
a Cenușa 
tonala ț 

doara-Deva \

îm-

Sighi-
de Și statȘurade podgoriile

precum șl precompri-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ!

Sâmbătă 3© octombrie 1965Anul XXXV Nr. 6786

mereu mai sus

Filmul românesc

cu doi tineri partizani

eco-

Paul DIACONESCU

38

con- care lup- spun

(Continuare 
în pag. a V-a)

cu 
dis-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

în vorbă 
să relatez 
cu acești tineri

intrat
N-am 
avute 
își împrumută nume

psihologia, menfalifa- 
fac declarații grave 
uneori, teribiliste.
S., 24 ani : „In pro-
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între mobilizare 
și atractivitate

Sărăcia activităților cultu
ral-educative destinate tine
retului din Bacău a consti
tuit tema unei anchete a- 
părufe în ziarul nostru în 
urmă cu cîteva luni. Din 
răspunsurile multor tineri a 
reieșit că unii activiști ai

Ne aflăm într-o perioadă cînd toate forțele colectivului nostru sînt concentrate spre îndeplinirea integrală, la toți indicatorii, a planului pe anul în curs și pregătirea temeinică a producției pe 1966, prima treaptă pe care pășim în cincinal. Ea marchează apropierea încheierii unui nou an de activitate fructuoasă, care a solicitat inițiativa și energia creatoare a muncito-
RSEVERENTÀ

’ ® Activitatea canalizata In direc
țiile itoare ® Promptitudine 
și operativitate in luarea fiecărei 
măsuri @ „Ștacheta" calității

rilor, tehnicienilor șl inginerilor întreprinderii. Din situația întocmită recent reiese că pe nouă luni bilanțul este pozitiv. Planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 102,19 la sută, cel al producției marfă — de 101,42 la sută, valoarea produselor livrate suplimentar ridicîndu-se la peste 1 800 000 de lei. Ca un element esențial se desprinde faptul că cea mai mare 
parte a sporului pro
ducției a fost obținută 
pe seama creșterii 
productivității muncii — cu 1,38 la sută în plus fată de sarcina planificată. Perseverenta cu care întregul colectiv a urmărit îndeplinirea lună de lună a planului, spiritul de neîmpăcare cu risipa s-au reflectat în indicatorii financiari : la prețul de cost valoarea economiilor a depășit cu 850 000 de lei pe cea prevăzută, iar beneficiile realizate suplimentar însumează 736 000 lei.

Din multitudinea de căi și mijloace care le poate valorifica o întreprindere pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității ei economice, ne-am îndreptat cu precădere atenția spre cîteva, de însemnătate, firmat din experiență 
important este să fie 
stabilite cu claritate di
recțiile hotărîtoare pe 
care să fie canalizată 
activitatea colectivului, 
să pui în acțiune în
treaga Iul capacitate și 
inițiativă creatoare, să 
cunoști în orice mo
ment posibilitățile și să 
găsești mijloacele prin 
care să fie folosite efi
cient la timpul oportun. Am ajuns la concluzia că astfel succesul în îndeplinirea planului este, în linii mari, asigurat.
Sigismund FRÖHLICH 
directorul fabricii 
de mobilă „23 August“- 
Tg. Mureș

o mare S-a con- propria cît de

(Continuare în pag. a V-a)

la festivaluri 
internaționale

în luna noiembrie, mai 
multe producții ale. studiouri
lor noastre vor intra în com
petițiile unor festivaluri cine
matografice internaționale. 
Dintre acestea, cea mai difi
cilă confruntare pare a fi cea 
de la a VIII-a ediție a Festi
valului festivalurilor, care va 
avea loc la Acapulco între 21 
noiembrie și 4 decembrie. 
Aici se vor prezenta numai 
filme distinse cu înalte pre
mii. internaționale. Printre a- 
cestea și producțiile românești 
„Pădurea spînzuraților" și do
cumentarul „Ciucur encu".

In prima parte a aceleiași 
luni, filmele românești de scurt 
metraj „Scurtă istorie“, „Homo 
Sapiens“, „Memoria trandafi
rului“ și „Rapsodie în lemn" 
vor trece Oceanul, spre Los 
Angeles, la Expoziția interna
țională a filmului de anima
ție. Pe continent atrage aten
ția Festivalul filmului de re
zistență de la Ferrara (Italia), 
la care studioul „București" 
va prezenta în premieră mon
dială noua sa producție — 
„Procesul alb".

Tot în luna viitoare, ecra
nele festivalurilor de la Pa
dova, Gottwaldow, Berlin, 
Leipzig și Siena vor găzdui 30 
de producții românești de 
scurt metraj.

a ori si croseste
à >

Mică mecanizare sao mare

La Uzina de mocanică fină din Ca
pitală se construiesc aparate de 
măsură șl control, scule ș! dispozi
tive de mare precizie șl finețe, în fotografie : șeful de brigadă 
Victor Amărăscu executînd o ma

triță

îrf ultimii ani, gospodăriile agricole de stat din regiunea Brașov au primit însemnate fonduri bănești. O bună parte au fost utilizate judicios, banii fiind investiți în obiective și lucrări rentabile, menite să contribuie la sporirea producției agricole. Menționăm combinatul de vinificație de la A- xente Sever, combinatul avicol de la Sibiu, amenajarea pășunilor de la Rîșnov etc. O examinare mai amănunțită arată însă că există și destule deficiențe în folosirea fondurilor de investiții și a creditelor de mică mecanizare, fapt care împiedică realizarea u- nei înalte eficiențe nomice.Ridicarea unor strucții zootehnice,să asigure creșterea animalelor potrivit metodelor moderne necesită, firește, studierea și adaptarea celor mai juste și economice soluții de e- xecuție. în general, proiectele întocmite corespund acestei cerințe. Dar nu întotdeauna. La puțin timp după darea în exploatare a primelor pavilioane (blocuri), la combinatele avicole de la Sighișoara și Hălchiu, construite în ultimii ani, s-au constatat unele neajunsuri în ce privește compartimentarea, încălzirea, ventilația și frontul de furajare. înainte de a se trece la lucrările din etapa a doua de construcție, trustul central Gostat a recomandat să se introducă îmbunătățirile necesare. Cu toate acestea, blocurile respective au fost executate tot după proiectul inițial, fără a se înlătură deficiențele semnalate. Bineînțeles că îndată după recepția noilor clădiri, beneficiarul a fost nevoit să le aducă și acestora îmbunătățirile necesare, chel- tuindu-se astfel alțl bani.Și proiectele altor o- biective conțineau soluții necorespunzătoare. Acoperișul unor construcții zootehnice s-a făcut din materiale care nu asigură o bună izolare termică. Deficiențele au fost aduse la cunoștința Institutului de studii și proiectări agricole. Au fost căutate în grabă soluții noi, prin aplicarea cărora să se remedieze defecțiunile. Deci alte cheltuieli peste cele prevăzute i- nițial. Dar lucrările tot

n-au ieșit cum trebuie. De acest lucru te convingi vizitînd grajdurile gospodăriilor din Feldioara Mică.Nu departe șoara se află Richișului. Ideea de a se construi la Richiș un combinat de vinificație și o cramă de mare capacitate a fost bună. Mai puțin bune au fost însă soluțiile adoptate de către proiectant. Apa se infiltrează în cramă și curge pe pereți, ca într-o clădire veche de un secol. Pe de altă parte, cantități mari de pămînt desprinse din dealul învecinat amenință întreaga construcție. Pentru prevenirea unor avarii sînt necesare alte cheltuieli, pe lîngă cele planificate inițial, care vor scumpi costul investiției. Această practică a remedierilor „pe parcurs“ este foarte păgubitoare. Nu era mai logic și mai eco-

nomic ca cele mai judicioase soluții să fie studiate și stabilite încă din faza de proiectare a diferitelor obiective ?
★în gospodăriile de stat din regiune s-au extins în ultima vreme lucrările de mecanizare la fermele de animale. A fost introdus -mulsul e- lectric și adăpatul automat, s-a mecanizat transportul furajelor la grajduri și evacuarea gunoiului. Mecanizarea duce întotdeauna la creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al produselor. Nu în toate gospodăriile de stat în care au fost făcute asemenea lucrări s-a realizat însă o creștere corespunzătoare a productivității muncii, în unele unități și chiar la complexele noi — Feldioara și Șura Mică — îngrijitorii continuă să aibă în primire puține vaci. Care este cauza ? Instalațiile de mecanizare a lucrărilor au fost făcute defectuos sau incomplet. La gospodăria de stat Noul de pildă monoraiul nu corespunde tipurilor de adăposturi ale gospodăriei.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“(Continuare în pag. a V-a)

Interviuri 
pe Corso

Seara, pe calea Mărășești 
din Bacău. In faja cinema
tografului Tineretului forfo
ta atinge densitatea maxi
mă. Acel obișnuit du-fe- 
vino al bulevardului e sfîn- 
jenit aici de grupuri de ti
neri, amici adunați la „6 
parolă".

Am 
cîțiva. 
cufiile 
care 
din filme, ca niște copii în- 
tîrziați, n-am să mă opresc 
nici la îndrăznelile de vo
cabular, nici la încercările 
de bravadă, recunoscută și 
regretată sincer atunci cînd 
e pusă la punct cum se cu
vine. Scuturați puțin de 
praful „bulevardist", puși în 
fața unor întrebări serioa
se, acești tineri își dezvă
luie 
tea, 
sau,

T.
ducție îmi văd de treabă, 
în timpul liber fac ce 
vreau".

Gh. P., 18 ani : „După ca 
văd toate filmele, mă plimb. 
Îmi mai omor și eu timpul".

