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DIN
n
Impedimente cu... 
tradiții

Pentru început ne-am adresat 
tov. ION TOMA, inginer șef al 
Direcției generale construcții-mon- 
taj din cadrul Sfatului popular al 
Capitalei, care ne-a răspuns :

— Anul viitor, în Capitală vor fi 
construite 12 500 apartamente. La 
mai mult de jumătate din numărul 
lor — peste 6 300 apartamente — 
lucrările au fost „atacate". Există 
toate condițiile ca acestea să se 
desfășoare conform graficelor sta
bilite. Pînă la sfîrșitul anului, a- 
p/roximativ 2 500 de apartamente 
vor fi aduse la stadiul de „închis", 
pentru a se putea lucra și pe timp 
friguros. Cu constructorii și cu 
utilajele existente am putea extin
de însă frontul de lucru pînă la 
8 000 de apartamente.

— Ce vă împiedică ?
— Ceea ce ne-a împiedicat și 

anul trecut : neprecizarea ampla
samentelor. Din cauză că se tără
gănează eliberarea unor amplasa
mente îu microraiomil C4-1 din 
Balta Albă — ca să mă refer la 
un exemplu — începerea lucrări
lor pentru aproape o mie de apar
tamente întîrzie. E$fe timpul să fie 
aprobate mai repede ți amplasamen
tele din B-dul Armata Poporului. 
Secțiunea tehnică a sfatului popu
lar se zbate, dar... numai atît nu 
ajunge.

— Am vrut să aflăm și părerea 
constructorilor. în Balta Albă, ar
hitectul SEBASTIAN ABRAMO- 
VICI, șeful unui lot, ne-a spus :

— La trei din cele nouă blocuri pe 
care trebuie să le construim în 
anul viitor, lucrările ait și început. 
Pînă la începutul lunii decembrie 
le vom ridica „la roșu“. Există 
însă un âpipediment : a trecut 
aproape o săptămână din oc
tombrie și nu am primit de la in
stitutul Proiect-București docu
mentația de deviz. Aceasta ne ține 

nu putem să contractăm 
utilaje. Institutul ne

Constructorilor de pe șantierele de locuințe le re
vine în prezent o sarcină deosebit de importantă : 
concomitent cu realizarea integrală a planului pe 
1965, ei trebuie să pregătească temeinic și să în
ceapă o mare parte din construcțiile primului an al 
viitorului cincinal. Crearea încă de acum a unui 
front de lucru larg constituie o condiție hotărîtoare 
pentru executarea lucrărilor în ritm susținut și de 
bună calitate, pentru predarea „la cheie" a locuin
țelor în mod eșalonat, de-a lungul anului. Aceasta 
presupune ca sfaturile populare, conducerile orga
nizațiilor de proiectare și ale întreprinderilor să se 
ocupe cu răspundere de asigurarea din timp a am
plasamentelor, documentației tehnice, forței de 
muncă, materialelor și utilajelor necesare.

Care este situația pregătirii frontului de lucru 
pentru anul viitor? Ce măsuri trebuie luate pentru 
ca blocurile începute să ajungă, înainte de sosirea 
iernii, într-un stadiu cit mai avansat? Iată con
statările făcute cu prilejul unui raid-anchetă între
prins de ziarul nostru pe șantiere din orașul Bucu
rești, regiunile Argeș și Iași.

(pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

Șl POSIBIL ITĂȚI
în loc, 
materiale, 
pune astfel în situația inaccepta
bilă de a lucra de azi pe mâine. 
Dacă am avea tot ce ne trebuie, 
am mai putea glisa în plus încă 
un bloc, am turna acum — cînd 
timpul e încă bun — fundațiile la 
alte două-trei.

Cum se vede, în pregătirea fron
tului de lucru pentru construcțiile 
de locuințe din 1966 se repetă a- 
numite deficiențe care au fost cri
ticate și în anii trecuți. Nu sînt 
oare îndeajuns de cunoscute Sfa
tului popular al Capitalei conse
cințele ce au decurs, îneît să se re
nunțe mai repede la o tradiție care 
perpetuează neajunsuri?

Ioan ERHAN

Pe harfa care indică stadiul însă- 
mînjărilor din toamna aceasta, regiu
nea Cluj apare mereu înfîrziată. Ce 
factori determină rămîneri în urmă la 
aceste lucrări ?

„De fapt, față de aceeași perioa
dă a anului trecut, sîntem mai a- 
vansați — ne spune tov. ing. Mir
cea Bîrsan, vicepreședinte al con
siliului agricol regional. Dar acest 
lucru nit trebuie să fie un motiv 
de autoliniștire. In ultima vreme, 
consiliul agricol regional a luat o

seamă de măsuri pentru accelera
rea ritmului lucrărilor. Planurile 
operative ele la raioane și unități 
agricole au fost revizuite în scopul 
accelerării vitezei de lucru. S.M.T.- 
urile au organizat lucrul în două 
schimburi la tractoare sau în 
schimburi prelungite. A fost asigu
rat întregul necesar de semințe. Se 
lucrează intens la recoltarea sfeclei 
de zahăr, a cartofilor, florii-soare- 
lui și a porumbitlui".

Am rejinuf aceste precizări spre

Ritmicitatea rămîne
un simplu deziderat?

CONSTANTIN

anul în curs 
răspuns. Pînă

Din consultarea mai multor situa
ții statistice reiese că locuințele 
construite în ultimii ani de Trus
tul regional de construcții Argeș 
nu au fost predate ritmic în folo
sință. Execuția majorității aparta
mentelor a fost împinsă sistematic 
spre ultimele luni ale anului. Prin
cipala cauză este acum bine cu
noscută : pregătirea de la un an 
la altul a unui front de lucru în
gust, fapt care, în cele din urmă, 

“a determinat o nerațională eșalo
nare a predării lor. Care e situația 
în acest an ? Ne răspunde directo
rul trustului, ing. 
OLTEANU.

— Cu planul pe 
stăm bine — ne-a
în prezent am predat 721 de apar
tamente din cele peste 1 500 cîte 
sînt planificate.

— Totuși, chiar din cifrele la 
care vă referiți reiese că în 9 luni 
ni a fost îndeplinit nici jumătate 
din plan. Cum adică „stăm bine“ ?

— Dacă e vorba să discutăm 
realist, nu fac un secret din a ară
ta cauza rămânerii în urmă : con- 
centrîndu-ne atenția asupra sarci
nilor de producție curente, nu am 
pregătit din timp frontul de lucru, 
situație care se repetă și în acest 
an. Pînă acum nu am început lu
crările decît la blocuri cu aproape 
500 de apartamente, ceea ce tre
buie să recunosc că e puțin în ra
port cu volumul locuințelor plani
ficate pe anul 1006. Cunoaștem am
plasamentele, avem asigurată docu
mentația tehnică. Singura greu
tate privește viitoarele locuin
țe din Cîmpulung Muscel, unde 
proiectid de ansamblu nu este încă 
aprobat. Acolo, constructorii nu 
lucrează, utilajele stau. Dar în 
prezent ne preocupă terminarea 
locuințelor din acest an.

Nicolae CUCUI

(Continuare în pag. a HI-a)

INSTANTANEE Dăruit!a»

copiilor vopsele

a le confrunta cu cele constatate în 
raidul întreprins în cîteva raioane ale 
regiunii. In raioanele Aiud, Zalău, 
Bistrița se însămînjează de zor griul 
ți celelalte culturi de toamnă. în 
multe unități aceste lucrări "sînt a- 
proape terminate. Așa este cazul la 
Ciuguzel, raionul Aiud. Cooperatorii 
de aici știu că griul semănat la timpul 
optim le-a dat cu aproape 1 000 kg 
la hectar mai mult decît cel însămîn- 
jaf mai tîrziu. De aceea, anul acesta, 
pe terenurile eliberate s-a trecut de 
îndată la arat și semănat cu 10 trac
toare. S-au și însămînțat 310 ha, au 
mai rămas 160 ce vor fi semănate 
după porumb. De cîteva zile 350 de 
cooperatori culeg porumbul. Terenul 
este eliberat de coceni spre a putea 
fi pregătit pentru însămînfare. Ciu- 
guzelul a devenit acum un exemplu 
de organizare ți operativitate la în- 
sămînjări, ca de altfel și cooperati
vele din Ciumbrud, Șpălnaca și altele.

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

Joi la amiază a sosit în Bucu
rești președintele Republicii In- 
(dia, dr. Sarvepalli Radhakrish- 

pnan, care în calitate de oaspete al 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste ~ 
Chivu Stoica, va face o vizită 
țara noastră ca răspuns la vizita 
făcută în India de conducătorii de 
stat români în anul 1962.

în întîmpinarëa înaltului oaspe
te, pe aeroport se aflau președin
tele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Constanța Cră
ciun, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului, de Miniștri, 
Grigore Géàhfemi;* secretarul Con- Stat-'—-că. vizita •. pe care o >fa-
siliului de Stat, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, conducători de instituții 
centrale, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Erau prezenți K. R. F. Khilnani, 
ambasadorul Indiei, și alți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București.

Pe frontispiciul aerogării erau 
arborate drapelele de stat ale ce- 
lor două țări.

Avionul prezidențial a fost es
cortat de la frontieră de avioane 

. cu reacție ale forțelor noastre ar
mate.

La coborîrea din avion, preșe
dintele Republicii India a-, fost sa
lutat cordial de președintele Con
siliului de Stat al Republicii. So
cialiste România și de. ceilalți'con
ducători; ai. statului nostru prezenți 
la aeroport.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Indiei și României. în 
semn de salut s-au tras 21 de sal
ve de artilerie. Cei doi președinți

România,
în

au trecut în revistă batalionul de 
onoare.

Președintelui Indiei i-au fost-pre- 
zentați apoi șefii misiunilor diplo
matice, precum și persoanele ofi
ciale române.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
adresat oaspetelui un cuvînt de 
salut. Vorbitorul a scos în evidență 
faptul că în timpul vizitei în țara 
noastră președintele Indiei va a- 
vea prilejul să cunoască nemijlo
cit aspecte din viața și activitatea 
poporului român, eforturile sale în 
sprijinul cauzei nobile a înfloririi 
și propășirii patriei, aspirațiile și 
lupta sa pentru pace.

Ne exprimăm convingerea — a 
spus președintele Consiliului de

ceți în țara noastră va aduce 
o contribuție importantă la pro
movarea legăturilor dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica India.

Răsp.unzînd, președintele Repu
blicii India a mulțumit președinte
lui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România pentru ura
rea de bun venit în țara noastră. 
Subliniind legăturile' economice 
dintre cele două țări, oaspetele a 
arătat că România a contribuit la 
dezvoltarea industriei petroliere in
diene și a citat ca exemplu rafină
ria de la Gauhati, construită cu 
cooperarea românească. Oaspetele 
s-a referit, de asemenea, la dezvol
tarea relațiilor culturale dintre cele 
două; țări. .

Sper în mod sincer — a încheiat 
oaspetele — că vizita mea în Româ
nia va contribui la întărirea legă
turilor dintre țările noastre.

După defilarea batalionului de 
onoare, un grup de copii a oferit 
flori președintelui Indiei și condu
cătorilor de stat români. Numeroși

Dăruiți copiilor vop
sele ! Și vor crea uni
versul a doua oară. 
Dacă nu- credeți, vizi
tați Expoziția interna
țională de desene ale 
copiilor și a tineretu
lui școlar, tn creion, 
acuarelă sau cărbune, 
in cerneală, tuș, ori u- 
lei, pe hirtie de Împa
chetat sau pe sticlă, in
spirația lor n-are pre-

tenții, nu se alimen
tează cu vopsele și 
pensule de la Fondul 
Plastic, ci din imensa 
curiozitate de a des
coperi lumea. Aproxi
mativ 700 de desene 
din peste douăzeci de 
țări, selecționate din 
„opera“ a zeci și sute 
de mii de „pictori", 
zugrăvesc frumusețea 
omului și a naturii vă-

Zugrăvesc (și privesc) cu ochii mirați și 
naivi ai primei vîrste

zută cu ochii mirați și 
naivi ai primei vîrste. 

înainte de a învăța 
să scrie, copilul dese
nează. Basmul și rea
litatea se întrepătrund. 
Făt Frumos omoară 
Zmeul, macaraua ■ cu 
gît de girată înalță 
blocuri moderne, 
copierul zboară dea
supra iurtelor 
Mongolia, un personaj 
ciudat și înfricoșător, 
numit Wayang, reîn
vie pe hirtie din stră
vechea mitologie in
doneziana.

Din vîrîul creionului 
se nasc miracole, pe 
coala de hirtie totul 
devine posibil. Soarele 
și-a pus cercei și măr
gele de foc pentru 
inaugurarea unul nou 
cartier dintr-un oraș 
românesc ; la „ziua de 
naștere“ tortul e atît 
de mare incit ii aco- 
peră pe invitați ; pes
cuitul e comod și im- ' 
belșugat cînd arunci 
undița într-un... acva
riu. Și dacă un cal va 
ieși din peniță și tuș 
cu zece picioare în loc 
de patru, nu-i nimic. 
Acest decaped va fi 
un „cal din Marte“ I 
Imaginația copiilor nu 
cunoaște limite și nici 
barierele convenționa
le ale prejudecăților. 
„Sfîntul Nicolae“, în 
viziunea unui „pictor“ 
de cinci ani din Lu
xemburg, nu are nimb 
și nici trăsături hie
ratice, dimpotrivă, 
pare un ghiduș tova
răș de joacă. Dar u- 
morul și sinceritatea 
copiilor pot deveni u- 
neori teribile.

eli-

din

Paul DIACONESCU

(Continuare 
în pag. a Il-a)

bucureșteni, aflați la aeroport, au 
salutat pe oaspeții indieni.

De la aeroport, convoiul mașini
lor oficiale, escortate de motoci- 
cliști, s-a îndreptat spre reședința 
rezervată înaltului oaspete.

Președintele Republicii India, dr. 
Sarvepalli Radhakrishnan, a făcut 
o vizită protocolară președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au parti
cipat Constanța Crăciun, Grigore 
Geamănu, George Macovescu.

