijorat. „Legalitatea" așa-zisului de
cret prin care se instaurează interdicții de tot felul pen
tru oricare persoană Ce se opune politicii de apartheid 
a fost pusă din nou la îndoială. Scandalul a luat pro
porții. S-au făcut auzite glasuri, atît în cercurile politice 
cît și în presă, care cereau lui Vorster să demisioneze. 
Și toate acestea în legătură cu „cazul" lui Ian Robert
son, fostul președinte al Uniunii naționale a studenților
din Africa de Sud.

Pină în prezent un număr 
de 488 de persoane, în cea mai 
mare majoritate albi, au că
zut victime ale decretului ra
sist sud-african. Ele sînt o- 
bligate să locuiască in distric
te stabilite dinainte și trebuie 
să se prezinte cu regularitate 
la poliție. Ele nu au dreptul 
să ia cuvintul in public, să 
publice articole in ziare, sau 
să se găsească decit în com
pania unei singure alte per
soane. Populația R.S.A. tre
buie să accepte aceste hotăriri 
ca și „motivarea" Ministerului 
Justiției, potrivit căreia, fie
care interdicție are Ia bază

„motive serioase și temeinic 
analizate".

Dar iată că recent, opinia 
publică din R.S.A. a avut un 
nou prilej să judece în lumi
na adevărului, regimul rasist 
de la Pretoria. Aceasta s-a 
intîmplat cind ministrul jus
tiției, B. J. Vorster a fost o- 
bligat să dea explicații în pu
blic în cazul lui Ian Robertson 
care a iritat guvernul prin 
invitația adresată senatorului 
Robert Kennedy de a vizita 
R.S.A. Vorster s-a ferit să facă 
vreo legătură între ordinul de 
interdicție și invitarea lui 
Kennedy. El a lăsat să se în
țeleagă că Robertson a fost

„CAZUL ROBERTSON"
implicat „în activități mal si
nistre" și a informat pe mem
brii parlamentului despre mo
tivele cale I-au condus la a- 
ceastă concluzie. Ian Robert
son neavînd posibilitatea să-i 
răspundă se părea că lucrurile 
au luat astfel sfîrșit. Dar a in
tervenit tatăl președinte

lui Uniunii naționale a 
studenților sud-africani. El 
a învinuit pe ministrul ju
stiției că a înșelat parla
mentul și că a greșit la fie
care punct al „dovezilor" pre
zentate. Robertson senior și-a 
sprijinit afirmațiile sale cu 
documente dezvăluind, după 
cum arată săptămînalul lon
donez ECONOMIST „un cata
log surprinzător de erori ofi
ciale". Vorster a afirmat că 
Ian Robertson a condus „gru
puri politice subversive" în

Basutoland șl Swaziland. Ta
tăl studentului a dovedit că 
fiul lui nu a fost niciodată in 
Swaziland și că a făcut o vi
zită de o singură zi in Basuto
land pentru a participa, cu a- 

probarea autorităților, la o con
ferință. Strins cu ușa, minis
trul justiției a declarat că „a 
greșit și a vrut să înțeleagă 
Bechuanaland în loc de Swazi
land", dar Robertson senior a 
demonstrat că fiul lui nu 3 
fost niciodată in Bechuana
land. Toate celelalte acuzații 
aduse tinărului lider studen
țesc au primit un răspuns 
demn. dovedindu-se că nici 
una dintre ele nu constituia o 
ilegalitate, chiar și în viziunea 
deformată a noțiunilor juridi
ce care domnește în R.S.A.

Ecourile Ia „cazul Robert
son" nu s-âu lăsat mult timp

așteptate. Ziarul JOHANNES
BURG STAR a scris că „chiar 
și pentru persoana cea mai 
mioapă este evident că în a- 
cest caz s-au petrecut greșeli 
„extrem de grave". „Aduceți 
acuzații temeinice sau demi
sionați" — a cerut lui Vor
ster ziarul RAND DAILY MA
IL. Aruncind mănușa minis
trului justiției, Robertson se
nior i-a cerut Iui Vorster să 
se intîlnească cu fiul lui. Răs
punsul acestuia a devenit cu
noscut citeva zile mai tirziu 
cind, în baza unui ordin al 
ministerului său, alte 35 de 
persoane au fost condamnate 
Ia interdicții pentru opoziția 
lor față de apartheid. Dar a- 
cesta a fost mai curînd un 
semn de slăbiciune decit de 
forță.

I. RETEGAN
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„Dezertări"? Ferească Dum
nezeu I

„Defecțiuni"? Expreaia • 
prea tare.