Nici că se putea o ex-

sin

® Negru de fum 
din fracțiuni pe
troliere grele 
® Utilaje din 
producție inter
năCoresp. „Scînteii". — Peisajul industrial al Piteștiului se bogățește cu un nou obiectiv : uzina mică de negru fum. Lucrările construcție sînt plină desfășurare.Pe șantier se folosesc metode industriale de mare randament. Un loc principal ocupă prefabricatele din beton (stîlpi, grinzi, che- soane, plăci autocla- vizate) fermele mate.Nouaare uzină chiml- o mare Importanță pentru e- conomia națională. Aici se va produce negru de fum înaltă abraziune. cest produs se utiliza la fabricarea anvelopeloi cu o rezistență mult sporită la rulare și la fabricarea multor produse tehnice din cauciuc cu caracteristici superioare. Ca materii prime se folosesc : fracțiunile petroliere grele, rezultate, la rafinarea motorinelor și ale uleiurilor minerale, utilizate în prezent drept combustibil. De asemenea, vor fi folosite gazele de sondă rezultate la exploatările din zona învecinată cu uzina. Procesul de producere a negrului de fum este mecanizat și automatizat.Capacitatea anuală a uzinei va fi de 18 350 tone, cu perspective de extindere. 50 la sută din utilajele și construcțiile metalice necesare sînt realizate în țară. Noua unitate industrială urmează să intre în funcțiune în a- nul viitor.
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BARAJUL HIDROCENTRALEI DE PE ARGEȘ. Rind pe ilnd, compartimentele do turnare a betonului ajung Ia 
cota finală — 165 metri. Ieri, constructorii au terminat turnarea betonului la ultima lamelă a celui de-al dois
prezecelea compartiment, din celo 21 care formează barajul. Lucrările se desfășoară din plin și în celelalte 
sectoare ale șantierului. La două din cele patru turbine cîte va avea hidrocentrala a și fost terminai mon
tajul. Experiența si înalia calificare a energeticienilor au făcut ca la a doua turbină timpul de instalare să 
fio redus cu două luni, în condițiile asigurării unui înalt nivel de execuție tehnică. Montorii se străduiesc 

acum ca șl Ia ultimele două agregate să scurteze durata de instalare.
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b De ia trimișii noștri speciali în Africa
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Trimișii speciali ai ziarului nostru în Africa, Augustin Bumbac și Sergiu Fărcă- șan, au stat de vorbă, la Dar-Es-Salaam, în Tanzania, cu mai mulți luptători din mișcarea de eliberare congoleză, printre care Emmanuel Kabasu-Babo, ofițer în zona a doua a armatei de eliberare congoleze, însărcinat cu justiția, munițiile și aprovizionarea, precum și congolezi.
Dacă dv. ca ziariști 

puteți scrie ceva des
pre situația reală din 
Congo, lucrul ar fi- de 
folos pentru noi“. A- 
cestea au fost cuvin
tele cu care ne-a în- 
timpinat Kabasu-Ba
bo. Ne prezentăm, îi 
spunem din ce țară 
sintern, ce ziar repre
zentăm. Atmosfera se 
schimbă, începem dis
cuția :

întrebare: Care episod de luptă vi s-a în-

tipărit mai puternic în amintire ?
Răspuns: Sînt tînăr, nu eram pregătit pentru lupta armată. Eliberarea a aproape trei pătrimi din teritoriul nostru a fost pentru dușmanii noștri o lovitură grea, care nu se poate explica decît prin mobilizarea celor mai largi mase populare la lupta de eliberare. înainte de a vă evoca episoade de tă, aș vrea să vă

TELEGRAME

presie mai pofriviiă I Omoa
ră timpul în loc să-l tră
iască, își pierde vremea fără 
să cunoască bucuria unor 
satisfacții reale, profunde, 
menite să le îmbogățească 
personalitatea. Dacă rămîn 
insensibili la invitațiile și 
sugestiile conferințelor e- 
ducative, ar putea să-i vadă 
măcar pe tinerii care intră 
în sala teatrului aflat la doi 
pași ori pe cei ce vin la 
biblioteca regională. Ar 
descoperi astfel că alți ti
neri, mulți la număr, își „o- 
moară" timpul în chip util 
și plăcut.

E adevărat, uneori ado
lescența își caută persona
litatea pe căi ocolite, e ten
tată să imite exemplele cele 
mai comode, să-și manifes
te caracterul în chipul os
tentativ, să îmbrace haine 
străine și țipătoare. Iar 
timpul frece, ireversibil.

— Sînt săpfămîni la capă
tul cărora îmi dau seama că 
nu m-am ales cu nimic — 
îmi mărturisea I. G., student 
la Institutul pedagogic. 
In afară de prezența la 
cursuri și pregătirea unor 
seminarii, ceea ce e esen
țial, restul timpului ml se 
scurge parcă printre degete.

Cuvintele lui mi-au amin
tit da un inginer excelent

pe care l-am cunoscut pe 
■ un mare șantier de lîngă

Craiova. După o îndelun
gată discuție am descoperit 
la acel om tînăr, pasionat 
de meserie și nu lipsit de 
sensibilitate, o anume iner
ție față de literatură, față 
de manifestările artistice. 
„De unde această neîmpli- 
nire spirituală?", l-am între
bat. „Din anii studenției. Am 
fost un student bun, dar 
n-am știut să-mi folosesc 
orele libere. Le petreceam 
într-un anturaj „vesel", lip
sit de preocupări serioase, 
interesante".

Formarea complexă, ar
monioasă a personalității e 
o operă’ dificilă, greșelile 
descoperite prea tîrziu se 
remediază anevoios, în 
timp, și uneori lasă goluri 
ce nu se mai pot acoperi 
toată viața.

comitetului orășenesc 
U.T.C. duc lipsă de inventi
vitate și fantezie, folosesc 
metode nepotrivite, închis
tate, bătrîneștr în organi
zarea muncii cultural-educa
tive în rîndul tineretului.

— Ce măsuri ați luat în
tre timp ? — l-am întrebat 
pe tovarășul Aurel Olaru, 
prim-secretar al acestui co
mitet.

— Am alcătuit un plan 
comun de activitate pentru 
lunile de vară. într-adevăr, 
planul cuprinde, în cele 11 
pagini ale sale, manifestări 
culiural-artisfice, simpozioa
ne, acțiuni diverse, unele 
dintre ele în aer liber. O 
dovadă că posibilități exis
tă, că între U.T.C., consiliul 
sindical local, comitetul oră
șenesc de cultură și artă și 
alte organizații obștești se 
poate stabili o colaborare 
utilă și creatoare.

— Planul acesta a expi
rat în septembrie. In conti
nuare ce v-ați propus ?

— încă... nimic concret. 
Trebuie să reînnoim colabo
rarea, să ne consultăm...

Cu ocazia zilei naționale a Iranului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Cbivu Stoica, a adresat Șahinșahului Arya, Mehr-Mohammed Reza Pahlevi felicitări, precum și cele mai bune urări pentru poporul iranian.în răspunsul său, Șahinșahul Arya Mehr-Mo- hammed Reza Pahlevi a mulțumit președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, pentru mesajul adresat, transmițînd totodată poporului român călduroase urări de prosperitate.

reparaților

cîteva cuvinte despre combatanții noștri. La început numai cu lănci, coase, arcuri, ba chiar cu simple sticle, mai apoi cu arme luate de la mercenari, oameni care nu avuseseră înainte o pregătire militară au ajuns să facă față celei mai bine plătite armate din toată Africa. Am fost impresionat îndeosebi de femei — țărănoi,' studente, muncitoare sau chiar tinere fete—care în timpul luptelor- ce se prelungeau uneori zile întregi, transportau lăzi cu muniții pînă la pozițiile noastre.îmi amintesc de o luptă desfășurată la Force Bendera, la 60 km de Albertville. Trei zile și trei nopți cîntecele pline de nostalgie ale bărbaților și femeilor noastre erau sfîșiate ca de bice de vuietul gloanțelor. Am uitat să vă spun că noi, în timpul luptei, obișnuim adesea să cîntăm. E un lucru care are o valoare deosebită pentru moralul luptătorului african. La Force Bendera, după trei zile și trei nopți de luptă, am reușit să răpunem 62 de mercenari străini și 120 de mercenari ai armatei lui Chombeși am eliberat orașul. N-am așteptat însă să fim înconjurați acolo, ci, dimpotrivă, am ieșit în întîmpinarea inamicului pe drumul pe care ne așteptam să sosească întăririle și am organizat acolo o ambuscadă. După o zi, așteptarea noastră a fost răsplătită. Am distrus trei camioane și am luat o serie de prizonieri pe care i-am dus la bazele noastre de instructaj. După un timp, prizonierii au fost eliberați, dar ei au refuzat să ne părăsească și acum luptă alături de noi. Cît despre mercenarii străini luați prizonieri atunci, pot spune că pe unii îi folosim — i-am pus să învețe pe copii scrisul și cititul.
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Pe hipodromul din Ploiești

D.R. POPESCU
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Pofrivlf programului de studiere a documentelor 
Congresului al IX-lea al partidului, în diferite 
forme ale învăjămîntului de partid se studiază și 
se dezbate, în prezent, tema „Industrializarea so
cialistă — obiectiv central a! politicii economice 
a partidului". Buna desfășurare a studiului depinde 
în foarte mare măsură de propagandiști, de felul 
în care ei știu să-i îndrume pe cursanfi în munca 
individuală cu cartea și să conducă discuțiile în 
seminarii. Schimbul de păreri avut de redacția zia
rului nostru cu un număr de propagandiști din 
Capitală a scos în evidență unele metode bune, 
în măsură să asigure însușirea temeinică de către 
membrii de partid și masele largi a marii bogăfii 
de idei cuprinse în documentele Congresului.

Evidențierea apre
cierilor noi, a ele
mentelor calitati
ve, nu repetare 
mecanică

wWt:

STUDIEREA DOCUMENTELOR CONGRESULUI AL IX-LEA AL P.C.R

asupra progreselor ce se 
vor realiza pe linia valo
rificării superioare, efi
ciente, a resurselor țării, 
a îmbunătățirii repartiză
rii forțelor de producție 
pe teritoriul întregii țări 
etc.

Să pătrundem 
adînc în viață

Congresul al IX-lea al partidului, pornind de la necesitatea asigurării u- nei unități strînse între munca ideologică-teore- tică și practica construcției socialiste, a arătat că în propaganda de partid trebuie să-și găsească reflectarea în mai mare măsură schimbările petrecute în țara noastră și în viața internațională, bogata experiență acumulată de partid, să se pună capăt tendințelor de a înlocui analiza științifică a fenomenelor sociale actuale cu repetarea mecanică a unor teze depășite de viață.Dezbaterea temei industrializării — au relevat mai mulți propagandiști — oferă un minunat prilej de aplicare a acestor prețioase indicații.
Problema care se pune — spunea tov. MIHAI STOICESCU, propagandist la uzinele Vulcan — 

este nu de a epuiza toate 
aspectele temei într-un 
seminar — aceasta nici 
n-ar fi cu putință, de alt
fel, dată fiind complexi
tatea ei — ci de a pune în 
dezbatere chestiunile de 
mare actualitate ale politicii 
partidului, de a-l ajuta pe 
cursanfi să-și însușească I- 
deile șl aprecierile noi, for
mulate la Congres. Este 
vorba atît de tezele teo
retice — de pildă, ampla 
fundamentare făcută în 
raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușes- 
cu, a necesității obiective 
de a situa în continuare 
industrializarea socialis
tă în centrul politicii par
tidului — cît și de pro
bleme practice, cum sînt 
sarcinile concrete care re
vin diferitelor ramuri ale 
industriei în noul cinci
nal.

In ceea ce privește sar
cinile trasate în documen
tele Congresului, am ară
tat cursanților că impor
tant este nu atît reține
rea cifrelor prevăzute 
pentru 'fiecare ramură, cît 
mai ales desprinderea ele
mentelor calitative, a trăsă
turilor care vor caracteriza 
dezvoltarea acestor ramuri, 
a economiei nationale în 
ansamblu. Am stăruit, de 
pildă, în mod deose
bit, asupra unei aseme
nea trăsături, proprie 
dezvoltării tuturor ramu
rilor economiei naționale, 
cum este promovarea pro
gresului tehnic, introdu
cerea în producție a celor 
mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii. Este, desi
gur, un obiectiv pe care 
partidul îl urmărește cu 
consecvență de multă 
vreme, dar nivelul atins 
de economia noastră na-, 
țională, cerințele legate 
de desfășurarea puterni
cei revoluții tehnico-știin- 
țifice mondiale, fac ca în 
acest domeniu să se ridice 
noi și noi probleme, pe 
care trebuie să le expli
căm cursanților, ca de 
pildă, necesitatea intensi
ficării mecanizării și au
tomatizării proceselor de 
producție.