Au luat parte K. R. F. Khilnani, 
ambasadorul Republicii India la 
București, și persoanele oficiale 
care însoțesc pe președintele Indiei.

(Agerpres)
■ ■ • -J .. y

In pagina a III-a 
fesfări prilejuite de 
țedintelui Republicii

alte mani- 
vizita pre- 
India. /

La ce! mai mare
cuptor al Reșiței 
s-a elaborat prima
șarjă de oțel
5

(Continuare în pag. a III-a)

Pe șantierul liniei electrice de 400 kV Slatina—București

Tovarășului GUS HALL .
Secretar general al Partidului Comunist

din S. U. A.

Cu prilejul împlinirii a 55 de ani de la naștere, 
Comitetul Central al P.C.R. vă adresează dv., condu
cător de seamă al P.C. din S.U.A., calde felicitări și 
vă urează multă sănătate și succes în activitatea 
dv., în lupta întregului partid.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Puncte de vedere în 
legătură cu desfășu
rarea procesului de în- 
vățămînt în institutele 
agronomice

REȘIȚA (coresp. „Scînteil*). 
în mai puțin de patru luni, 
constructorii întreprinderii de 
construcții și montaje meta
lurgice Reșița au ridicat din 
temelii, în locul cuptorului 4, 
un alt cuptor cu o capacitate 
de două ori și jumătate mai 
mare. Ieri, la orele 13,30, cînd 
noul cuptor de 250 tone, cel 
mai mare de acest fel de la 
Combinatul siderurgic Reșița, 
a elaborat prima șarjă, alături 
de oțelarii Vasile Iușan, Ion 
Venter și alții pe platforma o- 
țelăriei se aflau Ștefan Tripșa, 
maistru principal, Erou al Mun
cii Socialiste, și inginerul Cor
nel Deheleanu, adjunctul sec
ției oțelărie nr. 2 de la Com
binatul siderurgic Hunedoara. 
Cei doi specialiști au ajutat 
colectivul de aici la realizarea 
vetrei noului cuptor după o 
tehnologie avansată. Avanta
jele : s-a redus timpul de 
execuție la numai 14 ore și ju
mătate, față de 95—100 ore cît 
se lucra după metodele cla
sice. Și aceasta a contribuit, 
printre altele, ia darea în ex
ploatare a noului cuptor cu 
20 de zile înainte de termen, 
întreaga instalație, ca și uti
lajele necesare la construirea 
noului cuptor — cu proces de 
producție automatizat — au 
fost realizate de uzine din țara 
noastră.

Excelenței sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă trimit dumneavoastră și Consiliului de Stat al 

României cele mai călduroase mulțumiri pentru 
amabilul dumneavoastră mesaj cu ocazia aniversării 
Zilei independenței Ciprului, împreună cu salutările 
mele cordiale și cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și prosperitatea poporului 
român.

Arhiepiscopul MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

I
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In articolul „Cum să se facă specializarea 
publicat în „Scînteia" nr. 6739, au fost prezen
tate unele aspecte ale pregătirii viitorilor specia
liști pentru producția animalieră și ale organiză
rii studiului în facultățile de medicină veteri
nară. Ulterior s-au adresat redacției și alți spe
cialiști, exprimîndu-și părerea în legătură cu pro
blema adusă în discuție. In cele ce urmează pu
blicăm două articole care, deși exprimă puncte 
de vedere diferite, pot contribui la soluționarea 
pozitivă de către forurile de învățămînt a unui 
important aspect al procesului de învățămînt din 
institutele agronomice.

CUM SĂ SE FACĂ

SPEClĂUZĂRfA?

O propunere 
discutabilă

în articolul „Cum să se 
facă specializarea ? au fost 
abordate, după cum se știe, 
unele aspecte ale pregătirii 
actuale a specialiștilor pen
tru producfia animalieră, 
propunîndu-se formarea a- 
cestora în secfii sau facul- 
tă|i deosebite : de medicină 
veterinară și zooeconomie 
(Zootehnie). Problemele a- 
bordale de tînărul nostru 
coleg solicită desigur o 
afenjie deosebită, deși o- 
piniile exprimate mi se par 
discutabile. Dar înainte de 
alte argumente cred că tre
buie să recurgem la cîfeva 
file din istoria școlii supe
rioare veterinare românești.

După cum se știe, în |ara 
noastră, învăfămînful me- 
dicinei veterinare datează 
de circa 100 de ani. De la în
cepui, sarcina medicului ve
terinar a fost aceea de a a- 
păra sănătatea animalelor 
domestice, iar pe de altă 
parte, de a îndruma crește
rea lor după metode științi
fice. Școala, și mai fîrziu 
Facultatea de medicină ve
terinară din București, s-a 
bucurat de un binemeritat 
prestigiu. După 23 August 
1944, învăfămînful superior 
a luat o mare dezvoltare, 
în cadrul institutelor agro
nomice a fost pregătit un 
valoros detașament de spe
cialiști care au adus și a- 
duc o importantă contribu
ție la înflorirea agriculturii 
socialiste. în cadrul institu
telor agronomice, pînă la un 
moment dat au fost pregă
tiți și ingineri zootehnișfi, 
care să se ocupe numai cu 
creșterea animalelor, res
pectiv alimentafie și selec
ție. Dar, acești specialiști e- 
rau puși în situația de a re
zolva probleme aduse în a- 
tenție de bolile de creș
tere ale animalelor deși, 
după cîf se pare, inginerii 
zootehnișfi nu aveau pre
gătirea corespunzătoare. în 
schimb, medicii veterinari 
pregătiți anterior cunoșteau 
atît aspectele legate de a- 
limenfație, cît și cele de pa
tologie animală. Care era 
cauza ?

Disciplinele care se pre
dau la facultățile de zooteh
nie erau „împrumutate" fie 
de la facultățile de agro
nomie, fie de la facultățile 
de medicină veterinară, cu 
excepția tocmai a patolo
giei, cu toate numeroasele 
sale ramuri. în facultățile de 
zootehnie, viitorii ingineri 
nu învățau mai multă zoo
tehnie decît viitorii medici 
veterinari, nu studiau de loc 
disciplinele specifice legate 
de apărarea sănătății ani
malelor. Inginerul zooteh
nist, tocmai pentru faptul că 
era pregătit mai mult ca in
giner, iar nu ca medic, pă
rea mai îndepărtat de pro
blemele specifice din do
meniul biologic. Cu anii s-a 
putut constata că profilul 
științific al inginerului zoo
tehnist reprezenta o îmbi
nare nereușită între cel al 
agronomului și al medicu
lui veterinar. Pînă la urmă, 
facultățile de zootehnie au 
fost contopite cu facultățile 
de medicină veterinară. 
După părerea mea, s-a pro

cedat bine cînd s-a luat a- 
ceastă măsură.

Socotesc că, în prezent, 
viitorii medici veterinari 
primesc o pregătire cores
punzătoare cerințelor pro
ducției animaliere din uni
tățile agricole socialiste : 
selecție și ameliorare, ali
mentație, prevenirea și com
baterea bolilor. Este pro
filul unui specialist nece
sar fiecărei gospodării so
cialiste, crescătoare de ani
male. Roadele acestei mă
suri vor fi cunoscute mai 
bine către finele anului a- 
cesfa, cînd va absolvi prima 
promoție de medici veteri
nari de la cete patru facul
tăți din țară.

în lumina acestor consi
derente, rai se pare nepo
trivită propunerea făcută de 
autorul articolului „Cum să 
se facă specializarea î” de 
a se scinda facultatea de 
medicină veterinară în două 
facultăți sau secții. Cred 
că problema specializă
rii trebuie privită cu to
tul altfel. Învățămîntul me
dianei veterinare și al 
zootehniei este atît de 
strîns în cadrul facultăților 
de medicină veterinară, în- 
cît la absolvire tinerele ca
dre posedă fot afîtea po
tențialități fie în direcția 
patologiei animale, fie în a- 
ceea a creșterii animalelor, 
alimentației etc. Astfel că, 
după repartizarea în pro
ducție, tinerii absolvenți se 
vor putea specializa în unul 
din sectoarele de activitate 
în care vor lucra : patolo
gia, alimentația sau zooteh
nia propriu-zisă. După ter
minarea studiilor de cinci 
ani. ar fi deci suficient să 
mai urmeze un semestru de 
specializare, unii pregătin- 
du-se pentru practica ve
terinară, alții pentru crește
rea animalelor etc. Admi- 
fînd crearea unor facultăți 
pe specialități, ar însemna 
să ajungem la înființarea nu 
a două facultăți, cum pro
pun unii, ci a tot afîtea cîte 
specialități există : patolo
gie animală, igienă, alimen
tație etc. etc. Pe de altă 
parte, lucru știut din prac
tică, asemenea scindări duc 
la o aglomerare artificială 
de personal didactic și sfu- 
denți, îndeosebi în Capi
tală. Unii dintre cei care 
propun reînființarea facultă
ții de zootehnie se gîndesc 
ca aceasta să fie organiza
tă, în primul rînd, la Bucu
rești. Dar noi trebuie să 
discutăm problema în lumi
na intereselor generale și 
nu prin prisma dorinței per
sonale de a lucra în Capi
tală.

Ca unul care predau în 
învăfămînful superior de 
peste 40 de ani, fiind în 
prezent cel mai în vîrstă 
dintre profesorii facultății de 
medicină veterinară, am 
scris aceste rînduri din do
rința de a contribui la per
fecționarea învățămînfului 
veterinar din țara noastră.

Prof. dr. Vasile GHEflE 
membru corespondent 
al Academiei Republicii 
Socialiste România 
Laureat al Premiului 
de Stat

zată și organizarea învă- 
țămîntului superior zoove- 
terinar,

Pregătirea viitorilor spe
cialiști zooveterinari, che
mați să lucreze nemijlo
cit în unitățile agriculturii 
noastre socialiste, are o 
importanță deosebită : de 
modul în care aceștia vor 
ii pregătiți pentru a apli
ca în practică cunoștințe 
multiple depind în bună 
măsură rezultatele pe care 
le vor obține. A porni 
însă de la necesitățile în- 
vățămîntului spre nevoile 
practicii zooveterinare mi 
se pare a analiza lucruri
le de la coadă spre cap. 
Aceasta deoarece nu ac
tivitatea practică trebuie 
orientată după nevoile în- 
vâțâmîntului, ci,-din con

tră, învățămîntul zoovete- 
rînar trebuie să se orien
teze și să-și fixeze profi
lul în funcție de nevoile 
practicii. Bineînțeles, fără 
să se omită progresul 
științific aplicat în practi
ca zootehnică și veterina
ră pe scară mondială. 
Personal, cred că proble
ma eficienței în pregăti
rea viitorilor spec'c'ișli 
în zootehnie și medicină 
veterinară n-ar trebui re
dusă, în nici un caz, nu
mai la modul în care una 
sau două discipline sînt 
plasate în planul actual 
de învățămînt, nici la nu
mărul de ore în care se 
predă o disciplină sau 
alta, deși acest lucru își 
are importanța sa. Eu cred 
că e necesar să abordăm 
problemele mai aprofun
dat, în esență, și să anali
zăm dacă înseși discipli
nele prevăzute în planul 
actual, în ansamblul lor, 
corespund necesităților 
activității de pe teren. 
După părerea mea, nu se 
poate trece la o reală per
fecționare a planurilor de 
învățămînt atîta vreme cît 
autorii lor nu au delimitat 
precis care este sarcina 
efectivă a specialistului 
de pe teren, nu au anali
zat în mod aprofundat 
cum să rezolve proble
mele pe care i le ri
dică producția. Dacă 
se pornește de la ideea 
că medicul veterinar 
trebuie să cunoască „în 
general” toate dome
niile și toate probleme
le care au contingență 
cu creșterea animalelor, 
atunci el nu va putea să

le rezolve decît tot „în 
general". O analiză obiec
tivă și principială a acti
vității de pe teren va de
monstra însă că medicul 
veterinar este copleșit de 
prea multe atribuții, ne
conturate decît în linii cu 
totul generale și pentru 
care în scurtul timp de 
școlarizare în facultate 
nu poate fi pregătit nici 
măcar „în general". Atri
buțiile medicului veterinar 
de teren sînt variate, dis
parate în conținut, legă
tura dintre ele fiind re
prezentată cel mai ade
sea doar de faptul că au 
ca obiect șeptelul.

Practica a arătat însă 
că activitatea de teren se 
autodiferențiază după legi 
și criterii proprii, creînd 
cu timpul și cu eforturi 
considerabile fie profe
sioniști specializați în 
zootehnie, iie specializați 
în medicina veterinară. 
Activitatea practică a a- 
rătat în același timp că 
medicii veterinari (sau 
inginerii agronomi) care 
au devenit specialiști în 
zootehnie au pierdut legă
tura cu practica medicală 
(sau agricolă) și invers. 
De asemenea, acei profe
sioniști care, datorită unpr 
împrejurări temporare, au 
fost puși în situația să 
activeze atît în domeniul 
zootehniei raționale și 
științifice, cît și în dome
niul medicinei profilactice 
și curative n-au obținut 
decît rezultate mediocre. 
Cred că trasarea de sar
cini și responsabilități 
concrete și perfect deli
mitate, atît pentru, medicul 
veterinar, cît și pentru 
inginerul zootehnist sau 
inginerul aaronon?. anare 
ca o necesitate imediată. 
După părerea mea, obli
gația inginerului agronom 
să fie aceea de a veghea 
ca efectivul de animale 
din gospodărie să aibă 
asigurată hrana nece
sară producției planifi
cate, a inginerului zooteh
nist să organizeze munca 
de selecție, ameliorare, 
exploatare și rentabiliza
re a efectivelor, iar me
dicul veterinar să previ
nă și să combată bolile 
inerente efeciivolor aglo
merate. Imixtiunea unuia 
dintre cei trei specialiști 
în activitatea celuilalt 
nu poate provoca decît

încurcături, prin lipsa de 
competență.