„Fenomene de descompu
nere ?“ Cuvintele sună groaz
nic de amenințător.

Concluzia? „Tăcerea e de 
aur".

In felul acesta a luat naș
tere la Saigon deontologia mi
litară.

După cum se știe, deontolo
gie, în sens medical, este ști
ința regulilor de comportare 
a medicului față de bolnav. 
Psihicul bolnavului trebuie 
cruțat. In prezența bolnavului, 
medicii trebuie să-și dea pă
rerea despre starea sănătății 
lui folosind expresiile cele mai 
bltnde cu putință. Dar, firește, 
ei trebuie să acționeze țlnind 
seamă de starea reală.

Deontologil militari sudvlet- 
namezi se bazează pe un prin
cipiu întrucîtva diferit: dacă 
nu vorbești despre ceva, în
seamnă că acest ceva nu există. 
Nu se vorbește despre zecile 
de mii de dezertări din arr 
ta saigoneză, înseamnă că .»[/ 
ceste dezertări nu există. Nu 
se vorbește despre „defecți
unile" din rîndul trupelor sai- 
goneze (se știe că unități în
tregi trec de partea forțelor 
patriotice) înseamnă că toate 
acestea nu există.

într-o informație transmisă 
din capitala sud-vietnameză. 
ziarul NEUE ZtRCHER ZEI- 
TUNG relevă că autoritățile de 
la Saigon au adoptat un „re
gulament special" pentru pre
să și radio prin care se inter
zice total folosirea de expre
sii ca „dezertare", „defecți
uni" sau „fenomene de des
compunere în armată". Ase
menea cuvinte trebuie șterse 
din vocabular și, potrivit indi
cațiilor oficialităților saigo- 
neze citate de ziarul elvețian, 
„nu trebuie să figureze tn 
nici un mijloc de informație 
scris sau oral".

Glumă ? Niciodată ! însuși 
generalul Ky, șeful juntei sai- 
goneze, a ținut să releve în pu
blic importanța noilor măsuri 
pentru „restabilirea încrederii 
in capacitatea armatei" (saigo- 
neze n.n.) El a reproșat zia
riștilor sud-vietnamezi și co
respondenților presei străine 
că „nu înțeleg întotdeauna va
loarea tăcerii".

Nu știm dacă ziariștii care 
I-au ascultat pe Ky au ințeles 
mal bine „valoarea tăcerii". In 
schimb ei au avut ocazia să 
înțeleagă cu cea mai mare u- 
șurință1 că junta sud-vietna
meză este alarmată de am
ploarea dezertărilor și descom
punerii din sinul armatei sai- 
goneze.

EM. RUCĂR

Actualități braziliene
Guvernul brazilian a anunțat o serie de măsuri vizînd di

versificarea producției agricole a țării. Se preconizează re
ducerea culturilor de cafea și cultivarea pe terenurile eli
berate a orezului, porumbului, fasolei soia, bumbacului etc. 
Banca Braziliei va acorda credite sporite pentru procurarea 
de mașini agricole, îngrășăminte, insecticide agricultorilor 
care vor acționa în direcția diversificării producției agri
cole.

Recent a fost dat parțial în funcțiune în apropiere de Rio 
de Janeiro complexul Guandu. Este vorba de un mare canal 
de aducțiune, de o uzină și citeva rezervoare. Complexul a- 
cesta e menit să pună capăt crizei cronice de apă potabilă 
de care suferă marele oraș brazilian. Cu o lungime de 36 km 
canalul Guandu nu e alcătuit din tuburi ci este săpat in 
rocă la o adîncime de 60 m. Construcția lui s-a realizat cu 
prețul unor mari eforturi prin munca a 8 000 de oameni. A- 
cum, o dată cu intrarea în funcțiune a canalului, orașul va 
primi un spor de 800 milioane de litri de apă pe zi. care 
însă constituie numai o treime din capacitatea totală a 
proiectului, la care se va ajunge treptat.

Exporturile Braziliei în primele cinci luni ale anului în 
curs au totalizat 696 milioane dolari față de 517 milioane 
dolari în perioada corespunzătoare a anului trecut.

Potrivit statisticilor, în același interval de timp, și impor
turile au înregistrat o creștere de circa 108 milioane do
lari. Ca urmare, la sfîrșitul primelor cinci luni ale anului, 
balanța comercială a Braziliei s-a încheiat cu un sold actio 
de 168 milioane dolari față de 98 milioane dolari cît repre
zenta la sfîrșitul lunii mai 1965.