Este, fără îndoială, ex
trem de util și, aș spune, 
absolut necesar să discu
tăm cu cursanții încă îna
inte de seminar asupra 
principalelor probleme, 
asupra aprecierilor noi, spunea tov. MARGARETA PIETREANU, propagandistă la întreprinderea „Electromagnetica". După 
mai multi ani de activita
te, ca. propagandistă, 
ajuns însă la părerea 
este bine sS dau aceste 
drumări cursanfilor și
scris, sub forma planului de 
seminar, pe care-l întoc
mesc după pregătirea la ca
binetul raional. Am grijă ca 
planul să ajungă la fiecare 

o dată cu bibliogra- 
am înscris, de pil- 
planul de seminar

trializării pentru crește
rea impetuoasă a forțelor 
de producție, pentru dez
voltarea continuă a bazei 
tehnico-materiale a so
cialismului, introducerea 
pe scară largă a progre
sului tehnic, sporirea pro
ductivității muncii, mo
dernizarea agriculturii și 
valorificarea superioară a 
producției agricole, avîn- 
tul întregii economii ; am 
punctat, de asemenea, e- 
fectele industrializării pe 
plan social — înflorirea 
orașelor, creșterea rîndu- 
rilor și ridicarea nivelului 
de pregătire al clasei 
muncitoare, întărirea ro
lului ei conducător în so
cietate, atragerea în sec
toarele industriale și în 
celelalte sectoare neagri
cole a marii majorități a 
populației active, ridica
rea social-culturală a sa
telor, întreaga argumen
tare ducînd la concluzia

Se știe că forța de convingere și de influențare a propagandei, eficacitatea ei depind în mare măsură de legătura ei cu viața, cu sarcinile concrete și preocupările organizațiilor de partid. Schimbul de păreri a pus în lumină multiple mijloace prin care propagandiștii pot asigura o mai strînsă legătură a învățământului cu viața, cu practica.
Pentru a imprima învă- 

țămîntului un caracter 
viu, eficient — spunea tov. MIHAI PANAITES- CU, propagandist la întreprinderea Electromagnetica — este nevoie ca 
propagandistul să cu
noască el însuși viafa, să 
aibă o imagine clară a- 
supra problemelor dome
niului de activitate al 
cursanfilor. Am căutat 
să-mi formez o asemenea 
imagine, stînd de vorbă cu 
tovarășii din comitetul de 
partid, din conducerea u- 
zinei. Mi-am adunat astfel

Cred că putem 
dezbaterilor noastre 
minării un caracter și 
eficient dacă, încă în 
rioada de pregătire a 
minarulul, 
cursanfi la 
probleme 
producfiei. 
despre promovarea pro
gresului tehnic în econo
mia națională, creșterea, 
productivității muncii sau 
îmbunătățirea calității 

care le 
semina- 
voi cere

asigura 
tn

produselor, pe 
vom dezbate în 
riile următoare, 
cîtorva cârsanți să anali
zeze cum se pun aceste 
probleme în secția în care 
lucrează și să prezinte 
concluziile lor în semi
nar. Există, firește, pri
mejdia ca discuțiile să a- 
lunece pe o pantă pur 
profesională, îngust prac- 
ticistă, și atunci tre
buie să intervenim.. 
Arfa constă în a asigura 
o asemenea dezbatere a 
problemelor care să îmbi
ne permanent teoria cu 
practica, a-i deprinde pe 
oameni să gîndească per
manent, nu numai în semi- 
narii, asupra problemelor 
locului lor de muncă prin 
prisma teoriei economice, a 
politicii partidului.

Consultații, răs
punsuri la întrebări

am 
că 
în- 
în

cursșr-5 
fia. Ce 
dă. în 
pentru tema industriali
zării ? în primul rînd, un 
punct despre necesitatea 
obiectivă a. industrializă
rii țării noastre în care 
am marcat, ca subpuncte, 
rolul hotărîtor al indus-
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SOMNUL

• Sala Palatului : TEZAURUL 
LUI JUSTINIAN (spectacol pre
zentat de Teatrul Național „I. L. 
Caragiale") — orele 19.30.
• Teatrul de Operă sl Balet :
MADAME BUTTERFLY - 19,30.
O Teatrul de stat de operetă ; 
PRINȚESA CIRCULUI 
O Teatrul National „I. 
giale" (sala Comedia): ------- -
DE PE POD — 15. VIZITA BÄ-
TRINEI DOAMNE — 19,30, (sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI — 
15,30 PATIMA DE SUB ULMI — 
19,30.
A Teatrul de Comedie : FIZICIE
NII — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) ; TACHE. IANKE 
ȘI CADIR — 19,30, (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : INTRI
GA ȘI IUBIRE - 19,30.
o Teatrul „C. I. Nottara" 'sala 
Magheru) : OMUL CARE .?I-A 
PIERDUT OMENIA — 19.30-^(sala 
Studio) : OPT FEMEI — 20.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea' : 
IUBESC PE AL 7-LEA — 20.
C Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 15,30. VULPILE — 
19,30.
o Teatrul evreiesc de 
CROITORUL FERMECAT
O .Studioul Institutului de 
teatrală șl cinematografică 
Caragiale" : ZZ
CU MINIE — 20.
O Teatrul „Țăndărică' (sala din 
Calea Victoriei): KATIA ȘI CRO
CODILUL — 16, (sala din str. A- 
cademiei) : UMOR PE SFORI — 
9, OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA 
— 16.
e Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESO
RUL DE FRANCEZĂ — 20. (sala 
Victoria): CU MUZICA... E DE 
GLUMIT — 20.
0 Circul de stat-: PARADA CIR
CULUI — 20.

PAMINTULUI

că industrializarea este 
singura cale care duce 
spre progres și civilizație, 
spre ridicarea nivelului 
de trai al poporului, asi
gură în fapt independen
ța și suveranitatea națio
nală, apropierea tot mai 
mult a țării noastre de 
nivelul statelor înaintate 
din punct, de vedere eco
nomic.

în aceeași ordine de i- 
dei, am arătat că in
dustrializarea socialistă, 
duçînd la dezvoltarea 
cofriplexă și multilaterală 
a economiei, la diversifi
carea producției, creează 
condiții pentru extinderea 
și adîncirea relațiilor e- 
conomice ale țării noas
tre cu țările socialiste și 
cu alte țări, fapt ilustrat 
de altfel de creșterea 
considerabilă în ultimii 
ani a volumului comerțu
lui nostru exterior.

Un alt punct înscris în 
plan se referă la succe
sele istorice ale poporului 
nostru pe drumul indus
trializării în perioada 
planului de 6 ani. în a- 
ceastă ordine de idei, am 
socotit necesar să mențio
nez factorii care au con
tribuit la obținerea aces
tor succese, în primul rînd 
politica consecventă a 
partidului nostru de in
dustrializare socialistă, 
întemeiată pe aplicarea 
creatoare a învățăturii 
marxist-leniniste la con
dițiile concrete din țara 
noastră, munca plină de 
abnegație a poporului, 
condus de partid.

Un punct special este 
consacrat prevederilor 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R. cu privire la conti
nuarea neabătută a indus
trializării socialiste în pe
rioada 1966—1970. Aici, am 
căutat, printr-un număr 
de subpuncte, să concen
trez atenția cursanților a- 
supra unor trăsături esen
țiale ale dezvoltării în 
continuare a economiei 
noastre ca de pildă : 
menținerea în continuare 
a unui ritm intens de 
dezvoltare industrială a 
țării ; dezvoltarea cu pre
cădere a producției mij
loacelor de producție și, 
în cadrul acesteia, cu prio
ritate a ramurilor hotărî- 
toare pentru progresul 
întregii economii — ener
gia electrică, siderurgia, 
construcțiile de mașini, 
chimia ; concomitent cu 
dezvoltarea producției 
mijloacelor de producție, 
creșterea și perfecționa
rea continuă a produc
ției bunurilor de consum, 
dezvoltarea capacităților 
de producție și dotarea 
cu utilaje moderne a in
dustriei ușoare și alimen
tate pentru a satisface și mai bine cerințele mereu 
crescînde ale populației. 
Le-am indicat de aseme
nea cursanților, prin no
tările din plan, să se do
cumenteze asupra efor
turilor serioase pe care le 
va depune în continuare 
statul nostru pentru lăr
girea bazei de materii 
prime a industriei prin 
atragerea în circuitul e- 

conomic a noi resurse ;

date foarte interesante cu 
privire la dezvoltarea u- 
zinei noastre în noul cin
cinal, la nivelul pe care 
vor trebui să-l atingă 
principalii indicatori de 
plan. Cunoașterea și co
mentarea lor vor proiecta 
o puternică lumină asu
pra sarcinilor de răspun
dere ce revin colectivului 
uzinei, vor avea, fără în
doială, un efect mobili
zator.

Putem să mergem ' șl 
mai departe în legarea 
învăfămînfului de viață, 
șl anume punînd în discu
ția cursanfilor anumite 
probleme spinoase, acute 
ale locului de muncă — spunea tov. ANTON PROCA, propagandist la întreprinderea „Răscoala din 1907“. O asemenea 
problemă este, în ramura 
noastră, a industriei bum
bacului, îmbunătățirea 
prelucrării firelor. Pen
tru a da posibilitate 
cursanților să înțeleagă 
mai biné importanța ei 
și perspectivele de re
zolvare în noul cincinal, 
am adus în seminar un 
număr al revistei „Indus
tria Textilă", editată de 
Ministerul Industriei U- 
șoare, în care această 
problemă este amplu tra
tată. Cursanții au aflat cu 
acest prilej și faptul că, în 
cadrul acțiunii mai largi 
de reutilare tehnică a in
dustriei textile, întreprin
derea noastră va fi dota
tă chiar în prima lună a 
anului 1966 cu 150 de 
războaie automate. In se
minar s-a încins o discu
ție vie despre sarcinile 
care revin colectivului u- 
zinei în ce privește în
sușirea tehnicii noi, ridi
carea nivelului de pregă
tire profesională.