Or, dacă se analizează 
planul de învățămînt al 
facultăților de medicină 
veterinară, se constată că 
pregătirea multilaterală a 
tinerilor se realizează în 
detrimentul pregătirii lor 
în adîncime, în specialita
te. Este greu de admis că 
în 60 de ore de lucrări 
practice la zootehnia ge
nerală și genetică, stu
dentul ar putea asimila 
suficiente cunoștințe pen
tru aplicarea geneticii 
științifice în practică. îmi 
este, de asemenea, greu 
să-mi imaginez că medi
cul veterinar poate fi bine 
pregătit, în acest răs
timp, la bolile parazi
tare pentru a putea 
depista și combate el în
suși orice boală. A- 
ceasta cu atît mai mult 
cu cît 60 de ore de lu
crări practice și clinică 
înseamnă de fapt 10 ieșiri 
pe teren a cîte 6 ore, pe 
întreaga durată de școla
rizare în cei 5 ani de fa
cultate. Exemplul este va
labil și pentru bolile in- 
fecto-contagioase, bolile 
obștetricale, chirurgicale, 
interne etc. Cei cinci ani 
de școlarizare la faculta
te, după planul în vigoa
re, nu pot oferi însă un 
număr mai mare de ore 
practice pentru fiecare 
specialitate (cu atît mai 
mult cu cît și numărul o- 
relor de curs teoretic este 
destul de redus). Pla
nul de învățămînt cu
prinde nu mai pu
țin de 35 de discipline, 
dintre care 30 obligatorii 
și 5 facultative. Cum însă 
mărirea duratei de școla
rizare nici chiar la 6 
sau 7 ani n-ar putea re
zolva problema (aglome
rarea diverselor discipli
ne ca într-un „pat al lui 
Procust", făcîndu-le inefi
ciente), cred că singura 
soluție, în funcție de deli
mitarea celor trei sectoa
re impuse de munca de 
teren, ar consta în școla
rizarea separată, în facul
tăți distincte a celor trei 
specialități. în acest mod, 
cred, planul de învăță
mînt ar putea cuprinde 
numai discipline utile pre
gătirii de specialitate.

Eugen PAȘTEA 
doctor în științe veteri
nare, Laureat al Premiu
lui de Stat
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Geologi în Munții Hășmașuiul

Foto : Agerpres

Dărui fi copiilor vopsele
(Urmare din pag. I)

O femeie cu miinile înfipte în 
șold într-o atitudine de cumătră 
poartă explicația „Mama mea"... 
Lipsă de respect sau doar un umor 
precoce și nevinovat ? Cine poate 
ști, dar să nu uităm că Ia opt ani 
copiii au spiritul ascuțit și în inge
nuitatea lor spun adevărului pe 
nume.

Există o poezie a peisajului și a 
culorii, alia de la un meridian la 
altul, există o nuanță a sensibilității, 
alta de la un popor la altul. Ei bine, 
copiii înregistrează aceste subtile 
deosebiri cu b surprinzătoare pre
cizie și finețe.

La virsta de șase ani, deci îna
inte de a-1 fi citit pe Esenin, o fe
tiță descoperă, lirismul peisajului ru
sesc cu mesteceni albi pe un cer a- 
proape mov, în vreme ce desenele

norvegienilor folosesc culoarea dură 
și au ca peisaj favorit marea cu băr
cile, corăbiile și chiar cu pluta ex
pediției Kon Tiki, demnă urmașă a 
vikingilor. Acuarela japoneză are o 
transparență stranie, filtrată printr-o 
veche noblețe a gingășiei, in vreme 
ce micii pictori chinezi, zugrăvind 
natura bogată a patriei lor, amin
tesc minuția și vibranta poezie a 
stampelor milenare. Cu toată fante
zia lor fără hotare, îndreptată spre 
un viitor cu rachete și cosmonauți, 
copiii descoperă totuși tradiția și is
toria, descoperă universul în care 
s-au născut, în care vor trăi și mun
ci. Pentru autorii expoziției această 
muncă a început. Joaca nevinovată 
cu pensula și creionul nu e, în de
finitiv, o muncă? Efortul de a cu
noaște și interpreta lumea.

Tocmai de aceea, dăruiți copiilor 
vopsele.

„Fatal lui Procust“ 
nu e în nici un caz
o soluție

Pe bună dreptate, arti
colul publicat în „Scîn
teia” scoate de la început 
în evidență atenția deo
sebită pe care Directive
le Congresului al IX-lea

al P.C.R. o acordă dezvol
tării producției animalie
re. în lumina sarcinilor 
trasate de partid în acest 
domeniu trebuie, după pă
rerea mea, să fie anali-
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rante trăgea de un șifonier. La un 
moment dat, Ionica a dat drumul. 
Șifonierul a lovit-o pe adversară. 
(Deci : .leziunile multiple, de șifo
nier au fost produse !). Doctorița 
a căzut vreo două trepte. (Deci : 
n-a fost îmbrîncită pur și simplu, 
din capul scării pînă jos •).

Vasilica Drăgoi a depus și
Cu unele amănunte, privind un 
geam spart, dar cam în același 
sens. Depozițiile consemnate de 
secretarul de instanță au fost is
călite de martori. Era o altă ver
siune a faptelor. Putea fi pusă la 
îndoială ? Cei doi Drăgoi au fost 
martori oculari. Mărturia lor avea 
și ea greutate. Și, deodată, balan
ța a început să se miște pînă cînd

mai figurează ca martori. Figurea
ză ca inculpați ! Ce s-a întîmplat ?

Depoziția pe care au făcut-o cu 
un an înainte a fost frumoasă, u- 
tilă, putem spune într-un fel 
utentică, verosimilă. A avut
mai un singur cusur. Martorii nu 
fuseseră la fața locului ! Și Elena 
Martin și martorele sale au sesi
zat imediat instanța. Depozițiile 
erau mincinoase ! Iar efectele u- 
nei astfel de mărturii ? Tov. jude
cător Tiberiu Sepeși de la Colegiul 
II Penal al Tribunalului Capitalei 
ne spune :

„Martorii mincinoși pot aduce 
grave prejudicii ordinii de drept. 
Ei pot determina, prin depozițiile 
lor, unele concluzii greșite ale

Pe teme cetățenești
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• Teatrul de Operă șl Balet : 
TRUBADURUL — 19,30.
© Teatrul de Stat de Operetă : CASA 
CU TREI FETE — 19,30.
S Teatrul Național ,1. L. Cațagiale" 
(sala Comedia) : VEDERE DE PE 
POD — 19.30, (sala Studio) : ÎNTIL- 
NIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
« Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : COLOMBE — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE
— 19.30, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : DRAGA MINCINOSULE — 
19,30.
e Teatrul de Comedie : FIZICIENII
— 20.
O Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
Sala Palatului) : PĂLĂRIA FLOREN
TINĂ — 19,30. I
© Teatrul Mic : CINCI SCHITE și 
CINTĂREAȚA CHEALĂ —-20.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" :
IUBESC PE AL 7-LEA — 20.
O' Teatrul satiric muzical ,,C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : CU MUZICA E... 
DE GLUMIT — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala Acade
miei) : UMOR PE SFORI — 9,00,
AMNARUL — 16.
A) Circul de stat : CIRCUS BUCU
REȘTI — 20.

TELEVIZIUNE
A 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
a 19,20 — „Cine cîntă în poiană" — 
emisiune muzicală pentru copii 
O Filmul pentru copil „Mielul de 
pluș" © 20,00 — Săptămîna © 21,00
— Avanpremieră ® 21,10 — Mari 
poeți ai lumii : IANNIS RITSOS 
© 21,30 — „Parada vedetelor" 0 22,20
— Jurnalul televiziunii (II) și Buleti
nul meteorologic.

CINEMATOGRAFE
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„Am auzit' țipete și uitîndu-mă 
pe fereastră am văzut pe cei pa
tru că o loveau"...
Aveau cuvîntul martorii. Prima 

vorbea Ecaterina lonescu. La inte
rogatoriile luate, nici unul din in
culpați nu recunoscuse faptele ce 
i se imputau. Se judecau două 
procese conexate. Unul intentat 
de Elena Martin soților Guțu și 
soților Marica. Obiectul: loviri, vă
tămări grave. Celălalt intentat de 
soții Guțu și Marica — Elenei 
Martin și lui Costache Ion. Obiec
tul : violare de domiciliu. Fiecare 
povestea altfel cele întîmplate, fie
care dădea vina pe celălalt. Cum 
s-au petrecut lucrurile în realitate? 
Cine spunea adevărul ? Numai din 
declarațiile celor în cauză era greu 
să stabilești realitatea. Or, în jus
tiție, esențialul e să stărui prin 
toate mijloacele pentru descoperi
rea adevărului, să previi orice e- 
roare în cunoașterea, dovedirea și 
caracterizarea faptelor. O treabă 
extrem de gingașă, anevoioasă și 
de mare răspundere socială. Pen
tru asta aveau cuvîntul 
ca să ajute instanța să 
mai bine faptele.

Vocea judecătoarei se 
nou :

„îți atrag atenția să spui adevă
rul deoarece legea pedepsește pe 
martorul mincinos“.

A doua martoră, Leontina Ștefă- 
nescu, era vizibil impresionată. 
Era, ca să spunem așa, momentul 
adevărului. Da, a fost și ea de 
față. Și a urmat o depoziție clară, 
sinceră, fermă, animată vizibil de 
dorința de a reda cît mai fidel 
cele văzute. Depozițiile precedente 
au fost confirmate și de declara
ția martorei Aurelia Negulescu. 
Toate trei au povestit cum a fost 
lovită și aruncată pe scări Elena 
Martin. Relatarea martorilor ocu
lari era atît de convingătoare în- 
cît încercai, aproape material, sen
timentul că balanța, pînă atunci 
în echilibru, a justiției, începea să 
se încline vădit într-o parte. Ade
vărul începea să mijească.

Martorii Elenei Martin au fost 
audiați în virtutea dreptului de 
apărare, principiu sacru în justi
ție. Au vorbit deschis, știind că-și 
fac o datorie cetățenească. In vir
tutea aceluiași drept și partea ad
versă, familia Guțu, putea admi
nistra proba cu martori, 
propuși ca martori soții 
și Vasilica Drăgoi. Să-i 
Cu atît mai mult cu cît 
le anterioare păreau 
spulberat. Vor prezenta 
versiune a faptelor ?

Vorbește Gheorghe Drăgoi. 
clară că va fi sincer. N-a văzut 
decît crîmpeie din scandal. A vă
zut mai întîi o busculadă între £-■ 
lena Martin și Ionica Marica, 
(Deci : n-au tăbărît toți patru pe 
ea I). Fiecare din cele două belige-

Au fost 
Gheorghe 
ascultăm, 
depoziții- 
greu 
ei o

de 
altă
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® Cmd balanța începe să se încline 
® Șifonierul era de vină ?
• Metamorfoză: Din martor, inculpat

talgerele au ajuns cam la același 
nivel. Se înfruntau două versiuni, 
amîndouă, judecind cel puțin după 
aparențe, autentice, verosimile. 
Puteau fi reținute ambele sau, 
după o cîntărire atentă a faptelor, 
numai una. Principalul era să nu 
fie nedreptățit nimeni, să se apli
ce justiția, să fie apărate prin sen
tința ce se va da regulile de con
viețuire în societate, să fie pedep
siți cei ce s-au abătut de la ele.

Era în 15 ianuarie 1964 —și ar 
fi fost greu de prezis că povestea 
aceasta avea să treacă și peste 
pragul anului 1965 fără a fi ter
minată. Și toate s-au tras de la 
ședința instanței de judecată din 
acea dimineață.

A trecut un an și mai bine de 
la începutul istoriei acesteia. Ne 
aflăm în același tribunal raional 
,,30 Decembrie“. Nu s-a terminat 
procesul ? Ba s-a terminat. Pe 
rol acum e alt proces. Cam tot cu 
aceeași protagoniști. Cu o sensibi
lă modificare însă în generic. So
ții Drăgoi, Vasilica și Gheorghe, nu

instanței privind drepturile, vino
văția sau nevinovăția unei per
soane. Este practic o încercare de 
inducere în eroare a justiției — 
care e chemată să stabilească și 
să apere adevărul — cu consecin
țe sociale serioase, care pot tulbu
ra uneori relațiile corecte de con
viețuire și pot aduce prejudicii fa
miliei, onoarei și demnității unui 
om“.

Putea rămîne nepedepsită încer
carea soților Drăgoi de a induce 
în eroare justiția ? Delictul era cu 
atît mai grav cu cît relatările so
ților Drăgoi au avut o deosebită 
importanță în rezolvarea procesu
lui dintre cele două părți. Procu
ratura a fost sesizată, s-au făcut 
ample cercetări, cei doi înșelători 
au fost deferiți tribunalului. Tot 
timpul, soții Drăgoi au susținut 
morțiș c-au fost sinceri ; au spus 
adevărul și numai adevărul ! Con
flictul între cetățenii de care am 
pomenit s-a petrecut întocmai 
cum au relatat ei. Posibil. Dar 
este demn de relevat faptul

că după începerea cercetărilor, 
Drăgoi Gheorghe, simțind că-i 
fuge pămîntul de sub picioare, a 
căutat să-și creeze și el martori, 
după chipul și asemănarea lui. în- 
demnînd pe Ecaterina lonescu să 
declare că l-a văzut în curte, în 
timpul conflictului. La fel a în
cercat și cu Florica Vasilescu. 
Martorul mincinos căzuse cloșcă ! 
N-a reușit.

Cine e Gheorghe Drăgoi ? Care 
e profilul lui moral ? Din ce lume 
se recrutează deobicei asemenea 
oameni fără scrupule, gata să jure 
că albul e negru și invers, să lo
vească în onoarea și cinstea unui , 
om ? Avem în față o copie după 
cazier. Are un palmares valoros : 
1 an închisoare corecțională pentru 
înșelăciune, 3 ani închisoare co- 
recțională — vagabondaj, 1 an și 
7 luni închisoare corecțională — 
ultraj cu violență, 2 ani închisoare 
corecțională — furt. La serviciile 
unui asemenea om au făcut apel 
revizorul contabil Guțu Pangratie 
și soția lui, profesoara Elena Pan
gratie, pentru a obține cîștig de 
cauză în proces. La ' acest gen de 
talente s-a recurs pentru a împie
dica, printr-o depoziție mincinoa
să, realizarea uneia din funcțiile 
importante ale justiției — aceea 
de a apăra interesele unor oameni 
care-și căutau dreptatea.