Membrilor de partid, tuturor celor ce studiază în învățămîntul de partid, le sînt de mult ajutor în înțelegerea și însușirea problemelor consultațiile date de propagandiști. Bineînțeles că pentru a putea să dea consultații, să răspundă la întrebările cursanților, propagandistul trebuie să se întîl- nească și să stea de vorbă cu ei între seminarii, să știe ce probleme le sînt neclare, la ce întrebări așteaptă puns. Tocmai așa dează tov. IACÖB FIRU, de pildă, de brica de pile, sau tov. LADISLAU LAKATOȘ, de la „Reactivul“. De-a lungul .pțultor ani, dè cînd muncesc ca propagandiști, ei au dobîndit o prețioasă experiență în munca cu oameqii ; consultațiile individuale, îndrumările metodice date de ei sînt mult apreciate de cursanți.Mai sînt însă destui propagandiști care sub- apreciază rolul consultațiilor sau al altor forme operative, eficiente de a-i sprijini pe cursanți în studiu, cum sînt răspunsurile la întrebări, consideră că e suficient să discute cu cursanții doar în’ seminar.Se întîmplă și cazuri de felul celui pe care l-a relatat tov. MIRCEA BÄR- BULESCU, propagandist la „Electromagnetica" cînd temele consultațiilor sînt fixate și programate birocratic la punctul de consultații, fără să se țină seama de cerințele reale. 
Am primit o dată sarcina — arăta el — să țin o ase
menea „consultație". Am 
vorbit în fața unor oameni 
care fuseseră convocați la 
punctul de consultații fără 
măcar să li se spună în ce 
scop.Asemenea manifestări de formalism golesc de conținut un mijloc dintre cele mai utile și mai apreciate de fundare

în peisajul noii noastre literaturi, Dumitru Radu Popescu s-a afirmat încă de la primul său volum — Fuga (1958) — ca un prozator original, înzestrat cu reale calități artistice, preocupat să surprindă în- tr-o Viziune proprie personaje și probleme ale epocii contemporane.Noua culegere de nuvele și povestiri, „Somnul pămîntului", atestă continua strădanie a scriitorului’ de a aprofunda investigarea faptelor observate în realitatea înconjurătoare — lumea satului fiind și aici domeniul spre care își îndreaptă cu predilecție atenția — de a cuprinde zone mai puțin cercetate ale sufletului omenesc,-din care să des- .'prindă adînci semnificații.Detectînd rămășițe ale unor concepții înapoiate sau trăsături de caracter și comportări străine moralei oamenilor zilelor noastre, seri-

itoiul exprimă în mod implicit o a- titudine etică, pledînd pentru cinste și demnitate, pentru noua viață bazată pe principii ferme, socialiste. Avrămică, din „Cireșul cu clopoței", a trăit meschin, făcînd totul pentru a strînge avere ; a reușit să-și construiască și casa cu balconul de unde își putea ‘sfida consătenii gîndindu-se că „este cineva". Dar abia în momentul în care viața satului începe să se desfășoare pe alte coordonate, înțelege și el că „și-a pierdut viața de pomană" și îi pare rău de „timpul care s-a dus... de zilele și de nopțile lui". Cu o bună intuiție psihologică estd.’iiîmărită evoluția senti-mentelor șfîleacțiilor lui" Enache, /^.ersonajul-^tacipal din povestirea ,tihtre cércurï de salcîm".' Acesta rabdă cu aparentă resemnare persecuțiile șl umilințele ce-i vin de-a

a 19,00 — Jurnalul televiziunii
e 19,20 — Pentru copii : „Enig
ma lui Tăițel" și filmul „Wilhelm 
Tell1' Q 20.00 — Tele-enciclopedie 
O 21,00 — Filmul „Sfîntul" 0
22,00 — Filmul muzical Cine rîde 
Ia urmă... o 22,55 — Jurnalul te
leviziunii, Sport și Buletinul me
teorologic.

lungul anilor din partea lui Oprea, fostul său rival din tinerețe, cînd au cerut amîndoi mîna aceleiași fete. Revolta ce mocnește în sufletul lui Enache izbucnește însă abia în momentul în care îl prinde pe Oprea deteriorînd bunuri ale gospodăriei. Gestul.său exprimă nu o răzbunare personală, ci un sentiment mult mai complex, al urii și disprețului față de cel ce-și poate'bate joc de munca și de avutul colectivității.„Dor" e poate cea mai reușită dintre nuvelele cuprinse în volum. Scriitorul reconstituie cu multă finețe drumul parcurs de Lenapînă la înțelegerea deplină a adevăratelor valori umcine,' prinderea din promiscuitatea morală în gare a trăit, aproape... ;făfă să-și dea seama: Nuvela sé -remarcă prlntr-o tehnică subtilă a construcției epice, prin conturarea nuanțată, cu mare autenticitate, a u- nor personaje complexe cum sînt Lena, Milu, Rina sau popa Motocicletă, care își dezvăluie treptat, pe parcursul acțiunii, trăsăturile de caracter.Despre lirism, ca una dintre particularitățile ce definesc proza lui D. R. Popescu, s-a vorbit și la apariția volumelor anterioare. Cel de față confirmă această însușire a scrisului său prin acele veritabile poeme în proză, „Somnul pămîntu- lui* și „A fost odată ca niciodată", prin forța de evocare a atmosferei poetice, prezentă în cele mai multe pagini ale cărții. în acest sens se impune atenției și interesanta nuvelă „Mări sub pustiuri". Actul de eroism al tînărului luptător ilegalist, care nu pregetă să-și îndeplinească misiunea, punîndu-și viața în primejdie tocmai în momentul cînd în sufletul său se născuse o sinceră șl puternică iubire, este impresionant, ne dezvăluie înalte calități umane.Printre reușitele volumului trebuie să amintim și acele povestiri în care scriitorul surprinde cu măiestrie candoarea universului infantil, văzut prin prisma dramaticului ecou pe care ultimul război l-a avut în existența și în conștiința micilor eroi. Contrastul dintre realitatea tragică și inocența cu care este percepută, redarea cu mare autenticitate a gîndurilor și comportării copiilor, forța expresivă pe care o dobîndesc metafora și simbolul emoționează în povestiri ca „Soldatul necunoscut' sau „Mireasa din iulie".întîlnim în volum și cîteva lucrări care nu reușesc să ne satisfacă în aceeași măsură. De exemplu, în „Cocoșul", „Sfecla", „Rupere de nori" avem impresia că prozatorul nu a încercat să depășească sfera anecdoticului, Iar în nuvela „Grădinile fericiților" desfășurarea evenimentelor și reacțiile personajelor s-ar fi cerut mai insistent motivate artistic.în ansamblu însă, „Somnul pă- 
mîntului" se impune ca una dintre cele mai reușite cărți de proză a- părute în ultima vreme, D. R. Popescu dovedindu-se încă o dată nu numai un bun mînuitor al cuvîntu- lui, dar șl un scriitor caro are ceva de spus cititorilor săi.
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Sorin MOVILEANU

lămurire și apro- a problemelor.

răs- proce- SAM- la Fa-

Ado GREGORIAN 
Constantin GÄUCÄ

din metodele de

(Urmare din pag. I)

CUM E VREMEA
•Ù f-ax> .* •;7....

Timpul probabil 
de 31 octombrie,

Am desprins aici doar cîfeva 
muncă *o!osife de propagandiști în pregătirea și 
conducerea seminariilor consacrate problemei in
dustrializării socialiste. Preocuparea pentru gene
ralizarea și perfecționarea lor continuă constituie o 
chezășie a ridicării nivelului la care se desfășoară 
invătămînful de partid, a creșterii rolului lui în 
lupta pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

Descifrând tainele abecedarului

Știți, am fosf prinși cu alte 
treburi... și primul secretar 
își notează în carnet aceas
tă sarcină. N-aș fi crezut că 
niște îndatoriri elementare 
și permanente trebuie re
amintite trimestrial, în mod 
public, cu literă tipărită l

— Poate că v-afi gîndit. 
totuși, la conținutul, la li
niile principale ale viitoru
lui plan? — am insistat.

— încă nu.
în lipsă de altceva mai 

bun, am răsfoit din nou pla
nul vechi. în dreptul unor 
manifestări apar observații 
profetice : „vor participa 
800 tineri”, ori sarcini :

vom mobiliza 1 000 tineri*. 
Dacă publicul unor acțiuni 
cultural-educative trebuie 
„mobilizat”, fie-ne îngăduit 
atunci să ne îndoim de a- 
tractivitatea unor asemenea 
manifestări.

Se pare că activiștii or
ganizației de tineret și, ală
turi de ei, alfi factori de 
răspundere din comitetul o- 
rășenesc de cultură și arfă 
și de la consiliul sindical 
orășenesc n-au înțeles un 
lucru esențial : nu lipsa 
planurilor era criticată de 
tinerii chestionați în an
cheta noastră, ci mentalita
tea anacronică, rutinieră și 
lipsită de imaginație în or
ganizarea acțiunilor culfu-

rol-educaflve. Preocuparea 
pentru viafa culturală a ti
nerilor din Bacău, pentru 
eliminarea „timpilor morfi* 
din timpul lor liber, consti
tuie o chestiune importantă 
și generală ce nu poate fi 
lăsată doar în sarcina și 
competenfa comitetului oră
șenesc al U.T.C. Există în 
oraș instituții și foruri me
nite să sprijine acțiunile 
cultural-educative ale tine
retului, să inijieze noi for
me de activitate, să ridice 
pe o treaptă superioară, 
treapta exigentelor actua
le, „indicii de randament" 
ai timpului liber.

O casă de cultură, mo
dernă și monumentală, a 
fost inaugurată nu de mult 
la Bacău. Va aduce ea re
virimentul așteptat ? Vom 
încerca să răspundem la 
această întrebare într-un 
viitor articol.

Iert în țară : Vremea s-a men
ținut în general frumoasă, cu ce
rul variabil în sudul și estul țării. 
In celelalte regiuni cerul a pre
zentat înnorărl mal accentuate. 
Vîntul a suflat în general slab, 
numai în Dobrogea potrivit din 
sectorul sudic. Temperatura ae
rului la orele 14 înregistra valori 
cuprinse între 8 grade la Joseni, 
Miercurea Ciuc șl Toplița șl 19 
grade la Călărași șl Medgidia. 
In București : Vremea a fost re
lativ frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat în general slab, 
temperatura maximă a fost de 19 
grade.

pentru zilele 
1 șl 2 noiem

brie 1965. Tn țară : vreme schim
bătoare tn Banat, Ardeal șl nor
dul Moldovei, unde vor cădea 
ploi slabe locale, și în general 
frumoasă, cu cer variabil în cele
lalte regiuni. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura ae
rului în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 4 șl 
plus 6 grade, Iar maximele între 
10 și 20 de grade. Ceață locală 

. dimineața. In București : Vremea 
în general frumoasă, cu cerul 
variabil, Vînt potrivit din vest. 
Temperatura aerului în scădere 
ușoară. Ceață slabă dimineața.

O CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : 
Patria — 10; 12,45; 15,45; 18,30;
21.15, București — 9,15; 12; 15,30; 
18,15; 21.
0 MARILYN — cinemascop : Re
publica (completare Ceramica din 
Oboga) — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
19; .21.15 Feroviar. (completare 

HT 11;15:1M5‘

â 0 UN-ClßUL -vBțEiKăLuceafâruI —
9.15. ;,;^Ț,30; 18,15:. 20,30.