în timpul procesului, președin
tele instanței a insistat ca marto
rul să revină asupra declarației 
mincinoase. Degeaba !

Tribunalul a stabilit că soții 
Drăgoi se fac vinovați de infrac
țiunea de mărturie mincinoasă și 
că învinuirea este pe deplin dove
dită cu probele administrate. Ins
tanța de judecată a condamnat pe 
Gh. Drăgoi la 2 ani închisoare co- ' 
recțională și 1 an interdicție co
recțională. Pedeapsa nu-1 viza însă 
numai pe Drăgoi. Aspra pedeapsă 
urma „să exercite un rol de pre
venire generală și specială atît 
în ceea ce privește inculpatul, cît 
și pe toți aceia care ar mai fi ten
tați să comită asemenea 
țiuni" (subi, ns.) (sentința 
238).

Putea Drăgoi să nu facă
A făcut, dar i-a fost respins. Sen
tința a rămas definitivă.

Mărturia strîmbă s-a terminat 
cu o judecată dreaptă.

Am ajuns la capătul povestirii 
noastre. Dar oare am ajuns în a- 
devăr la capăt ? E o întrebare pe 
care și-o pun mulți dintre prota
goniștii celor două procese și, de
sigur, și mulți din cei care au ur
mărit dezbaterile...'Se poate consi
dera oare dosarul definitiv în
chis ? Autorul material a fost 
pedepsit. Dar autorul moral, — in
stigatorul cel care cu rea intenție 
și-a recrutat un martor mincinos, 
— a fost tras la răspundere ?

o DULCEA PASĂRE A TINEREȚII
— cinemascop : Republica — 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
® ONORABILUL STANISLAS ' A- 
GENT SECRET : Patria — 9,30f 11,45; 
14; 16,45; 19; 21,15, București — 9;'11: 
13; 15: 17; 19; 21. Grădina Festival
— 18,15.
® CAMERA IN FORMĂ DE „L" : — 
cinemascop ; Capitol — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30, grădină — 19,45, Grl- 
vița (completare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România în R. P. 
Bulgaria) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, 
Tomis (completare Elevul de servi
ciu) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, gră
dină — 19.
© LA ORA 5 DUPÄ-AMIAZÄ : 
Luceafărul — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30. Grădina „Doina" — 19,30, 
Modern — 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21.
0 OMUL MAFIEI : Giulești — 15,30; 
18 ; 20,30 (completare Acolo a
trăit Hemingway), înfrățirea între 
popoare (completare Simetrie) — 10; 
15,45; 18; 20.15.
0 A TRECUT O FEMEIE — cinema
scop : Festival (completare Elevul de 
serviciu) — 9,45; 12: 14,15; 16,30;
18,45; 21, Feroviar — 9,30; 11.30: 13.45; 
16; 18,15; 20,30, Melodia — 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30.
0 SAMBA — Victoria — 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Buzești — 10; 15; 17,30; 
20, grădină — 19 (la toate, completare 
A cui e vina 7).
ffi AGENTUL DE LEGĂTURĂ : 
Central (completare Pietînd natura)
— 10,30; 12,30; 14,30; 16.30: 18.30; 20.30.
© CAPORALUL ȘI CEILALȚI : Lu
mina (completare Cine a luat pelica
nii 7) — 10; 12,30; 15,15: 18; 20,30,
Excelsior (completare Zîmbetul — 
10; 12,15; 15,30; 18; 20,30. Dacia (com
pletare Sport nr. 4/1965) — 9—15 în 
continuare r 17; 19;. 21.
0 CĂPITANUL DIN TENKES (am
bele serii) : Union (completare Vizita 
delegației de partid și guvernamența- 
le a Republicii Socialiste România în 
R. P. Bulgaria) — 16; 15,30.
© PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
0 CINTĂREAȚA SCLAVĂ : Doina 
(completare Sport nr. 4/1965) — 11,30; 
13,15: 16; 18,15; 20,30.
© OCOLUL PĂMÎNTULUI IN 80 DE 
ZILE — cinemascop (ambele serii) : 
Timpuri noi (completare Știință și 
tehnică ni. 16 — 10—20 în continuare). 
0 MARȘUL ASUPRA ROMEI : Cul
tural (completare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România în U.R.S.S.) — 
15,30; 18; 20,30.
© DANSUL ETERN — cinemascop : 
Cosmos (completare Muzeul Zam- 
baccian) — 16; 18,15; 20,15.
® RUNDA 6 : Bucegi (completare 
Vizita delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S.) — 10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30,- grădină — 19, Flamura 
(completare Sultă bănățeană) — 10; 
12,15: 16; 18,15; 20,30.
a PROCESUL PROFESORULUI
WEIR : Unirea — 15; 17,45 20,30, Co- 
troceni — 15; 18; 21 (la toate comple
tare Mîine începe azi).
0 CORBII : Flacăra (completare
Casa cetate) — 16; 18,15; 20,30.
0 HANKA : Vitan — 15,45; 18; 20,15. 
« HOȚUL DE PIERSICI : Miorița — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Progresul
— 15,30; 18; 20,15 (la ambele comple
tare Fata de pe Someș).
0 CULORILE LUPTEI — cinemascop : 
Moșilor — 15,30; 18; 20,30, grădină — 
19. Lira — 15,30; 18 (la toate comple
tare Vizita delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.).
0 ROMULUS ȘI REMUS — cinema
scop : Munca — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 21, Grădina „Vitan" — 19 (la 
ambele completare Melodiile străzii
— cinemascop).
e CARAMBOL : Popular (completa
re Și atunci...) — 16; 18,15 : 20,30.
« CINEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘ
TE : Arta — 10; 12,30: 15; 17,45; 20.30 
grădină — 19, Floreasca — 10,30; 13; 
15,30; 18; . 20,30, Drumul Sării — 15; 
17,30; 20 (la toate, completare
știați că...).
0 APORT, MUHTAR ! cinemascop : 
Ferentari — 16; 18,15; 20,30 (la am
bele completare) Acolo unde Căjpa- 
țil întîlnesc Dunărea — cinemascop, 
o UNORA LE PLACE JAZUL : Vii
torul (completare Ana Goliibkina) — 
15,30; 18; 20,30. Colentlna (completare 
Sport nr. 4/1985) — 15,30: 18; 20,30, 
grădină — 19.
0 UN CARTOF, DOI CARTOFI t 
Volga (completare Lecție în infinit)
— 9,45: 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 LALEAUA NEAGRA — cinema
scop : Rahova (completare Muzeul 
Cornel Medrea) — 15,30; 18; 20,30, gră
dină — 19,30.
0 NEVASTA NR. 13 : Grădina „Lira"
— 20.
n BANDA : Crîngași (completare 
Comorile orașului scufundat) — 16; 
18,15: 20,30.
© CAIDUL : Grădina „Progresul"- 
parc (completare Rădăcini) — 19.
© TOLBA CU AMINTIRI : Pacea 
(completare Pictorul luminii) — 16; 
18; 20.

infrac- 
penală

recurs ?

V. SEBASTIAN

Ieri în țară : vremea a fost ră
coroasă. cu cerul variabil, mai 
mult Senin în cursul după-amiezii. 
Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 12 grade la 
Piatra Neamț și Rădăuți și 22 de 
grade Ia Berzeasca. în București : 
vremea a fost răcoroasă cu ce
rul variabil. Temperatura maximă 
a fost de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 9, 10 și 11 octombrie. în țară : 
vreme răcoroasă în prima parte 
a intervalului, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil. Va 
ploua izolat în . nordul țării, vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 1 grad și plus 9 grade, iai 
maximele între 14 și 24 de grade. 
Ceață locală dimineața. Brumă în 
nordul și estul țării. In București : 
vreme răcoroasă la început, apoi 
In încălzire ușoară. Cer schimbă
tor. Ceață slabă, dimineața.
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Vizita în țara noastră 

a președintelui Republicii India

S: :

■

Joi după-amiază, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
însoțit de Grigore Geamănu și 
George Macovescu, au făcut o vi
zită președintelui Republicii India, 
dr. Sarvepalli Radhakrishnan, la 
reședința acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

★

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a oferit un dejun 
cu prilejul vizitei în țara noastră a 
președintelui Republicii India, dr. 
Sarvepalli Radhakrishnan.

Au luat parte Ion Gheorghe 
. Maurer, președintele Consiliului 
i ^de Miniștri, Ștefan Voitec, pre

ședintele Marii Adunări Naționale, 
Constanța Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Grigore Gea
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, șefi de in
stituții centrale și organizații 
obștești, patriarhul Bisericii Orto
doxe Române.

Au participat ambasadorul In
diei, K. R. F. Khilnani, precum și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe înaltul oaspete.

In timpul dejunului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, Chivu 
Stoica și dr. S. Radhakrishnan au 

postit toasturi.
Șalutînd prezența președintelui 

’ Indiei și a persoanelor care îl în
soțesc, președintele Consiliului de 
Stat a arătat, printre altele, că în 
cei 9 ani care au trecut de la pri
ma vizită în țara noastră a preșe
dintelui Indiei, relațiile de colabo
rare româno-indiene. s-au dezvol
tat. Ne bucurăm, a subliniat vor
bitorul, că avem prilejul să vă 
arătăm unele aspecte -, ale mari
lor prefaceri care au avut loc, 
în acest interval, în țara noastră 
și în același timp* salutăm succe
sele obținute de Republica India 
în dezvoltarea economiei, științei, 
culturii și învățămîntului. Vizita 
Excelenței Voastre. constituie, fără 
îndoială, un moment deosebit în 
dezvoltarea relațiilor dintre Româ
nia și India.

Răspunzînd. președintele Repu
blicii India a arătat că cele două 
țări se preocupă permanent de 
îmbunătățirea situației generale a 
popoarelor lor. în încercările noas

tre în această direcție — a arătat 
oaspetele — noi am fost în mare 
măsură sprijiniți generos de po
porul român. Președintele Indiei 
și-a exprimat convingerea că le
găturile de colaborare dintre cele 
două țări se vor dezvolta din ce 
în ce mai mult în anii următori.

★
După-amiază, dr. Sarvepalli 

Radhakrishnan, președintele Repu
blicii India, împreună cu persoa
nele oficiale care îl însoțesc, a de
pus o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost de față 
Grigore Geamănu, Ion Cosma, 
membru al Consiliului de Stat, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei, 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, ge- 
neral-locotenent Ion Gheorghe, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate. generali și ofițeri superiori.

Era prezent K. R. F. Khilnani, 
ambasadorul Republicii India la 
București.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Indiei.

Președintele Indiei și persoane
le care îl însoțesc au păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
ostașilor români căzuți pentru pa
trie. Cei prezenți au primit apoi 
defilarea batalionului de onoare.

x *

Seara, la Teatrul de Operă și 
Balet a avut loc un spectacol de 
gală prezentat în onoarea preșe
dintelui Indiei, dr. Sarvepalli Rad
hakrishnan.

Au participat Chivu Stoica, 
Ștefan Voitec, Constanța Crăciun, 
Gheorghe Rădulescu, Grigore Gea
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, conducători de instituții cen
trale, oameni de "cultură 'și' artă, 
generali și ofițeri superiori, zia
riști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La sfîrșitul spectacolului, artiș
tilor le-au fost oferite coșuri cu 
flori din partea președintelui Re
publicii India, dr. Sarvepalli Rad
hakrishnan, și a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica.

(Agerpres)

Ambasadorul Republicii Demo
crate Germane în Republica So
cialistă România, Ewald Moldt, a 
oferit joi la amiază o recepție în 
saloanele ' ambasadei cu prilejul 
celei de-a 16-a aniversări a pro
clamării - - --
Germane. Au participat tovarășii 
Alexandru -
Voitec, Petre Blaj o viei, 
Dănălache, Janos Fazekaș, 
Lupu ; membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință și cul
tură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști. Au luat parte șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic. Recepția s-a des
fășurat într-o 
nească.

Republicii ': Democrate

Bîrlădeanu, Ștefan 
' ‘ " Florian

Petre

atmosferă priete-

Cu prilejul celei de-a XVI-a ani
versări a proclamării R. D. Germa
ne, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. D. Germane în 
Republica Socialistă România, 
Ewald Moldt, însoțit de membrii 
ambasadei, a depus joi dimineață 
o coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

In dimineața aceleiași zile, am
basadorul R.D. Germane, Ewald 
Moldt, însoțit de membrii amba
sadei, a depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Sovietici.

★
Cu prilejul celei de-a XVI-a a- 

niversări a proclamării Republicii 
Democrate Germane, ambasadorul 
acestei țări la București, Ewald 
Moldt, a rostit joi seara o cuvîn- 
tare la posturile de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

1970
Ședința de lucru de la Consiliul Superior 
al Agriculturii

La Consiliul Superior al Agri
culturii a avut loc joi o ședință de 
lucru în care au fost dezbătute noi 
măsuri pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. cu privire la ex
tinderea lucrărilor de hidroamelio
rații în perioada 1966—1970.

La ședință au participat 
ședinții consiliilor agricole 
nale, directorii trusturilor
gostat, direcțiilor și districtelor de 
gospodărire a apelor, oficiilor re
gionale de proiectare și organi
zare a teritoriului, specialiști din 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
Comitetul de Stat al Apelor și in
stitutele de

Au luat

pre- 
regio- 
locale

Schimb

cercetări, 
parte tovarășul Iosif

Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și membri ai conduce
rii Consiliului Superior al Agricul
turii și Comitetului de Stat al A- 
pelor.