■ 0 PĂCAT DE ' BENZINA : Capi
tol - ■ 9,30; .-1.1745; . 14; 16,30:
18,45: 21. ; "
e JUDEX : Excelsior — 9,45; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Tomis — 9,30; 
11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop : Festival — 10; 12;
15; 17; 19: 21.
0 DULCEA PASARE A TINERE
ȚII — cinemascop ; Arta — 10:
12,30; 15; 17.45; 20,30. Modem . — 
9,30: ' 11,45.: ... 14-. 15: ,1)8.30;- ÎO,45.
0 CĂLĂTORIE ÎN JURUL PA. 
MINTULUI : Victoria — 10: 12;
14; 16,15; 18,30; 20,45. Flamura — 
10; 12,15; 16; 18.15;- 20.30.
0 CLIMATE — cinemascop 
trai — 9,30; 12,15; 15; 17,45;
0 CARTIERUL VESELIEI : 
mina — 9; 11,30; 13,45: 16,15;
21, Grivlța — 10; 12.30; “
20,30, Melodia - 9.30
18; 20,30.
• CINEVA. ACOLO SUS. MA IU
BEȘTE : Union - 11: 15,30; 18;
20.30, Buzești — 10; 12,30: 15.30: 18;
20.30. Cosmos — 13,45; • 16: 18,15: 
20.30 (la toate completare 
„știați că“...).
a PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
0 CINTIND IN PLOAIE : Doina
— 11,30; 13,45: 16: 18.15; 20,30.
0 GESTAPOVISTUL SCHMIDT, 
ORAȘE VECHI BULGĂREȘTI, 
VIN CĂTRE VOI. CHIBRITURI, 
SPARGERE IN ZORI, AU FOST 
SALVAȚI, GURA LUMII, PIO- 
NIERIA NR. 5/1965 : Timpuri Noi
— 10—21 în continuare.
® CORBII : Giulesti . (completare 
Călătorie în paradisul păsărilor)
— 16: 18,15: 20.30
0 NEVASTA NR. 13: Cultural — 
15,30: 18: 20,30.
0 SAMBA : înfrățirea între po
poare (completare A cui e vina?)
— 10; 13,15: H 30; 18; 20.30.
0 CULORILE LUPTEI — cine
mascop: Dacia (completare Zîm- 
betul) — 9—21 în continuare.
® HOCHEIȘTII — cinemascop : 
Crîngași (completare ■ Pionieria 
nr. 5/1965) — 16: 18; 20.
0 FEMEIA NECUNOSCUTA: Bu- 
cegl (completare Să păstrăm cu
rate apele țării) — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30.
® GHEPARDUL — cinemascop 
(ambele serii) : Unirea (comple
tare Vizita delegației de ^Artid 
și guvernamentale a RépùWicii 
Socialiste Romania în R p. Bul
garia) — 10.30: 16.30: 20.
« VESELIE LA ACAPULCO î 
Flacăra (completare Artiști ama
tori) — 10; 14; 16,15: 18.30; 20.45. 
e CAIDUL : vltan (completare 
Tratește-ți viața) — 16; 18,15: 20,15. 
0 RUNDA 6: Miorița (completa
re Suită bănățeană) — 10; 12: 14; 
16,15; 18,30: 20.45.
O HATARI (ambele serii) : Mun
ca (completare Pionieria nr. 
5/1965) - 10,30: 16: 19.30.
O ROMULUS ȘI REMUS ; Popu
lar (completare Melodiile străzii
— cinemascop) — 10.30; 16:
18,30; 21.
o LOCOTENENT CRISTINA « 
Moșilor (completare Călătfeel-'' în 
paradisul păsărilor) — 15,?^> 18: 
20,30.
0 HOȚUL de PIERSICI : viito
rul (completate Fata de pe so
meș) - 16: 18,15: 20,30.
0 AGENTUL DE LEGĂTURA : 
Colentlna (completare Pictorul 
luminii) - 16; 18; 20.
0 ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET: Volga (com
pletare Prima zi) — 0.45: 12; 14,15: 
16,30; 18,45;- il, Lira (completare 
Căciula fermecată) — 15; 17:
19; 21.
0 CEI MAI FRUMOȘI ANI - ci
nemascop : Floreasca (completa
re Vizita delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii So
cialiste Romănia în U.R.S.S.) — 
10,30; 13; 15.30: 18; 20,30.
® A TRECUT O FEMEIE 
nemascop: ~ ' 
Elevul de 
20,30.
0 OMUL
(completare Simetrie) 
20,15.
0 CAMERA IN FORMA DE „L": 
Drumul Sării - 15: 17.30; 20.
0 UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Ferentari (completare Lecție în 
infinit) - IO: 16: 18,15; 20,30.
0 LA ORA 
Cotroceni —
O PINA LA 
PARTE - _________
(completare La o parte, 
— 16; 18; 20.

cen-
20;30.

Lu- 
18,45; 

15,30; 18; 
12; 15,30;

cl-
Rahova (completare 

serviciu) — 16; 18.15;

mafiei . Progresul
15.30; 18:

5 dupa-amiază :
14.45. 16,30; 18.45:21.
ORAȘ NU E DE. 
cinemascop : Pacea

. ; , taiga !)
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Este oare imposibil

Caselor, ca și oamenilor, le citești virsta pe... 
fațadă. Uneori, simpla cercetare a Înfățișării lor nu 
este însă concludentă. Este nevoie ca. specialistul 
să-și pună urechea pe ziduri, să asculte pulsul in
stalațiilor de apă, să cerceteze certificatele de 
naștere ale aparatajelor electrice — într-un cuvînt, 
să prevină degradarea prematură a locuințelor, 
zestre de preț a orașelor noastre. Firește, o bună 
parte din această zestre o constituie blocurile noi. 
Dar și ele, alături de cele acoperite de patina vre
mii, au nevoie de îngrijire.

Nu de mult, printr-o Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, s-au elaborat noi măsuri eficiente și s-au 
stabilit noi atribuții I.A.L.-urilor în legătură cu mai 
buna întreținere a locuințelor. Este neîndoios că 
aceste măsuri își vor arăta din plin roadele, că ele 
vor avea ca urmare conservarea în condiții mai 
bune a fondului locativ.

Deși există o bogată experiență, trebuie spus că 
în domeniul reparațiilor de locuințe — sector în 
care se alocă fonduri însemnate — se mențin o 
seamă de deficiențe, am putea spune, cronice. Fi
rește, nimeni nu intenționează să treacă cu vederea 
zecile de mii de lucrări de reparații ce se execută 
anual în întreaga țară și care reprezintă o contri
buție reală, prețioasă, la buna întreținere a fondu
lui locativ. Mulți cetățeni au cuvinte bune de spus 
despre calitatea unor asemenea lucrări și despre 
felul operativ în care au fost executate. Dar, prin 
natura lucrurilor, „zestrea“ locativă a orașelor 
noastre este atit de vastă îneît, trebuie să recunoaș
tem, toate aceste lucrări de reparații reprezintă 
încă puțin. Nu la aceste aspecte ne vom referi însă 
în pagina de față, ci la unele cauze care parali
zează reacția promptă a I.A.L.-urilor și a întreprin
derilor de reparații Ia sesizările cetățenilor ; ele 
împiedică stabilirea cu discernămînt a urgenței în 
planificarea lucrărilor sau fac ca în acest sector 
al reparațiilor să nu existe o perspectivă prea cla
ră, științific determinată, în ce privește volumul 
lucrărilor ce urmează a ii executate într-o perioadă 
dată.

Ziarul nostru a publicat în ultimul timp mai multe 
articole și scrisori în legătură cu activitatea nesa
tisfăcătoare a unor întreprinderi care se ocupă de 
reparația locuințelor. Importanța temei ne-a de
terminat să revenim, lărgind discuția și asupra 
altor factori în seama cărora cade această răs
pundere

■1

tul, ușile, 
la calorifere.De ce I.G.L.L. Iași nu a făcut el acest lucru ?— Mai avem și lipsuri, 
dar unii locatari sînt din 
cale afară de pretențioși 
— ne-a răspuns enervat 
directorul respectivei în
treprinderi.După ce lucrările sînt prost executate, locatarii au pretenția de a fi retușate. Am putea formula și o zicală: cine închide ochii la recepție, deschide buzunarul la remedieri. Și cum un buzunar al remedierilor nu există, se ia cel al reparațiilor de cuințe.

șl întreprinderile de re
parații și locuințe. Au, 
cum se spuno, pîinea și 
cuțitul. Dar nu le folo
sesc în toate cazurile. 
Și cine alții dacă nu 
sfaturile populare tre
buie să pună capăt unor 
asemenea situații )

Operativitate „lip I.h.C.R. . Imobilul din str. Gutemberg nr. 3 bis, raionul 16 Februarie 
stă în „armuri" de schele de mai multe luni

O

din lo-
După cum se știe, 

furile populare regio
nale tutelează atit trus
turile de construcții cit

sfa-

— Cea mai mare parte 
din fondurile destinate 
reparațiilor capitale — ne spunea tov. GH. VOICU- LESCU, inginer principal la secția de gospodărie comunală a Sfatului popular regional Argeș — sînt 
folosite pentru remedie

rea acoperișurilor-terasă 
de la blocurile noi. Este 
vorba de peste un milion și jumătate de lei. Cîte 
nu s-ar putea face cu 
această sumă la imobilele 
vechi ?

UNA SPUN Șl ALTA FAC

reparațiilor de proastă 
calitate și a tărăgănării 
lucrărilor de care, pe 
bună dreptate, se plîng 
cetățenii. Firește, fără 
oameni bine calificați, 
fără materialele nece
sare, aceste întreprin
deri nu vor putea să se 
achite în bune condi
ții de sarcinile ce le 
au. Dar unde este în a- 
ceasfă privință sprijinul 
concret al sfaturilor 
populare ! Ce fac ele 
pentru a asigura între
prinderilor de reparații 
un fond stabil de ca
dre, meseriași pricepuți, 
cu răspundere pentru 
munca ce o depun ! 
Oare acest domeniu 
atîf de important, al re
parațiilor de locuințe, 
poate fi lăsat la perife
ria preocupărilor în ce 
privește cadrele, apro
vizionarea, 
organizare și 
a muncii I

modul de 
retribuire

PE PRESUPUNERI
găsească un sistem capabil

Clădirile vechi și noi ale unui oraș sînt încredințate întreprinderilor de administrație locativă nu numai pentru a ține evidența lor scriptică și a încasa chiriile, ci și pentru a le menține în stare bună. Anual, sfaturile populare repartizează fonduri importante din bugetele proprii reparațiilor de locuințe. Cum sînt folosite aceste fonduri ? Am adresat această întrebare conducătorilor uneia dintre întreprinderile de administrație locativă din Capitală — I.A.L. 1 Mai. Iată, pe scurt, dialogul care a avut loc :
— Sumele respective — ni s-a spus — le cheltuim 

conform planului pe ca- 
re-i întocmim la începu
tul fiecărui an: facem re
parații capitale, curente 
etc.— Pe ce se bizuie pre- vedJifl.e acestui plan ?