Măsurile dezbătute se referă la 
identificarea suprafețelor ce vor 
fi amenajate pentru irigat în fie
care unitate agricolă, stabilirea 
sistemelor de amenajare și a me
todelor de udare, mijloacelor și 
investițiilor necesare, eșalonarea 
lucrărilor pe ani, terminarea lu
crărilor începute de îndiguire și 
desecare și delimitarea 
renuri pe care se vor 
guiri și desecări.

de noi te- 
face îndi-

(Agerpres)

de
In domeniul

păreri
muzicii

Seara culturală
mexicana

!

ușoare

se

proteste în America Latina
agi

a afacaf în termeni vio- 
O.S.A. care, după păre-
«frupe de ocupafie» și

Cronica

Incepînd de ieri, în Capitală 
desfășoară întîlnirea reprezentan
ților uniunilor compozitorilor din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și Uniunea Sovietică

La deschiderea lucrărilor a luat 
cuvîntul Ion Dumitrescu, președin
tele Uniunii compozitorilor din Re
publica Socialistă România.

Participanții la întîlnire fac un 
schimb de păreri în legătură cu 
problemele muzicii ușoare și cu u- 
nele aspecte ale activității muzi
cale, de masă.. ....

Lucrările vor dura pînă sîmbătă 
9 octombrie.

Seara culturală mexicană, orga
nizată joi în Capitală de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, s-a bucurat de parti
ciparea prof. Miguel Arroyo de la 
Parra, președintele Asociației me- 
xicano-române de prietenie și 
schimburi culturale. Oaspetele a 
vorbit celor prezenți despre „Chipul 
Mexicului — bogățiile șale natura
le, omul mexican și istoria lui, des
pre cultura sa. făurită în curs de 
mii de ani“. In continuare a fost 
prezentat un program de filme do
cumentare despre Mexic.

(Agerpres)(Agerpres)

Diferite ziare occidentale oglin
desc nemulțumirea și protestul 
opiniei publice față de rezoluția 
votată de Camera Reprezentanți
lor la 20 septembrie, rezoluție care 
justifică intervenția militară a Sta
telor Unite în țările Americii La
tine.

Ziarul francez „COMBAT” scrie :
„Statele Unite riscă să aibă noi 

greutăți cu America Latină. Un val de 
proteste energice se răspîndește în 
prezent pe tot continentul. Latino- 
americanii sînt într-adevăr foarte ne
mulțumiți de rezoluția votată de Ca
mera Reprezentanților la 20 septem
brie. Această rezoluție justifică inter
venția militară a S.U.A. în republicile 
sud-americane. Senatul chilian afirmă 
că rezoluția aceasta amenință direct 
suveranitatea și independența state
lor sud-americane. O notă a cancela
riei boliviene declară că «atitudinea 
Camerei Reprezentanților a S.U.A. nu 
contribuie la întărirea colaborării și 
la respectul care trebuie să domine 
relațiile internaționale».

Declarațiile fostului președinte 
Bosch, revenit la Santo Domingo, sînt 
poate și mai neliniștitoare pentru Wa-

shingfon. El 
lenfi forțele 
rea lui, sînt 
pe americani, cărora le cere un mi
liard de dolari drept despăgubiri 
pentru pagubele aduse”.

Publicația vest-germană „DEUT
SCHE VOLKSZEITUNG" scrie :

„Acum cîteva zile, senatorul Ful
bright a publicat rezultatul unei an
chete asupra intervenției de la Santo 
Domingo. Materialul este acuzator. 
«S.U.A. afirmă — spune Fulbright — 
că a trimis pușcașii marini la Santo 
Domingo numai pentru a salva vieți 
omenești ; dar, în realitate, pe noi ne 
interesa numai să împiedicăm o vic
torie a mișcării revoluționare. De 
aceea, în primele săptămîni ne-am 
aliat sfrîns cu clica militară coruptă 
și reacționară».

Fulbright a indicat rădăcina răului, 
criticînd cu vehemență aprecierea 
falsă a Washingtonului asupra mișcă
rilor revoluționare din lume. «Din pă
cate — a spus Fulbright — noi con
siderăm orice mișcare de înnoire din 
lume drept o încercare comunistă de 
a răsturna». Unii reprezentanți ai gu
vernului S.U.A. «par să fi uitat că, 
practic, toate încercările de înnoire 
sînt sprijinite, într-un fel sau altul, de 
comunișii ; dar există o deosebire im
portantă între sprijinul 
comuniști unei mișcări și 
ei de către comuniști» — 
naforul într-un articol de

Astfel de aprecieri false sînt făcute 
de S.U.A. nu numai în legătură cu 
America Latină, dar și în ce privește 
Vietnamul și alte părți ale lumii. Dar, 
în ciuda criticilor aduse de Fulbright, 
în S.U.A. nu s-a tras nici o concluzie. 
O dovadă în acest sens este și re
centa rezoluție a Congresului S.U.A. 
potrivit căreia S.U.A. își asumă și pe 
viitor dreptul de a interveni — chiar 
cu mijloace militare — oricînd, în 
alte țări, dacă acolo ar exista riscul 
unei «răsturnări comuniste». Tocmai 
pe baza acestui pretext au interve
nit S.U.A. în Republica Dominicană. 
Astăzi se știe însă că lucrurile au sfat 
altfel. Avînd în vedere aceasta, nu 
trebuie să ne surprindă că, în urma 
rezoluției Congresului S.U.A., toată 
America Latină este străbătută de 
un val de proteste. Camera depufafi- 
lor din Peru a condamnat rezoluția 
americană, Proteste s-au produs, de 
asemenea, în parlamentul argenti
nian ; în Columbia, ambele Camere 
ale parlamentului au luat poziție îm
potriva rezoluției S.U.A. ; iar în Chile, 
senatorul Rodriguez a calificat hofărî- 
rea drept o nouă dovadă a caracteru
lui imperialist al S.U.A.’.

/A
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acordaf de 
controlarea 
a scris se- 
ziar.

Australiei concomitent 
cu cele' mai ieftine, in 
timp ce propriile sale 
cîștiguri în valută ar 
avea tendința să pro
moveze dezvoltarea 
australiană mai degra-

* . bă decit.cea a Noii Zee
lande. Australienii ar 
progresa mai repede 
chiar, tinind seama de 
resursele lor mult mai 
mari. în domeniul imi
grației, Noua Zeelan
dă este prudentă, iar 
emigrările de oameni 

. de știință din Australia 
in Anglia este echiva
lată de exportul neo- 

..1 
Australia. Noua Zee- 

. . .. landă are îh domeniul
în cadrul unei uniuni agriculturii o eficientă

a Aust.ralasiei, TNo.iia • similară cu cea a Da-
Zeelandă ar continua 
să aibă un guvern de 
stat contribuind tot
odată la subvenționa-.
•rea celui de la Can- _ __
berra. Ea ar trebui să. decît ce] al Australiei- 

și importe produsole, la , caracterizat prin căk

THE TWS;

Ziarul britanic „TI
MES“ comentează sub 
acest titlu . proiectul 
creării unei „Uniuni 
federale între Noua 
Zeelandă și .Austra
lia".

Ar fi cele două țări, 
din pi^nct de vedere 
politic, mai puternice, 
și din punct dé vedere 
economic mai dinami
ce, într-o unitate fede
rală ? se întrdabă zia
rul. Speculațiile pri
vind o transformare a 
Noii Zeelande în cel 
de-al șaptelea stat al 
Australiei nu sînt noi. 
Colaborarea s-a dez- . 
voltat constant mai cu 
seamă .în domeniile, 
politicii . ■ externe 
militare. Contingente prețuri ridicate, ale" dură, secetă și deșert.

ANZAC se găsesc atît 
in Malayezia cit și in 
Vietnamul de sud. Le
gătura militară este 
insă un rezultat al tra
tatului celor două țări 
cu S.U.A. — pact'ul. 
Anzus — care, in ce 
privește apărarea, În
seamnă astăzi mai mult 
pentru Australia și- 
Noua Zeelandă decît zeelandez de talente în 
propriile angajamente 
ale Angliei fată de ele.

nemarcei. Un mediu 
natural, caracterizat 

-prin ploi, munți și ier
buri înalte, a avut un 

. efect cu totul diferit

LA AMBASADA 
R. S. CEHOSLOVACE

Joi dimineață, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București, Jaroslav 
Sykora, a înmînat, din partea Aso
ciației cehoslovace pentru relațiile 
internaționale, Medalia „Pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării cu Repu
blica Socialistă Cehoslovacă“ unor 
personalități ale vieții noastre 
științifice și culturale. In numele 
celor distinși cu medalii a mulțu
mit Ion Pas, președintele Institu
tului român pentru relații cultu
rale cu străinătatea.

PLECAREA MINISTRULUI
DE STAT LA FOREIGN OFFICE, 

GEORGE THOMSON

Ministru de stat la Foreign Office 
din Marea Britanie, George Thom
son, care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe, a părăsit joi 
Capitala. Oaspetele a fost condus 
de Petre Burlacu, secretar general 

;în Ministerul Afacerilor Externe, 
de funcționari superiori din M.A.E. 
Au fost de față Leslie Charles 
Glass, ambasadorul Marii Britanii 
la București, și membri ai ambasa
dei.

COLABORARE ȘTIINȚIFICĂ

In cadrul, programului româno- 
englez pentru schimburi culturale, 
științifice și tehnice pe perioada 1 
aprilie 1965 — 31 martie 1967, între 
Academia Republicii Socialiste Ro
mânia și Societatea Regală din 
Marea Britanie a fost semnată o 
înțelegere de colaborare științifică. 
Sînt prevăzute schimburi de oa
meni de știință pentru vizite și 
conferințe, trimiterea reciprocă de 
cadre științifice pentru specializare, 
schimburi de publicații științifice 
etc. înțelegerea a fost semnată de 
acad. Dumitru Dumitrescu, secre- 
tar-prim al Academiei Republicii 
Socialiste România, și de sir Patrick 
Linstead, secretar cu problemele 
externe al Societății Regale.

VERNISAJUL / ' 
EXPOZIȚIEI PICTOP.ULUI 

MARTIROS SARIAN

La Galeriile fondului plastic din 
str. Onești s-a deschis joi la a- 
miază Expoziția de pictură a ar
tistului plastic Martiros Sarian, ar
tist al poporului al U.R.S.S. în 
prezența renumitului pictor, sosit

în țara noastră cu acest prilej, la 
vernisaj a luat cuvîntul acad. Ion 
Jalea, președintele Uniunii artiști
lor plastici. A răspuns Martiros 
Sarian. Expoziția cuprinde circa 
100 de lucrări dintre cele mai 
reprezentative pentru creația ar
tistului de-a lungul a peste 80 de 
ani de viață.

CONGRESUL ȘI FESTIVALUL 
INTERNAȚIONAL AL FILMULUI 

ȘTIINȚIFIC

In cadrul lucrărilor Congresului 
Asociației internaționale a cinema
tografiei științifice, joi dimineața 
a avut loc la sala mică a Pala
tului o sesiune de referate pe 
tema „Tehnici moderne în cine
matografia științifică“. După-a- 
miază, în aceeași sală, a avut loc 
o ședință a grupului de televiziune 
și o ședință comună a acestuia cu 
membrii secției filmului de învă- 
țămînt superior. In cadrul Festi
valului de știință popularizată au 
fost prezentate șase filme de scurt 
metraj, printre care și „Plante ac
vatice“ — producție a studioului 
„Alexandru Sahia“.

★
Joi dimineața a părăsit Capitala 

Nana Akym al VI-lea, șef a! regi
unii tradiționale Ekumfi și preșe
dintele Adunării șefilor din regiu
nea centrală a Ghanei, care, la in
vitația Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
a făcut o vizită de două săptămîni 
în țara noastră.

în timpul șederii sale în țară, 
oaspetele a fost primit de acad. 
Ștefan Nicolau, vicepreședinte al 
M.A.N., și alți reprezentanți ai 
vieții publice. Oaspetele a vizitat 
obiective industriale, agricole și 
culturale.

★
între 3 și 6 octombrie dl. Facun

do Suarez, președintele întreprin
derii de stat argentiniene Yaci- 
mentos Petroliferos Fiscales, înso
țit de un grup de experți, ä făcut 
o vizită în Republica Socialistă 
România Cu această ocazie, dele
gația a fost primită de Gh. Cioară, 
ministrul comerțului exterior, și a 
purtat discuții la întreprinderea de 
stat pentru comerțul exterior „In
dustrial-export“ cu privire la livră
rile de utilaj petrolier din Româ
nia. Delegația a vizitat uzinele 
„1 Mai“-Ploiești, instalații de foraj 
în lucru, uzina „Hidromecanica“ 
din Brașov, precum și localități tu
ristice de pe Valea Prahovei.

(Agerpres)
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și posibilități
Temelia locuințelor»

Din cele afirmate de conducerea 
trustului reiese că sînt create con
diții pentru ca lucrările ce consti
tuie front de lucru pentru 1966 să 
se desfășoare în ritm susținut. Dar 
grosul forțelor sînt concentrate la 
lucrările restante. Conducerea trus
tului cere șefilor de șantiere — a- 
cum, în octombrie ! — „să dea bă
taie“ cu planul, le trimite utilaje 
și materiale, uneori mai multe de
cît le sînt necesare. Sigur că tre
buie să urmărească îndeaproape 
terminarea locuințelor planificate 
pe acest an, dar de ce abia acum ?

Problema îmbinării strînse a sar
cinilor curente cu cele de perspec
tivă preocupă doar în mică măsură 
conducerea trustului. Dovadă este 
chiar și faptul că, la multe din 
blocurile cu aproape 500 de apar
tamente de care ne-a amintit tov. 
Constantin Olteanu, lucrările con
tinuă să se afle de mai multe săp
tămîni într-o fază cu totul inci
pientă. La unele șantiere — ne-au 
sesizat mai mulți constructori — 
se lucrează „pe apucate“, recurgîn- 
du-se la măsuri improvizate, unele 
ineficiente și costisitoare, de orga
nizare și executare a lucrărilor. 
Ele arată că problema creării con
dițiilor pentru construirea la ter
men și predarea locuințelor ritmic 
în folosință este privită de con
ducerea trustului ca fiind un sim
plu deziderat. Deși anotimpul fri
guros bate la ușă, aplicarea unor 
măsuri de ordin preventiv —• 
protejarea locurilor de muncă îm
potriva temperaturilor scăzute, asigu
rarea materialelor de construcții etc 
— este tărăgănată de la o săptămînă 
la alta.

Deficiențele semnalate au reper
cusiuni negative asupra activității 
trustului, a mersului lucrărilor 
prevăzute pentru anul viitor. Este 
imperios necesar ca Sfatul popular 
regional să determine conducerea 
T.R.C. Argeș să creeze toate con
dițiile pentru îndeplinirea integra
lă a planului pe acest an și, tot
odată, să acorde întreaga atentie 
frontului de lucru pentru anul vii
tor.

Oameni cu răbdare, 
dar în contratimp

Șantierul nr. 12 Tătărași din 
Iași. Interlocutorul nostru, ing. 
MIRCEA ROMAȘCANU, ne spune:

— In 1966 trebuie să construim 
blocuri cu 1 800 de apartamente. 
Am început lucrările la blocuri 
care însumează 890 de apartamen
te. Dintre acestea 150 sînt acum 
„închise", 280 în stadiul de turnare 
a structurii de rezistență, iar 500 
în faza de săpare a fundațiilor.

— Considerați satisfăcător ac
tualul ritm de lucru ?

— Încă nu. Să vă spun și de ce. 
Întreprinderea de transporturi 
auto Iași nu ne asigură, cantitativ, 
nici măcar jumătate din materia
lele pentru care și-a asumat obli
gația să le aducă pe șantiere, la 
punctele de lucru. In plus, sfatul 
popular orășenesc — adică chiar 
beneficiarul locuințelor — întîrzie 
eliberarea, în continuare, a ampla
samentelor. Nu este o situație ac
cidentală, ci mai degrabă un indi
ciu că nu s-au tras învățămintele 
cuvenite din modul defectuos în 
care a fost pregătit în anii trecuți 
frontul de lucru. In trimestrul III 
al acestui an nu am putut preda 
nici un apartament din cele 350 
cîte planificasem — și aceasta nu
mai din cauză că amplasamentele 
blocurilor au fost eliberate cu două 
luni și jumătate mai tîrziu. Neres- 
pectarea graficelor de execuție de 
către Întreprinderea nr. 3 Izolații- 
București imprimă un ritm lent de 
lucru pe șantiere.

Din discuția avută cu alți con
structori am aflat că comitetul 
orășenesc de partid și trustul re
gional de construcții au organizat 
în ultima vreme diferite comisii 
menite să aducă pe un făgaș nor
mal activitatea șantierelor de lo
cuințe ; se fac confruntări între 
factorii de răspundere — benefi
ciar, constructor, proiectant. De

fiecare data ’ s-âu ținut ședințe, 
s-au întocmit planuri de măsuri. 
Dar, cu puține excepții, măsurile 
au rămas pe hîrtie, lucrările ău 
continuat să se desfășoare nesatis
făcător. Multe cadre tehnice, în loc 
să asigure buna organizare și des
fășurare a lucrărilor pe șantiere, 
au fost antrenate la precizarea de 
măsuri care fuseseră stabilite de 
cîteva ori mai înainte.

— Despre îmbunătățirea aprovi
zionării punctelor de lucru cu mor
tare și betoane se vorbește me
reu, prin ședințe la trust, dar 
multe rămîn... vorbe goale — spu
ne maistrul zidar ION MITRICÄ. 
Stațiile centralizate de betoane au 
rămas la vreo 8 km depărtare, în 
cartierele unde am construit mai 
demult. Mașinile vin cu betoane la 
intervale foarte mari. La 4 octom
brie, din 17 mc de mortar coman
dați pentru blocul F4 pe care-l 
construim, n-am primit pînă la 
ora 14 decît 5 mc. Zidarii mai mult 
au stat degeaba decît au lucrat.

După cum se vede, deficiențele 
care împiedică realizarea la ter
men a unora dintre locuințele pla
nificate pe acest an și asigurarea 
frontului de lucru pe 1966 țin de 
sfatul popular orășenesc și de trus
tul regional. Pe bună dreptate, 
unii constructori ne-au sesizat că 
din cauza dotării insuficiente a 
șantierului cu anumite utilaje, a 
neajunsurilor cu organizarea lucră
rilor și aprovizionarea cu materia
le, ritmul de 
nesatisfăcător.

DIAMANTE LA FIECE PAS

Primul om care va pune piciorul 
pe Lună, și acest lucru se va în- 
tîmpla, probabil, în deceniul nos
tru, va întîlni la fiece pas dia
mante. Această presupunere a 
fost făcută de fizicianul britanic, 
profesor Tolansky, într-un arti
col publicat în revista „Optima.“. 
Tolansky crede că temperatura 
foarte ridicată și presiunea uriașă 
care se produc la căderea uiiui 
meteorit pe suprafața Lunii tre
buie să ducă la formarea de dia
mante ■ din carbon. (Diamantele 
sintetice sînt produse astăzi 
în industrie prin supunerea la 
temperaturi și presiuni ridicate 
a cărbunelui pur). In susține
rea^ ipotezei sale, omul de ști
ință britanic a arătat că pe 
marginea ■ craterului Canon Dia
blo din Arizona, crater pro
vocat în urma căderii unui ,me-> 
teorit uriaș, au fost găsite micro- 
diamante. Potrivit părerii lui To
lansky acesțe mici pietre pre
țioase au apărut în urma căderii 
corpului ceresc, care a dezvoltat 
o presiune și temperatură ridica
tă. Deoarece pe suprafața Lunii- 
se află, numeroase cratere ase
mănătoare, Tolanșky crede că 
este posibil ca diamantele să să ■ 
găsească . la suprafață.

„CASA BUONAROTTI

Cu .'prilejul împlinirii a 400 de 
ani de la moartea Iui Michelange
lo Buonarroti, recent a fost restau
rată și transformată în muzeu casa 

Florența; în care a trăit aces- 
ln „Casa Buonarroti” a avut! 
o ceremonie, în cursul căreia 
donat muzeului un tablou al 
Michelangelo, lucrat "de un 

pictor italian din secolul al XVI- 
lea. Cu acest prilej a fost prezen
tat primul volum al culegerii de 
scrisori ale lui. Michelangelo, pu
blicat de curînd. La festivitate a 
luat parte senatorul Gronchi, 
președintele Comitetului pentru 
sărbătorirea lui Michelangelo.

ANTIBIOTICELE IN AJUTORUL 
PERLELOR DE CULTURĂ

I«

execuție este încă

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"

★ ★

Experiența îndelungată, verificată de 
arată că pregătirea din timp și în bune 
de lucru pentru anul următor este un factor esențial, deter
minant al execuției ritmice și predării eșalonate a locuințe
lor. Specificul muncii pe șantiere, unde anii își predau „șta
feta” din mers, cere ca acum să avem în vedere atît sarci
nile prezente, cit și cele de perspectivă. Iată de ce grija 
de a îmbina în paralel eforturile pentru realizarea integrală 
a sarcinilor pe acest an și asigurarea frontului de lucru pen
tru anul viitor se impune cu insistență în această perioadă. 
Este o sarcină ce trebuie privită cu toată răspunderea de 
sfaturile populare; organizațiile de' proiectare și întreprinde
rile de construcții) care sînt chemate să dovedească iniția
tivă, spirit organizatoric, operativitate. în soluționarea pro
blemelor legate de bunul mers al -lucrărilor pe șantiere. Este 
o îndatorire a organelor de partid, în special a comitetelor 
regionale și orășenești de partid, de a îndruma în acest sens 
sfaturile populare, conducerile trusturilor și șantierelor, orga
nizațiile de partid, de a acționa acum, cu promptitudine și 
exigență, pentru executarea integrală a volumului de locuin
țe pe acest, an și pregătirea exemplară a frontului de lucru 
pentru anul 1966.

practica, de viață, 
condiții a frontului

Totuși, In regiunea Cluj, pînă la 3 
octombrie, nu s-au însămînțat decît 
77 404 ha, din cele peste 135 000 ha 
destinate culturilor de toamnă, ceea 
ce reprezintă doar 57 la sută. Aceasta 
dovedește că nu peste fot s-au apli
cat măsurile corespunzătoare pentru 
grăbirea lucrărilor de toamnă. In 
raionul Aiud, bunăoară, încă nu s-a 
efectuat peste tot schimbul de se
mințe. Zilnic cîte 40—50 tractoare nu 
lucrează din cauza defecțiunilor teh
nice. La Lopadea Nouă, recoltatul po
rumbului întîrzie, deoarece nu au fost 
terminate pătulele.

Cînd am ajuns la cooperativa agri
colă de producție din Tureni, raionul 
Turda, se întunecase de mult, dar vu
ietul celor 15 tractoare nu încetase. 
La această unitate s-au însămînțat 600 
ha din cele 700 cu grîu prevăzute. 
Președintele Constantin Rațiu ne in
formează că se lucrează ziua și noap
tea. în cîteva zile, cele 100 ha cu 
grîu vor fi însămînțate, căci terenul 
este pregătit. Asta la Tureni. Cu o 
floare însă nu se face primăvară. Ra
ionul Turda este pe ultimul loc în re
giune la semănat, cu toate că condi
țiile de lucru sînt mai bune decît în 
alte părți. Tov. inginer Ignat Vomir, 
președintele consiliului agricol raio
nal, justifică rămînerea în urmă ast
fel : „La noi se fac lucrări de calitate, 
de aceea ritmul este mai încet”.

Este adevărat că în raionul Turda 
cooperatorii pun mare preț pe calita
tea lucrărilor : se ară, acolo unde e 
cazul, a doua oară, se discuieșfe te
renul de mai multe ori cînd bulgării 
sînt prea mari.etc. Dar aceasta nu jus
tifică rămînerea în urmă. La coopera
tiva agricolă din Plăieșfi, bunăoară, 
ca și în alte părți, am înfîlnif tractoa
re care erau folosite la alte munci în 
loc să fie. utilizate intens la arat și se
mănat. La- cooperativa agricolă din 
Luna, 30 ha cu sfeclă recoltate acum 
2—3 săptămîni nu erau transportate, 
deși terenul urmează a fi însămînțat. 
Nu s-au recoltat decît 614 ha din cele 
1 211 ha cu cartofi. Deși sînt supra
fețe unde porumbul a ajuns la matu
ritate, nu s-a trecut cu toate forțele la 
cules și eliberarea terenului.

Din cauze asemănătoare însămînță- 
ril.e. au rămas în. urmă și în. raioanele 
Gherla, Năsăud, ca și în unitățile apar- 
ținînd orașului Cluj. Este de datoria 
consiliilor agricole, à specialiștilor să 
întărească munca de îndrumare și 
control pe teren pentru ca însămînță- 
rile să poată fi terminate într-un timp 
cît mai scurt.

Perlele de cultură vor deveni 
mai frumoase și mai mari grație u- 
nui antibiotic. în culturile . de 
perle care funcționează din 1830 
în Japonia sînt necesari' 3—5 
ani pentru ca stridia să înconjoare 
cu sidef grăuntele de nisip intro
dus artificial. Și dacă trei stridii 
din cinci formează o perlă, doar o 
singură perlă' din' douăzeci.poate fi 
păstrată pentru vînzare ca bijute
rie, celelalte avînd prea multe de
fecte. O companie chimică japo
neză, grație aureomicinei, a mărit 
numărul perlelor bune cu .30 la 
sută. Stridiile, grăuntele de nisip, 
uneltele folosite sînt mai întîi scu
fundate într-o soluție pe bază de 
acest antibiotic. Riscurile de in
fecție microbiană scad.

DE CE SE CLATINĂ MINARETUL?

în orașul Ispahan din Iran se a- 
flă o geamie străveche cu minare
te înclinate Aceste turnuri de cîte 
15 metri înălțime se clatină foarte 
ușor, de îndată ce cineva începe 
să urce pe scara în spirală. Dar 
cel mai interesant este că se lea
gănă nu numai minaretul în care 
urci, ci și celălalt, chiar dacă în 
momentul acela nu se află nimeni 
în el

Enigma minaretelor din Ispahan 
a atras atenția inginerilor și arhi- 
tectilor angajați să restaureze gea- 
mJa. Pentru a dezlega taina, ei au 
dărîmat turnurile pînă la temelii. 
Fiecare piatră a fost ascultată cu 

. cele mai perfecționate aparate a- 
custice Enigma a rămas însă ne
dezlegată. Cînd minaretele au fost 
reconstruite, au început din nou 
să. se clatine deîndată ce urca ci
neva pe .scară.

FAGURI DE MASĂ PLASTICĂ

In Ș U.A. s-a făcuț următoarea 
experiență : într-un stup. au fost 
introduși faguri, confecționați din 
masă plastică. Cum aceștia nu se 
deosebesc aproape de loc de cei 
naturali, albinele i-au. umplut cu 
miere Folosirea stupilor $i faguri
lor din mase plastice va scuti albi
nele de grija ..construcțiilor" In 
felul acesta ele își vor putea con
sacra mai mult timp pentru culesul 
nectarului, fabricînd o cantitate 
mai mare de miere.



Republica Dominicană

APEL
PENTRU CREAREA 
UNUI FRONT UNIC 
ANTIIMPERIALIST

SANTO DOMINGO 7 (Agerpres). 
„Organizația mișcarea revoluțio
nară de la 14 iunie“ a adresat 
muncitorilor, țăranilor și studenți
lor, cît și partidelor progresiste și 
fostului președinte Juan Bosch, li
derul Partidului Revoluționar Do
minican, apelul de a se crea un 
front unic de luptă antiimperia- 
listă. Apelul propune organizarea 
de manifestații și acțiuni hotărîte 
prin care să se ceară eliberarea 
țării.