-r Pe presupunerea că 
volumul reparațiilor nu 
diferă prea mult de la un 
an la altul...— Numai pe presupuneri ?

— Si pe sesizările cetă
țenilor. Dacă vin prea 
multe dintr-un bloc înseamnă că acolo e nevoie 
de o reparație capitală. 
Mai sînt apoi constatările 
salariaților noștri, care o 
dată pe an trebuie să 
treacă prin fiecare apar
tament.£• .lă aici toate bune. Numai că planul pe 1964, întocmit după asemenea „criterii“ si mijloace de investigație. prevedea 673 de lucrări și a fost nevoie să se facă 1 365. Nu s-ar putea spune că prevederile acestui plan au corespuns realității ' Anul acesta istoria se repetă.

— Ce să facem ? Majo
ritatea sînt accidentale, 
neprevăzute, au motivat 
reprezentanții I.A.L. Pu
tem noi prevedea, ce se în
tîmplă peste noapte ?Sînt oare „accidentele“ chiar atit de... accidentale. un fel de sabie a lui Damocles ? Nu pot fi ele prevăzute si evitate ? Fără îndoială că da.

preîntîmpine acciden
tele prin efectuarea lu
crărilor de întreținere 
necesare. S-ar evita 
multe neplăceri ale lo
catarilor, alergătura șl 
nervii consumați pîna la 
înlăturarea „accidentu
lui", a cauzelor lui. Ar 
fi mai simplu pentru în
șiși autorii lucrărilor.

ivite, spu- EMA- 
direc-

— Stricăciunile 
accidentele — ne nea tovarășul NOIL COJOCARU, 
torul I.G.L.L.-Iași — de
zorganizează munca pe 
celelalte șantiere de lucru. 
De ce se întîmplă așa ? 
Pentru, că noi planificăm 
lucrările fără să ținem 
cont de starea tehnică a 
clădirilor. Cred că ar trebui studiate posibilitățile 
de întreținere a fondului

să rezolve mult discutata

de locuințe ?

Pentru aceasta însă 
ar trebui ca I.A.L. să 
cunoască cu exactitate 
vîrsta fiecărui Imobil, 
sinrea insîslatiiior. limita 
lor de rezistență, să

De mulți ani, clădirea 
de pe Bd. Victoriei nr. 
10, în care locuiesc, are 
nevoie de reparații. 
Am făcut cereri, am 
mers în audiență la 
sfatul popular, la I.A.L. 
Ar fi păcat dacă n-aș 
recunoaște că mi s-a a- 
rălat bunăvoință : au 
trimis tehnicieni la fața 
locului, au întocmit de
vize, mi s-a adus la cu
noștință în scris că re
parațiile se vor execu
ta. Dar au trecut anii și 
abia la 15 ianuarie 
1964 au început repa
rațiile ; s-a înlocuit ușa 
de la intrarea în locu
ință. O ușă care nici 
cum nu se poate închi
de. Intr-o zi, adminis
tratorul mi-a zis : „Hai 
cu mine la I.G.O. să re
zolvăm problema*. 
Tehniciană care trebuia 
să ia măsuri pentru 
executarea lucrărilor 
s-a supărat foc cînd l-a 
văzut pe administrator : 
„Dumneata, în loc să 
susții interesele între
prinderii, susții intere
sele chiriașilor ?*. A- 
cesle vorbe m-au ajutat 
să înțeleg ce gîndesc 
salariații de la I.G.O. 
despre obligațiile ce le 
au față de locatarii 
imobilelor pe care le 
administrează.

locativ în mod organizat, 
periodic, pe străzi și car
tiere, nu la întîmplare, pe 
șantiere mici împinzite în 
tot orașul, scăpate de sub 
controlul calificat al spe
cialiștilor.Nu știm cum va fi primită această propunere la Sfatul popular al orașului Iași. Putem să spunem însă că la București — respectiv în rîndurile specialiștilor de la I.A.L.-uri — ea a fost apreciată ca interesantă dar... nerealizabilă. De ce ?

— Nu avem specialiști, ni s-a spus, care să întoc
mească un asemenea stu
diu.Nu contestăm afirmația.

Ne permitem doar să 
remarcăm că I.A.L.-urile 
sînt subordonate sfatu
rilor populare, iar aces
tea au la indemînă spe
cialiștii care să se ocupe

de o treabă atit de 
uiilă.Se pare că e însă mai confortabil, bineînțeles nu pentru cetățenii care solicită diferite reparații, să se mențină situația actuală (după părerea noas-, tră, inadmisibilă), cînd planurile se întemeiază pe presupuneri, iar reparațiile se fac după cum dictează sfînta întîmplare. Stai și te întrebi :

ce probleme mai im
portante decîf întreține
rea și repararea fondu
lui de locuințe pot ab
sorbi atenția I.A.L.-uri- 
lor, a sectoarelor de 
resort ale sfaturilor 
populare ! De ce nu 
s-au gîndit pînă acum 
specialiștii acestora șl 
la mijloacele necesare 
organizării pe baze 
științifice a acestei im
portante activități 1

täte. Procedînd ca mai. sus, sfaturile populare fac o treabă de prost gospodar, sustrăgînd întreprinderile de reparații de la activitatea lor specifică. Trusturile de construcții au obligații precise cu privire la remedieri. De ce să fie absolvite ? Dar mai este o chestiune : întreprinderile de administrație locativă, în calitate de beneficiar, participă la recepția blocurilor noi. Se

face această operațiune cu toată exigența ? GH. CHIHAIA, locatar al blocului 46, cartierul Tudor Vladimirescu din Iași, ne relata în legătură cu a- ceastă problemă :
— Am fost nevoit să 

întocmesc singur, îm
preună cu constructorul, 
un proces-verbal de re
cepție. Am insistat mult 
pentru ca executantul să 
fixeze mai bine parche-

Sînt multe de spus despre locul pe care-1 ocupă în preocupările sfaturilor populare această problemă a reparațiilor. Judecind după condițiile materiale care sînt asigurate întreprinderilor de reparații pentru desfășurarea activității lor se constată că acest loc este foarte mic și situat în umbra altor probleme, socotite mai importante. Simple afirmații ? Nu. Iată cîteva argumente, prinderea construcții este în cu îndeplinirea planului fizic.
— Ne lipsesc materiale

le necesare, motivează întreprinderea. Numai cu uorbe nu poți termina re
parațiile începute.Aprovizionarea cu materiale a acestor șantiere stă prost și la Oradea.— Cine ar crede că 
I.L.L. Oradea duce o lip
să de nisip, spunea tov. ing. ALEXANDRU VIDA, șeful secției gospodărie comunală a sfatului popular regional Crișana. Ni
sip există cit vrei. Dar în 
albia Crișurilor sau în 
riere. Ca să-l aduci 
șantiere este nevoie 
mijloace de transport. 
I.R.T.A. nu repartizea
ză autocamioane pen
tru transportul nisipului, . 
iar I.L.L. nu le are.Dar nu numai de nisip duc lipsă șantierele I.L.L.- Oradea. La materiale importante ca lemn, materiale sanitare, primește repartiție tru numai 25 la sută din necesar. Pentru restul ? Se descurcă cum poate.Lipsuri în aprovizionarea cu materiale sînt și pe șantierele de reparații de locuințe din regiunea Argeș.Să presupunem că, prin- tr-un efort, s-ar asigura cantitățile necesare. S-ar putea garanta executarea în termen și de calitate a lucrărilor ?

— N-avem destui 
crători calificați — cei de la

— Nu 
muncitori de părere I.A.L. raional 1 Mai Capitală. Avem nevoie de 
oameni cu o calificare 
înaltă, de personal tehnic 
corespunzător volumului 
de lucrări. întreprinderea 
de reparații din raionul 
nostru, la un volum de 
circa două mii de lucrări

anual, are doar 3 ingi
neri. Unui maistru îi re
vin 40—50 de lucrări în 
același timp. La aceasta 
se adaugă fluctuația mare 
de cadre. Adesea o lu
crare pînă să fie ter
minată trece prin mina a 
patru sau cinci maiștri.

Se pare că aici se 
află, de fapt, rădăcinile

/
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intensă

O. BRAHÄ
Dorohoi

0 ANOMALIE
Șl URMĂRILELogic ar fi ca sumele destinate reparațiilor să fie folosite, în primul rind, pentru recondițio- narea clădirilor vechi. In multe localități din țară o parte importantă din a- ceste fonduri se duce pe remedieri la blocurile noi. De ce se întîmplă așa ? Ne explică tovarășul TIBERIU GROSZ, directorul I.L.L.-Oradea :

— Curind după muta
rea locatarilor, în unele 
blocuri noi din zona de 
nest a orașului, s-au sem
nalat numeroase, deficien
țe. Normal ar fi fost, ca de 
remedierea, lor. să se ocu
pe Trustul regional de 
construcții. Doar el a ri-

di.cat blocurile. Totuși, am 
primit noi această sarci
nă. Cum am rezolvat-o 3 
Am luat zidari, lăcătuși, 
zugravi de pe șantierele 
de reparat locuințe vechi, 
întrerupînd lucrările, și 
timp de trei săptămîni 
am făcut remedieri. Si nu 
e unicul caz. Adeseori sin
tern. puși să cîrpim pe 
urma constructorului ne
glijent, în loc să ne vedem 
de treburile noastre. Con
secințele ? Reclamații din 
partea cetățenilor pe care 
i-am lăsat baltă, materia
le risipite, dezorganizarea 
muncii noastre.Interlocutorul nostru are, fără îndoială, drep-

La Iași între- de reparații- urmă

ca
pe 
de 

Or,

fontă;I.L.L.pen-

lu-spunOradea.
numărul 

este totul, sînt tovarășii de la din
de

al Capi- găsit cu între- de reparații

Clădirea din sir. Sf. 
Apostoli 23, raionu1 
Lenin, trebuia să intre 
în reparații încă din 
iulie, urmînd să fie ter
minată în august. Era 
vorba de reparai aco
perișul și la|ada. S-au 
adus stive de seînduri, 
tablă, țiglă, mormane 
de var, nisip și pietriș. 
A venit un lucrător, a 
fost încă unul, au ridi
cat schelele și... au ple
cat. Lucrarea a fost pă
răsită. Materialele, par
te s-au degradat, iar 
altele au fost duse nu 
se știe unde. Cine este 
răspunzător de materia
lele risipite, de neres- 
pectarea termenelor ?

Ar trebui să se 
creeze posibilitatea u- 
nei sesizări directe con
ducerii I.A.L. sau sfa
tului popular cînd se 
ivesc asemenea cazuri, 
iar aceste organe să 
procedeze la organiza
rea unor anchete ur
gente, care sa se în
cheie cu sancțiuni 
exemplare pentru cei 
incapabili, neglijenți 
sau incorecfi. Atunci 
cei răspunzători de a- 
semenea fapte și-ar 
face datoria cum tre
buie.

Prof. C. DINU 
președintele comite
tului de cetățeni din 
circ. 46 București

Sfatul popular talei, de pildă, a cale să sprijine prinderileprin elaborarea unui normativ pentru stabilirea ciclurilor de reparații la imobile: 25 de ani pentru reparațiile capitale, 6 ani pentru cele curente etc. Multi cetățeni vor spune că e o soluție de suprafață și că era mai nimerit să se asigure mai întîi bilă prin măsuri organizatorice după aceea dcască la Este greu acel act condițiile îmbunătățire reparațiilor te, a termene cît mai Ori, pe cetățeni interesează.în cadrul anchetei noastre, am stat de vorbă cu numeroși cetățeni care, mai toti, au propus simplificarea sistemului actual al reparațiilor de locuințe.„De această problemă se ocupă un mare număr 
de unități — ne spunea ing. GHEORGHE ZAMFIR din Capitală. I.A.L., 
I.R.C.R., Trustul, de repa
rații înființat pe oraș — 
iată verigile prin care 
trec, în diferite, etape, vo
luminoasele dosare întoc
mite pentru fiecare repa
rație. Este, după părerea 
mea, nu numai o disper
sare a forțelor, ci și o dis
persare a răspunderilor. 
Cred că s-ar putea renun
ța 
studiu temeinic 
nele din aceste

calitatea ireproșa- a lucrărilor —•concrete — și abia să sc gîn- asemenea acte, de crezut că va aduce.actuale,a de executării
în vreo calității locuin- lor în scurte, asta iî

firește, în baza unui 
— la u- 

verigi, 
care nu fac decît să în
greuneze lucrurile și să 
creeze complicații în plus 
cetățenilor“.

Imobilul de pe strada Pușkin de la nr. 12 A are 
un aspect urît, făcînd nolă discordantă cu imobilele 
vecine. Toată lumea se întreabă de ce acèsiora li 
se execută reparații exterioare aproape la fiecare 2 
ani, iar scesfui imobil nici cel puțin una la 10 ani. 
Nu au toate imobilele aceleași normative în ceea 
ce privește reparațiile ?

Desigur, la executarea reparațiilor trebuie să se 
țină seama, în primul rînd, de cerințele esențiale 
ale locatarilor privind confortul. Dar nu poate fi 
neglijat nici exteriorul clădirilor vechi, mai ales al 
celor rămase în zonele unde s-au ridicat no1 
construcții de locuințe sau edificii publice. Prinfr-o 
planificare mai judicioasă se 
lucrări, care dovedesc spirit 
un aspect civilizat orașului.

poi face și astfel de 
gospodăresc și dau

V. VAS1LESCU 
lași

Fondul locativ, prin noile construcții, crește permanent. Aceasta presupune o perfectă organizare, o muncă 
de cuprindere și rezolvare a numeroaselor probleme ce se ivesc în domeniul întreținerii și reparațiilor.
Măsurile succesive care au fost luate au ajutat, neîndoios, la îmbunătățirea activității de întreținere a fondului 
Totuși, căutările nu trebuie să înceteze nici o clipă. Este imposibil ca printr-o muncă colectivă, prin consultarea 
celor mai experimentate cadre, oameni cù mintea ageră și idei îndrăznețe, care lucrează în acest important dome- 
nu găsească posibilitatea de a se ataca frontal carențele actualului sistem. Este vorba, în primul rînd, să se asi-

locativ.
largă a
mu, sa ,, J — — — — _------ -------- — ------- «a, uliu, sa »V asi
gure ridicarea activității tuturor întreprinderilor de administrare a locuințelor și a celor de reparații pe o treaptă nouă, 
de a organiza munca acestora pe baze științifice.

Un sistem eficient de organizare a muncii în acest sector al reparațiilor de locuințe va trebui să răspundă urmă
toarelor imperative formulate de cetățeni :

— Să dea posibilitate locatarului să se poată adresa imediat, pe cea mai scurtă cale, întreprinderilor de reparații, 
iar cererea să fie luată în studiu de îndată ce a fost prezentată ;

— Să asigure în termenul cel mai scurt — firește, în raport cu amploarea lucrării — întocmirea documentației res
pective, în vederea începerii reparațiilor. (Și cînd vorbim de termenul cel mai scurt nu ne gîndim la termenele încetățenite 
la I.A.L.-uri, de 5—6 luni, ci la zile și chiar ore de la emiterea sesizării).

— Să se înceapă și să se termine întreaga lucrare în condiții optime de calitate și cu maximum de operativitate 
și spirit de răspundere. Calitatea ireproșabilă a lucrărilor să fie garantată de firma întreprinderii care a executat-o, de 
semnătura inginerului sau tehnicianului care a condus lucrarea.

Acestea sînt cîteva condiții minimale — dar imperios necesare — pentru ca sistemul să fie bun, eficient, să cores
pundă cerințelor cetățenilor.

Desigur, mai pot fi puse și alte cerințe în fața organelor I.A.L. și a întreprinderilor de reparații. Esențial este însă 
— așa cum și-au exprimat părerea numeroși cetățeni — să se asigure, în continuare, cu perseverență, pe baza unor studii 
temeinic fundamentate, asemenea măsuri care să urmărească perfecționarea substanțială a mecanismului organizării și 
funcționării organizațiilor însărcinate cu păstrarea și repararea fondului de locuințe.

Avînd datoria să-i informăm pe cititori asupra măsurilor ce se vor lua, așteptăm un amplu răspuns în privința a 
ceea ce se întreprinde în acest sens din partea forurilor de resort — comitetele executive ale sfaturilor populare.

I

Anchetă realizată de : Const. MITEA, Sodica ȘERBAN, 
Manolo CORCACI, H. GROSU și Gh. CIRSTEA.
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® Pe drumurile aeriene, milioane 
de călători ® In 1980 — 20 000 
km/oră ® Succesorul tramvaiului 
are numai o singură șină ® Ve- 
hiculul cu pernă de aer

TRENURILE „AERIENE"

documentariștilor
electronici

Interviu cu acad. A. AVRAMESCU

Zilele trecute s-a desfășurat la Washington Congresul Federației internaționale de documentare. La lucrări a luat parte și o delegație de specialiști din țara noastră condusă de acad. Aurel Avramescu, directorul Centrului de documentare științifică al Academiei, care, solicitat de redactorul nostru, G. Cuibuș, ne-a împărtășit cîteva impresii de la această manifestare științifică internațională :
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De la zborul supersonic 
la cel hips»«

Anul trecut, au călătorit cu 
avioanele marilor societăți de 
transporturi aeriene din occi
dent aproape 150 000 000 de 
oameni, cu cele ale „ae- 
roflot"-ului din U.R.S.S. nu 
mai puțin de 41 000 000 de 
pasageri, fără a mai vorbi de 
sutele de mii sau, poate, și 
milioane de călători transpor
tați pe liniile aeriene ale al
tor țări.

Extraordinara dezvoltare a 
traficului aerian pune specia
liștilor o serie de probleme 
dificile și complexe : decola
rea și aterizarea pe distanțe 
scurte sau chiar verticală, mă
rirea considerabilă a capaci
tății de transport (avioane cu 
300—700 de pasageri 1), zbo
rul cu viteze supersonice 
(2 300—3 200 km/oră) și chiar 
hipersonice (15 000—20 000 
km/oră), asigurîndu-se, tot
odată, deplina securitate a 
zborului. Sînt, în prezent, în 
studiu proiectele unor tipuri 
noi de aeronave, echipate cu 
aparatură electronică moder
nă și motoare perfecționate, 
în stare să realizeze aceste 
performanțe uimitoare.

Atenția constructorilor se 
îndreaptă și spre elicoptere. 
Echipate cu puternice turbine 
cu gaze, de mare randament, 
ele tind să devină mijlocul 
ideal de transport pe distanțe 
de 100—200 km, favorizate 
fiind de capacitatea de ateri
zare atît în regiuni cu relief 
accidentat, cît și în centrul 
unor mari așezări populate. 
Elicopterul modern poate fi 
utilizat ca „aerobuz”, cabinet 
medical, „macara zburătoa
re", cisternă pentru comba
terea incendiilor din păduri 
sau pentru muncile agricole, 
ca „jeep” aerian pentru su
pravegherea circulației ru
tiere sau a liniilor de înaltă 
tensiune, pentru prospecțiuni 
geofizice și ridicări topogra
fice etc. Unele elicoptere ex
perimentale au depășit în 
zbor orizontal viteza de 380 
km/oră, se proiectează astfel 
de aparate de zbor capabile 
să transporte 200—300 de 
pasageri.

Intenția de a îmbina avan
tajele elicopterului cu cele 
ale avionului, adică viteză 
mare de zbor și posibilita
tea de decolare și aterizare 
verticală, a determinat pe 
specialiști să construiască di
ferite tipuri experimentale de 
elicopfere-avion, avînd aripi 
fixe, ca orice avion, și un ro
tor, în genul elicopterului, a- 
vînd, însă, la zborul orizontal, 
palele rotorului pliate în lun
gul fuselajului. Se consideră 
că, pe baza acestui principiu, 
se vor putea realiza originale 
aeronave în stare să trans
porte 60—100 de pasageri, 
cu viteza de 600 km/oră.

Foarte interesantă este și 
soluția „aripii pivotante”, a- 
plicafă de specialiștii ameri
cani la construirea unui „con- 
vertoplan”, denumit astfel 
deoarece se poate „converti” 
dintr-un fel de elicopter în
tr-un avion obișnuit și invers. 
Cele patru puternice turbo
propulsoare ale aparatului și 
aripa lui formează un ansam
blu care se rotește la coman
da pilotului : în momentul 
decolării, aripa este adusă în 
poziție verticală, iar elicele, 
îndreptate în sus, dezvoltă 
forța necesară desprinderii a- 
parafului de sol. După deco
larea verticală, la o anumită 
înălțime, pilotul comandă ro
tirea aripii pînă ce aceasta 
(împreună cu motoarele) a- 
junge în poziția obișnuită, a- 
sigurînd zborul orizontal al 
convertoplanului. Evident, la 
aterizare operațiile se desfă
șoară invers. Există proiecte 
ale unor astfel de „converto- 
plane” pentru 30—50 de pa
sageri și viteze de 650—700 
km/oră.

Toate aceste aparate, con
siderate „aviație fără aero
drom", vor putea zbura cu 
viteze mari numai înzestrate

cu motoare turboreactoare. 
Specialiștii britanici au con
struit astfel de motoare, de di
mensiuni mici, care cînfăresc 
numai 120—150 kg, dar dez- 
volfînd o forță de tracțiune 
de 2 000—2 500 kg. Ampla
sate în poziție verticală, în 
fuselaj sau în gondole spe
ciale, prinse de aripi, aceste 
motoare pot asigura decola
rea verticală a unor avioane, 
înzestrate, în același timp, 
pentru zborul orizontal cu 
iurboreactoare obișnuite.