Studenții din capitala dominicană 
au organizat noi demonstrații de 
protest cerînd guvernului să ia mă
surile necesare pentru a fi eliberate 
sălile de cursuri din institutele de 
învățămînt superior, ocupate de 
trupele străine, pentru a-și putea 
continua studiile. Ei cer, de ase
menea, evacuarea imediată a tru
pelor din așa-zisele forțe interame- 
ricane de pe teritoriul țării.

Evoluția stafiei 

automate „Luna-7"
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Sta

ția automată sovietică „Luna-7" 
continuă să se apropie de Lună. 
La 7 octombrie, ora 12,00, stația 
se afla la o distanță de 60 000 ki
lometri de suprafața Lunii.

De la începutul zborului s-a 
obținut de 12 ori legătura prin 
radio cu stația. Analiza rezultate
lor măsurătorilor telemetrice pri
mite de la bordul stației dovedeș
te că sistemele de bord funcțio
nează normal. Traiectoria zboru
lui stației este apropiată de cea 
calculată.

Festivitățile de la Berlin

A 16-a aniversare a Republicii
Democrate Germane

Cea de-a 16-a aniversare a Repu
blicii Democrate Germane a fost 
sărbătorită în întreaga țară. în a- 
țunul marii sărbători a avut loc în 
sala sporturilor Dinamo din Berlin 
o adunare festivă. în prezidiu au 
luat loc conducători de partid și 
de stat din R.D.G. și fruntași în 
muncă. în fața a peste 4 000 de in
vitați, a luat cuvîntul președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Willi Stoph. El a arătat prin
tre altele că „autoritatea inter
națională a R.D.G. ca bastion de 
nădejde al păcii și prieteniei între 
popoare pe teritoriul german a 
crescut și mai mult în ultimul an". 
După ce a vorbit despre dezvolta
rea relațiilor prietenești dintre R.D. 
Germană și celelalte țări socialis
te, W. Stoph s-a referit la unele 
probleme actuale ale situației in
ternaționale. El a cerut încetarea 
imediată a atacurilor aeriene ale 
S.U.A. împotriva R. D. Vietnam, res
pectarea acordului de la Geneva, 
retragerea trupelor S.U.A. și ale 
celorlalți intervenționiști din Viet
nam și tratative cu Frontul Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud. El a condamnat totodată spri
jinul pe care guvernul vest-german 
îl acordă agresiunii S. U. A. în 
Vietnam.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane a calificat 
lupta împotriva militarismului și 
revanșismului vest-german ca „un 
factor hotărîtor pentru asigurarea 
păcii în inima Europei". R. D. Ger
mană, a spus el, depune toate 
eforturile pentru ca de pe teritoriul 
Germaniei să nu mai izbucnească 
niciodată un nou război. Numai 
prin tratative între reprezentanții 
celor două: state germane, pe baza 
egalității în drepturi, a spus el, 
poate fi înlăturată treptat încorda
rea și pot fi luate măsuri în vede
rea unei apropieri și înțelegeri.

Referindu-se, în încheiere, la 
realizările din R. D. Germană, vor
bitorul a subliniat că aceste reali

zări sînt o mărturie a faptului că 
„drumul nostru a fost și este just".

Au luat apoi cuvîntul cei doi 
cosmonauți sovietici, Pavel Beleaev 
și Alexei Leonov, care se află în 
vizită în R.D.G.

Tot cu prilejul aniversării repu
blicii, Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., a în- 
mînat unor personalități și unor co
lective fruntașe înalte distincții de 
stat.

în seara de 6 octombrie mii de 
cetățeni ai capitalei R.D.G. au asis
tat, pe Karl Marx Allee, la tradițio
nala paradă militară a armatei 
populare — urmată de un program 
muzical executat de fanfare mili
tare.

în dimineața zilei de 7 octom
brie în întreaga țară au avut loc 
depuneri de coroane. La Berlin au 
fost depuse coroane la cimitirul 
Friedrichsfeld, unde sînt înmormîn- 
tați eroii mișcării muncitorești ger
mane, precum și la monumentul 
soldaților sovietici căzuți în războ
iul antifascist.

Joi seara a avut loc, la sediul 
Consiliului de Stat, o recepție ofe
rită de primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat, Walter Ulbricht, președin
tele Consiliului do Miniștri, Willi 
Stoph, și președintele Consiliului 
național al Frontului național, prof, 
dr. Erich Correns.

Cu prilejul celei de-a 16-a ani
versări a republicii au fost prezen
tate în Berlin, pe scene în aer liber 
și în săli, variate și bogate progra
me cultural-artistice.

Ștefan DEJU

LUCRĂRILE
O.N.U.

NEW YORK 7. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : în cadrul dezbaterilor 
generale care au continuat 
miercuri în Adunarea Generală a 
O.N.U. au luat cuvîntul conducă
torii delegațiilor Ungariei, Vene- 
zuelei și Suediei.

Referindu-se la situația din 
Vietnam, ministrul de externe al 
Ungariei, Janos Peter, a subliniat 
că în această țară se duce „un 
război prin excelență colonial“. în 
problema dezarmării, ministrul de 
externe al Ungariei s-a pronunțat 
pentru măsuri efective și convo
carea unei conferințe mondiale 
pentru dezarmare. Janos Peter s-a 
pronunțat pentru restabilirea drep
turilor R. P. Chineze în O.N.U.

Delegatul Venezuelei, ministrul 
de externe, Iribarren Borges, s-a 
ocupat de problemele colonialismu
lui, accentuînd asupra necesității 
intensificării tuturor acțiunilor în
dreptate spre lichidarea definitivă 
a acestuia.

Ministrul de externe al Suediei, 
Torsten Nilsson, și-a exprimat în
grijorarea în legătură cu escala
darea războiului în Vietnam și s-a 
pronunțat pentru soluționarea a- 
cestei probleme „în conformitate 
cu aspirațiile poporului vietnamez 
însuși“. în continuare, el a cerut 
ca O.N.U. să-și sporească presiunile 
asupra guvernului sud-african 
pentru a se asigura respectarea „li
bertății și demnității întregului po
por al Africii de sud“.

Nilsson s-a exprimat în favoarea 
restabilirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în O.N.U.

La Natchez (Mississippi) populația de culoare a organizat un marș prin fața judecătoriei districtului, protes- 
tind împotriva discriminării rasiale

Muncitorii constructori englezi 
manifestează pe străzile Londrei 

pentru revendicări economice

COMUNICAT
INDIANO-CEHOSLOVAC

PRAGA 7 (Agerpres). — La 7 
octombrie a fost semnat la Praga 
comunicatul indiano-cehoslovac, 
cu prilejul vizitei lui Sarvepalli 
Radhakrishnan, președintele Re
publicii India. Președintele Repu
blicii India și președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace și-au 
exprimat satisfacția pentru dez
voltarea colaborării între cele două 
țări.

Sarvepalli Radhakrishnan l-a 
invitat pe Antonin Novotny să 
facă o vizită în India. Președintele 
R. S. Cehoslovace a acceptat invi
tația.

Londra

Pregătiri electorale 
ale conservatorilor

LONDRA 7 (Agerpres). — Par
tidul conservator britanic a elabo
rat un plan care va constitui baza 
viitorului manifest electoral al 
partidului în cazul unor alegeri 
generale. Publicat înainte de con
ferința anuală a Partidului conser
vator. ce va avea loc săptămîna 
viitoare, documentul preconizează 
aderarea Angliei la o „comunitate 
economică europeană lărgită“, al 
cărei nucleu este Piața comună.

în domeniul economic, progra
mul conservator preconizează sti
mularea concurenței în industrie, 
iar în agricultură înlocuirea siste
mului subsidiilor cu un control 
strict al importurilor. în domeniul 
social, programul propune o modi
ficare a legislației muncii pentru a 
se permite o transferare mai ușoa
ră. a muncitorilor de la un loc de 
muncă la altul, deci și posibilități 
mai ușoare pentru patroni de a 
desface contractele de muncă.

Situația din
DJAKARTA 7 (Agerpres). — Si

tuația din capitala Indoneziei a în
ceput să se normalizeze după ape
lul lansat de președintele Sukarno, 
relatează postul de radio Djakarta. 
Totuși la Djakarta continuă să 
rămînă în vigoare restricțiile de 
circulație. Din timp în timp, pos-

GmsilM de Securitate 
sesizat de criza din Aden

NEW YORK 7 (Agerpres). — Ță
rile arabe au adresat Consiliului 
de Securitate o scrisoare în care 
atrag atenția asupra situației deo
sebit de periculoase din Aden și 
protectoratele din Federația Ara- 
biei de Sud. Autorii scrisorii sub
liniază că actuala situație din A- 
den a intervenit după ce, la 25 
septembrie, guvernul englez a sus
pendat constituția și a destituit gu
vernul din Aden, acordînd îm
puterniciri depline înaltului co
misar britanic. Regimul de „stare 
excepțională“, instituit pe teritoriul 
Adenului de aproape doi ani, a de
venit și mai apăsător.

Indonezia
turile de radio transmit diferite 
ordine ale autorităților militare. In 
insula Java continuă luptele.

După ședința din 6 octombrie a 
Cabinetului indonezian, care a 
discutat ultimele evenimente din 
țară, un reprezentant al Partidului 
Comunist din Indonezia a înmînat 
corespondenților de presă indone
zieni și străini o declarație în care 
se arată că Biroul Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Indonezian 
sprijină întrutotul apelul la unitate 
și calm în rîndurile populației și 
armatei, lansat de președintele 
Sukarno, comandantul suprem al 
forțelor armate indoneziene.

„în ceea ce privește „Mișcarea 
din 30 septembrie“, se arată în de
clarație, Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Indonezia 
consideră că această mișcare este 
o chestiune internă a forțelor ar
mate de uscat, iar Partidul Comu
nist din Indonezia nu are nici o 
legătură cu ea“.

La 6 octombrie și-a reluat acti
vitatea agenția de presă Antara, 
începînd cu data de 7 octombrie 
au început să apară ziarele „Duta, 
Masharakat“, organ al partidului 
musulman, „Nahdatul Ulama“ și o 
serie de alte ziare de dreapta.

BRAZILIA

Garanții...
cu rezerve

BRASILIA 7 (Agerpres). — Deși 
în mod oficial rezultatele alegeri
lor pentru, guvernatori care au 
avut loc duminică în 11 din cele 
22 de state ale Braziliei nu au fost 
încă anunțate, agențiile de presă 
remarcă „victoria candidatilor opo
ziției“. în două din principalele 
state braziliene, Guanabara și Mi
nas Gerais, candidatii opoziției 
Negrao de Lima și respectiv Izrael 
Pinheiro au fost declarați virtual 
aleși. Majoritatea noilor guverna
tori sînt reprezentanți ai partidului 
social-democrat al fostului pre
ședinte brazilian Juscelino Ku- 
bitschek.

Un comunicat oficial dat publi
cității de către ministrul marinei, 
amiralul Paulo Bosisio, anunță că 
președintele Branco și militarii vor 
respecta rezultatele alegerilor dar 
că „guvernul va adopta toate mă
surile necesare pentru a nu per
mite noilor guvernatori să profite 
de situația creată și să intensifice 
opoziția împotriva actualului gu
vern militar“.

VIETNAM

LA STINGĂ SAU LA DREAPTA CENTRULUI ?
Duminică au loc în Turcia ale

geri parlamentare generale pe care 
atît presa locală cît și cea interna
țională le califică drept importante 
pentru viitoarea orientare politică 
a acestei țări.

Alegerile generale se organizea
ză în Turcia pentru a doua oară 
după lovitura de stat militară din 
27 mai 1960, care a pus capăt re
gimului lui Menderes ce adusese 
țara într-o situație extrem de grea. 
Primele alegeri, cele din 1961, au 
arătat că influența dreptei rămîne 
puternică, în ciuda dizolvării par
tidului democrat al lui MendereB. 
Din cele 450 de mandate ale Adu
nării Naționale, Partidul Dreptății 
(P.D.), în care s-au regrupat mulțl 
dintre adepții lui Menderes, a ob
ținut 158 de mandate. Partidului 
Republican Popular (P.R.P) i-au re
venit 173 de mandate.

în baza acestor rezultate, la pu
tere s-au succedat un șir de coali
ții guvernamentale. Prima dintre ele 
— în care P.R.P. se aliase cu riva
lul său direct, P.D., — nu a putut 
rezista multă vreme Au urmat alte 
două coaliții, în care P.R.P. s-a a- 
liat cu partidele de dreapta mai 
mici. Dar și acestea erau combi
nații hibride. Disputa asupra bu
getului a dus, în luna februarie, la 
un divorț oficial între P.R.P. și foștii 
săi aliați care au făcut front comun 
cu P.D. Pus în minoritate în parla
ment, guvernul P.R.P. și-a dat de
misia, iar locul său a fost luat de 
actualul guvern Urgüplü, în care 
ponderea principală revine Parti
dului Dreptății.

Campania electorală în vederea 
alegerilor de duminică s-a desfă
șurat în atmosfera schimbată care 
domnește în viața politică a Tur
ciei, după înlăturarea regimului te
rorist al lui Menderes. Dinspre 
dreapta și anume din partea 
organizației paramilitare a Par
tidului Dreptății s-au produs 
încercări huliganice de intimidare 
a forțelor democratice, dar în gene
ral reprezentanții diferitelor partide, 
cu excepția Partidului Comunist 
Turc care rămîne interzis din 1924,

au avut posibilitatea să-și expună 
punctele de vedere.

Bătălia principală se dă între 
Partidul Republican Popular, al că
rui lider este Ismet Inönü, azi în 
vîrstă de 84 de ani, și Partidul 
Dreptății, condus de Süleyman De
mirel, care ocupă în actualul gu
vern postul de vicepreședinte. în 
timp ce dr. Kemal Safir, secretar 
general al P.R.P., așează partidul 
său „la stînga centrului", Talat 
Asal, vicepreședintele Partidului 
Dreptății, declară că acest par
tid este un partid de centru 
dreapta. Pe de o parte, am
bele partide susțin că aplică 
principiile lui Atatürk, că sînt 
adept9 atît ale sectorului de stat 
al economiei (etatismul) creat de 
acesta, cît și ale „liberei inițiati
ve" capitaliste, că în politica exter
nă sînt fidele „obligațiilor contrac
tate" față de N.A.T.O. și C.E.N.T.O., 
dar nutresc totodată dorința ca 
Turcia să aibă relații bune cu ță
rile socialiste. Pe de altă parte, 
cele două partide dau răspunsuri 
diferite unora din grelele probleme 
politico-sociale ale Turciei. Deși 
se declară adept al etatismului, 
Partidul Dreptății este în practică 
mai rezervat față de sectorul de 
stat decît Partidul Republican 
Popular, sub egida căruia .au fost 
elaborate primele două planuri 
cincinale.

Viu disputată în această țară, în 
care 75 la sută din populație sînt 
țărani, este problema reformei a- 
grare. Proiectul respectiv aflat de 
mulți ani în pregătire . a fost ela
borat în cele din urmă de cel de-al 
3-lea guvern Inönü. Deși a fost 
considerat de elementele progre
siste ca slab și insuficient, proiec
tul a fost totuși considerabil a- 
mendat în sens și mai res
trictiv de coaliția actuală con
dusă de Partidul Dreptății. Di
ferită este, de asemenea, ati
tudinea celor două partide în mult 
discutata problemă a naționaliză
rii petrolului. P.R.P. s-a raliat, deși 
cu rezerve, forțelor democratice 
care cer cu insistență revizuirea 
actualei legi a petrolului și supri
marea privilegiilor acordate în pre
zent societăților străine. Liderii P.D.

au respins însă cu insistență acea
stă revendicare, declarînd că Tur
cia trebuie să respecte „drepturile 
cîștigate" de concesionari.

în politica externă, Inönü a ini
țiat pe vremea cînd era la putere 
o politică de oarecare desprindere 
față de injoncțiunile cele mai rigi
de ale blocului N.A.T.O. și de îm
bunătățire a relațiilor cu țările so
cialiste. Actualul guvern nu a 
respins această linie, iar Urgüplü 
a făcut nu de mult o vizită în 
U.R.S.S., prima călătorie de acest 
fel făcută de un prim ministru turc 
de la Atatürk încoace.

Caracteristic pentru actuala cam
panie electorală este faptul că 
pentru prima oară se prezintă în 
alegeri și un partid cu un program 
larg democratic, Partidul Muncito
resc Turc, al cărui președinte este 
Mehmet Aii Aybar. Prezentînd can
didați în 51 din cele 67 de circum
scripții electorale, partidul speră, 
după cum a declarat președintele 
său, să trimită în parlament un nu
măr de deputați, ceea ce ar intro
duce un accent progresist în viața 
Megilisului turc.

în viața politică a Turciei, inclu
siv în actuala campanie electora
lă, trebuie menționat în mod deo
sebit rolul jucat de foștii ofițeri 
care au condus lovitura de stat din 
1960 și îndeosebi de grupul „celor 
14". Cel mai cunoscut din a- 
cest grup, fostul colonel Alpas
lan Türke?, a intrat în Par
tidul Republican Național Ță
rănesc, al cărui președinte a 
fost ales nu de mult. Programul 
său cuprinde promisiuni irealiza
bile în actuala stare de subdez
voltare a Turciei. Alți membri ai 
acestui grup s-au înscris în Parti
dul Republican Popular. în sfîrșit, 
cîțiva dintre foștii ofițeri au intrat 
în Partidul Muncitoresc Turc.

Rezultatele alegerilor de dumini
că vor arunca o nouă lumină asu
pra direcțiilor în care evoluează 
viața politică turcă în care pozi
țiile forțelor de dreapta rămîn pu
ternice, dar în care cresc și se dez
voltă forțe democratice și progre
siste.

A. CERNEA

Noi debarcări de trupe 
intervenționiste

SAIGON 7 (Agerpres). — Cores
pondentul agenției Associated 
Press anunță că în portul Vung 
Tau din Vietnamul de sud a în
ceput debarcarea ultimelor două 
brigăzi, cu un efectiv de 11 000 de 
oameni, ale diviziei I-a de infan
terie americană. Acestea urmează 
să facă joncțiunea la nord de 
Saigon cu prima brigadă a acestei 
divizii cu un efectiv de 4 000 de 
oameni, care se află în Vietnamul 
de sud de la 12 iulie a. c. Noile 
unități sînt transportate pe calea 
aerului la baza de la Bien Hoa, de 
unde urmează să fie dirijate spre 
diferite sectoare pentru a partici
pa la acțiunile împotriva forțelor 
patriotice sud-vietnameze.

SEUL 7 (Agerpres). — Ministe
rul apărării al Coreei de sud a a- 
nunțat că în următoarele cîteva 
zile urmează să sosească în Vietna
mul de sud o brigadă de marină 
sud-coreeană, prima unitate a di
viziei de luptă cu un efectiv de 
15 000 de oameni pe care autorită
țile sud-coreene s-au angajat să o 
trimită în această țară.

★
HANOI 7 (Agerpres). — La 7 oc

tombrie, anunță Agenția Vietname
ză de Presă, Misiunea de legătură 
a înaltului Comandament al Arma
tei Populare Vietnameze a trimis 
un mesaj urgent Comisiei interna
ționale de supraveghere și control 
din Vietnam în care protestează 
împotriva aducerii unor noi efecti
ve militare în Vietnamul de sud. 
în mesaj se subliniază că, cu cei 
11 000 de soldați americani aduși în 
Vietnamul de sud, efectivul trupe
lor americane se ridică la 140 000 
de soldați. Aceste acțiuni, se men
ționează în mesaj, constituie o în
călcare a independenței și suvera
nității Vietnamului și o violare a 
acordurilor de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam.

Bormann

în Mato Grosso?
ROMA. în ultimele zile au a- 

părut noi date în sprijinul afir
mației că Martin Bormann, cel 
mai apropiat colaborator al lui 
Hitler, se află încă în viată, în 
America de Sud. Italianul Do- 
nadio din Florența a reconsti
tuit fuga lui Bormann din Ber
lin. El a declarat că Bormann a 
plecat la început în nordul Ita
liei, unde și-a procurat bani șt 
documente,- de aici, el a plecat 
în Venezuela, prin Spania. în 
momentul în care Eichmann, 
demascat de agenții din Izrael 
a declarat că Bormann este încă 
în viață, acesta s-a retras în 
mijlocul unui trib din Brazilia, 
în regiunea Mato Grosso.

Ședința Consiliului executiv al UNESCO
Intervenția reprezentantului României

PARIS 7 (Agerpres). — în zilele 
de 5 și 6 octombrie au avut loc la 
Paris ședințe plenare ale Consiliu
lui executiv al UNESCO, reunit în 
cea de-a 71-a sesiune. Directorul ge
neral al UNESCO, René Maheu, a 
prezentat un raport cu privire la 
rolul și activitatea organizației în 
ultimele cinci luni.

Au urmat discuții asupra rapor
tului. Reprezentantul Republicii 
Socialiste România, acad. Athanase 
Joja, a arătat că este necesar ca 
pe viitor UNESCO să acorde, așa 
cum a propus și directorul gene
ral, un loc sporit în programul său 
relațiilor cu universitățile, pentru 
educarea tineretului și promova
rea cercetărilor științifice. Repre
zentantul român a arătat în con
tinuare că o activitate însemnată

în cadrul programului european al 
UNESCO se desfășoară în dome
niul colaborării cultural-științifice 
din regiunea balcanică și a amin
tit de inițiativele țării noastre în 
această direcție. Acad. A. Jojă-.a 
subliniat necesitatea ca UNESCO, 
să acorde o pondere tot mai mare 
activităților sale puse în slujba 
păcii, pentru crearea unui climat 
de înțelegere și colaborare interna
țională.

în continuare, Consiliul executiv 
a constituit un comitet compus din 
12 membri, printre care și acad. 
Athanase Joja, pentru exami
narea, în 1966, a rapoartelor sta
telor membre ale UNESCO pri
vind aplicarea Convenției și Re
comandării referitoare la lupta îm
potriva discriminării în domeniul 
învățămîntului.
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TOKIO. Lucrările Parlamentului japonez care urinează să examineze pro
blema ratificării tratatului japono—sud-coreean au fost paralizate încă din 
primele zile. Ca urmare a hotărîrli unilaterale a Partidului liberal demo
crat de guvernămînt privind stabilirea duratei actualei sesiuni la 70 de zile, 
Partidul socialist a refuzat să participe Ia dezbateri. In consecință, ședința 
plenară a celor două Camere, prevăzută pentru joi, nu a mal putut avea loc.

NEW YORK. Comitetul politic- 
militar mixt al conferinței parla
mentarilor N.A.T.O., care se tine 
la Now York, a adoptat un raport 
preliminar cit privire la revizuirea 
structurii N.A.T.O., elaborat de un 
grup de lucru. Senatorul american 
Frank Moss, care a participat la 
conferință, a declarat că „proble
mele ridicate prin insistenta gene
ralului de Gaulle cerînd ca armele 
nucleare, care se află pe pămintul 
francez, să se afle sub controlul 
exclusiv al Franței, au dominat 
dezbaterile noastre".

MOSCOVA. I'.a 7 octombrie la 
Moscova a sosit într-o vizită ofi
cială de zece zile Jens Otto Krag, 
primul ministru al Danemarcei, îm
preună cu soția.
n»Ta<T*Wr~g<r.'rM1TITi»

UPPSALA. La Biblioteca ora
șului Uppsala, principal centru 
universitar din Suedia, a fost 
deschisă o expoziție a cărții ro
mânești moderne.

L

ATENA. O delegajie a 
Comitetului Executiv al 
Partidului E.D.A. l-a vizi
tat pe primul ministru grec 
Stephanopoulos și a expus 
punctul de vedere al par
tidului asupra organizării 
neîniîrziate a alegerilor 
parlamentare pentru a se 
pune capăt crizei politice 
acute din fără.

PEKIN. A fost dală publicității 
declarația comună cu privire la 
convorbirile dintre reprezentanții 
Comitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină și o delegație a Adu
nării Populare Consultative provi
zorii a Indoneziei, condusă de 
Chaerul Saleh. Cele două părți își 
exprimă hotărîrea de a depune e- 
forturi în continuare pentru întă
rirea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări.

PARIS. Scriitorului 
André Maurois i s-a de
cernat „Premiul amba
sadorilor“ pentru în
treaga sa operă, cît și cu 
prilejul publicării ope
rei sale consacrate vie
ții lui Balzac. Premiul a 
fost decernat de un nu
măr de 24 de ambasa
dori în exercițiul funcți
unii.

CAIRO. Ziarul ,,AI-Gumhuria“ a 
făcut cunoscut că aproximativ 400 de 
membri ai organizației teroriste „Fră
ția musulmană“ vor compare în fața 
tribunalelor egiptene. Totodată, se 
anunță că a luat sfîrșit ancheta în 
legătură çu grupul de complotiști, 
conduși de Hussein Tewfik, acuzat de 
a fi pus la cale un atentat împotriva 
președintelui Nasser.

BONN. Comitetul din Olanda al 
foștilor deținuți din lagărul de con
centrare de la Auschwitz a adresat 
primarului orașului vest-german 
Rensburg o scrisoare în care își 
exprimă protestul împotriva fixării 
în acest oraș la 24 octombrie a unei 
„întîlniri“ a foștilor 
I.a întîinire sînt convocați 
mie de foști ofițeri 
printre care foști 
ai Wehrmachtului.

LONDRA. Guvernele Kenyei șl 
Tanzaniei au făcut cunoscut guvernu
lui englez că se vor retrage 
Commonwealth în cazul în care 
desia de sud își va proclama în 
unilateral independența.

din 
Rho- 
mod

militari SS-iști. 
peste o 

și militari SS-iști, 
generali naziști

MOSCOVA. Au
vorbirile dintre ________
P.C.U.S. și ai guvernului sovietic 
cu Modibo Keita, secretar general 
al Partidului Uniunea Sudaneză, 
președintele Republicii Mali. Cele 
două părți au constatat unitatea de 
vederi în ceea ce privește proble
mele dezvoltării relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească dintre 
U.R.S.S. și Republica Mali. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme 
ale consolidării relațiilor dintre 
P.C.U.S. și Partidul Uniunea Su
daneză .și a avut loc un schimb de 
păreri în legătură cu o serie de 
probleme importante ale actualei 
situații internationale.

luat sfîrșit con- 
conducătorii

VIENA. în cursul celei 
conferințe internaționale 
Roșii, care se desfășoară 
comisia de drept internațional a 
adoptat miercuri o rezoluție in 
care se arată că puterile beligeran
te nu au drepturi nelimitate in fo
losirea mijloacelor de distrugere, 
în rezoluție se cere ca toate gu
vernele semnatare ale protocolului- 
dé la Geneva din 1925 să respecte 
interzicerea folosirii gazelor toxi
ce și a armei bacteriologice.

20-ade-a
a Crucii 

la Viena,

BONN. Ministrul 
R.F.G., Schröder, a 
interviu că R.F.G. 
dreptului de a obține arma nucleară 
șl nu simpla participare a R.F.G. la 
planificarea nucleară. Vorbind despre 
planul F.N.M., el a arătat că aceasta 
reprezintă „cea mai convingătoare“ 
variantă a rezolvării problemei ato
mice a N.A.T.O. Schröder a dat să 
se înțeleagă că, în 
forme a N.A.T.O., generalii 
wehrului ar trebui să joace 
mal important în acest bloc

de externe al 
declarat într-un 
cere acordarea

cazul unei re- 
Bundes- 

u n rol 
militar.

CAIRO. Agenția 
tul prim-ministru al guvernului Adenului. 
conducători ai organizațiilor politice din teritoriile Arabiei 
de sud au semnat un acord „în vederea intensificării luptei 
de eliberare națională“ în această parte a lumii arabe. A fost 
anunțată, de asemenea, componența delegație! care va repre
zenta teritoriile ocupate ale Arabiéi de sud la sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U. unde se va dezbate și problema 
Adenului.

M.E.N. a anunțat la 7 octombrie
, Mackawee,

că fos- 
și alți
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