Recent, a fost experimentat 
cu succes încă un tip de a- 
vioane cu decolare și ateri
zare verticală. Acest avion, 
echipat cu turboreactoare pu
ternice, este prevăzut cu pa
tru ajutaje orienfabile (dispu
se lateral și simetric) a căror 
poziție poate fi comandată de 
pilot. Cînd ajutajele ejectea- 
ză gazele arse ale motoarelor 
spre sol, se creează forța ne
cesară decolării verticale. 
Pentru tranziția la zborul ori
zontal, pilotul comandă roti
rea ajutajelor.

Marea surpriză în dome
niul construcției de avioane 
a fost, în acest an, uriașul 
avion sovietic „An-22", de
numit simbolic „Anteu”. E- 
chipat cu patru turbo
propulsoare, de cîîe 15 000 
CP fiecare (cele mai puter
nice din cîfe s-au construit 
pînă în prezent), montate pe 
o aripă de peste 64 de 
metri, avionul „Anteu” poate 
transporta 80 de tone și 
străbate fără escală 5 000 km, 
zburînd cu viteza de 690 
km/oră, la 11 000 metri alti
tudine. în prezent, se proiec
tează o nouă variantă a lui, 
care își va lua zborul peste 
doi ani. în fuselajul lung de 
65 m, 720 de pasageri (așe
zați în două saloane supra
puse), vor avea la dispoziție 
fot confortul necesar unor 
zboruri intercontinentale de 
6 500—10 000 km. Pe liniile 
aeriene cu trafic foarfe intens 
(Moscova-Crimeea, Paris-New 
York etc.), utilitatea și renta
bilitatea unor astfel de avioa- 
ne-giganf sînt indiscutabile, 
înfr-un interviu acordat re
vistei franceze „Aviation Ma
gazine", cunoscutul construc
tor sovietic de avioane Oleg 
Antonov a precizat că trans
portul cu avionul său „An
teu" este cu 40 la sută mai 
economic decîf transportul pe 
calea ferată I

Preocuparea de a construi 
avioane cu foarfe mare ca
pacitate de transport există 
și în Statele Unite. Firma 
„Lockheed" lucrează la reali
zarea unui avion de trans

port capabil să zboare fără 
escală 10 000 km, cu viteza 
de 850—900 km/oră. Specia
liștii americani consideră că 
vor termina, în anul 1969, 
acest avion, avînd patru tur
boreactoare cu dublu flux 
(dezvoltînd o forță de frac
țiune totală de 60 de tone I), 
și că va atinge viteza de 1 000 
km/oră, fransporfînd 500—700 
de pasageri.

Constructorii de avioane 
tind însă mai departe, spre 
construirea unor avioane de 
pasageri supersonice. Din 
studiile efectuate rezultă că 
viitoarele „exprese aeriene" 
supersonice sînt rentabile 
numai dacă zboară cu viteze 
de 2 300—3 200 km/oră, la 
altitudini între 18 și 24 km, 
fransporfînd 120—160 de pa
sageri pe distanțe de 5 000— 
6 000 km. în plus, construc
torul trebuie să asigure 12 
ani de funcționare pentru 
structura de rezistență a a- 
vionului și un an pentru mo
toare.

Macheta unui avion de pa
sageri supersonic — „Tu-144" 
— a fost expusă în vara a- 
ceasfa la Salonul internațio
nal de aeronautică de la Pa
ris. Avionul are aripa în 
formă de „deltă", iar fuselajul 
cu „bof” basculant (în jos), 
pentru îmbunătățirea vizibili
tății la aterizare și decolare. 
Cele patru turboreactoare 
sînt plasate însă într-o sin
gură nacelă și nu în două, 
ca la proiectul franco-britanic 
„Concorde".

Performanțele proiectate ale 
celor două avioane sînt ase
mănătoare. Ele vor transporta 
120 de pasageri pe distanțe 
de 6 300—6 500 km, zburînd 
prin sfratosferă, la 18—20 km 
altitudine, cu viteza de 
2 330—2 500 km/oră. Se con
sideră că în anii 1970—1971, 
„Tu-144" va fi gafa de zbor.

Specialiștii în tehnica ra
chetelor afirmă că peste 
10—15 ani își vor face apa
riția și primele avioane-ra- 
chefă cu aripi pliabile. Deco- 
lînd vertical, întocmai ca și 
rachetele cu mai multe 
trepte, care plasează pe or
bită navele cosmice, aceste 
avioane hipersonice vor zbu
ra pe traiectorii balistice, cu 
viteze de 15 000—20 000 
km/oră. Astfel, distanța din
tre două puncte de pe glob, 
situate la 10 000 km, va fi 
străbătută în numai 30 de mi
nute I

Ing. Constantin S. IOAN 
candidat în științe tehnice, 
Institutul de mecanica flui
delor „Traian Vuia“ al 
Academiei Republicii 
Socialiste România

Tipul „rezemat"

...și cel „suspendat"

aeriene lor se că va- trenuri

beton armat, estacadă. Esr rîndul ei, se coloane sau

In multe orașe ale lumii, aglomerările mari de populație fac necesară soluționarea problemelor transportului în comun pe principii ou totul noi. Traficul local foarte intens a dus la imaginarea unor noi mijloace de transport de mare capacitate și eficiență : trenurile 
monorai. Numele datorează faptului goanele acestor’ circulă la o oarecare înăl- , țime, pe o singură șină, fie suspendate de ea, fie deasupra ei — după tipul constructiv respectiv.Șina pe care se deplasează trenul este susținută la înălțimea de 5 metri de construcții speciale din metal sau așa-numita tacada, la sprijină pecadre, așezate la distanțe care variază între 18—26 m. Instalarea trenurilor monorai nu trebuie însă să împiedice circulația de pe străzi, de aceea s-a convenit ca distanța între sol și baza vagonului care se deplasează sus, pe unica lui șină, să fie de circa 5 metri.Să privim o clipă un tren monorai „rezemat“ — denumirea aceasta indică sistemul în care vagoanele se deplasează, circulînd deasupra șinei. Oum se mențin aceste vagoane — late de circa 3 m și lungi de 10—20 m, pentru a avea capacitatea necesară — pe „grinda de rulaj“ ? La capetele vagonului se află cite două roți centrale care circulă pe grindă, vagonul mai are încă două perechi

de roți așezate orizontal care circulă pe. suprafețele laterale ale grinzii de susținere. Rolul primèi perechi de roți este de a menține direcția, al celorlalte de a asigura stabilitatea. Altfel se prezintă lucrurile la trenul monorai suspendat care dispune de dispozitive cu roți montate de astă dată în partea superioară, de suspensoare și amortizoa- re speciale pe grinda de rulaj, care îi , asigură stabilitatea necesară. .Greutatea specifică a vagoanelor căii aeriene fiind relativ mică, le ajunge singura șină de rulare.Accesul călătorilor spre stațiile trenurilor aeriene se face fie ou ajutorul unor scări fixe, dacă numărul călătorilor nu este prea mare, sau prin scări rulante (escalatoare) oînd trebuie asigurată suirea, respectiv coborîrea, unui număr relativ mare de călători.Care sînt avantajele a- cestui mijloc de transport ?transport a unui norai compus, din 3 vagoane a tori fiecare, succedîndu-se lade 1,5 minute, este de circa 150 000 călători pe oră într-o direcție, fără ca posibilitățile de sporire să fie epuizate. în ceea ce privește viteza de transport pe distanțe mai lungi, ea poate trece de 150 km pe oră.Din punctul al cheltuielilor strucție, costul cade, destinateaeriene monorai, este pe metru liniar cu mult mal

Capacitatea de tren mode pildă, 120 călă- trenurile intervale

de vedere de con- unei esta- ■brenurilor
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în foarte mare mă- zgomotele și asigu- o călătorie comodă, lîngă aceste avan- aeriene

mic deott costul unul metru liniar de tunel, în cazul trenurilor subterane. Costul redus al construcției și exploatării face posibilă și reducerea prețului la transportul călătoriilor. Un alt avantaj este faptul că estacada se poate construi într-un timp foarte scurt, ținînd seama că elementele constructive se pot realiza repede pe scară industrială. Un exemplu îl constituie linia trenului aerian monorai din Torino (Italia), realizată în circa o lună de zile.Față de- metropolitanele aeriene care există în unele capitale și care din cauza zgomotului cauzează neajunsuri locatarilor din casele situate de-a lungul traseului, trenurile monorai prezintă a- vantajul că se deplasează pe roți pneumatice, elimi- nînd sură. rînd Peta je, . trenurile monorai prezintă însă și inconveniente : Exploatarea trenului în timpul iernii se face mai greu și presupune lucrări mai dificile de întreținere. Apoi trenurile de acest gen nu pot atinge viteze mari pe distanțe între stații mai mici de 2 km. Stîlpii estacadei, deși așezați la oarecare distanță, stînjenesc totuși într-o oarecare măsură circulația pe străzi, iar estacada influențează nu întotdeauna favorabil asupra arhitecturii orașului.Totuși acest mijloc de transport se impune din ce în ce mai mult în lume, dat fiind marile lui avantaje. In Italia, R.F. Germană, Anglia, Franța și Japonia, construcția de trenuri aeriene monorai este fapt împlinit. în Uniunea Sovietică se proiectează construirea unei linii aeriene monorai la Moscova, Leningrad, Kiev etc. La New York, de a- semenea, se intenționează realizarea unei linii aeriene monorai de 80 km.
Prof. ing.
Petre TEODORESCU
Institutul de construcții
București

Ce este Federația in
ternațională de docu
mentare și care sînt 
țelurile ei ?Federația internațională de documentare, cu sediul la Haga, întrunește în calitate de membri asociați diferite instituții de documentare din multe țări ale lumii, printre care și țara noastră. Ea a fost creată încă acum 70 de ani la Bruxelles. Firește că cercul ei de preocupări a crescut enorm de atunci. In prezent ea se preocupă de sistematizarea și perfecționarea operațiilor de documentare, de precizarea principiilor de instruire a cadrelor de documentariști, de perfecționarea sistemelor de clasificare zecimală, cît și de problemele mecanizării și automatizării utilajului tehnic al documentării.Față de uriașul volum 

pe care-l prezintă astăzi 
în lume lucrările cu ca
racter științific, ce noi 
sisteme de documentare 
au fost prezentate la 
congres ?In condițiile actuale de intensificare a cercetării științifice în țara noastră, crește și rolul documentării. Ea devine un tot mai important sprijin al creației științifice, animă invențiile și inovațiile, înlesnește realizarea unor soluții originale, corespunzătoare condițiilor noastre locale. într-un singur an, apar în lume cel puțin 3 milioane de lucrări științifice, fiind destul de numeroase pînă și lucrările care privesc a- numite domenii de specialitate restrînsă. Numărul lor depășește cu mult capacitatea unui singur om, dornic să consulte numai materialul informativ privind problema pe care o studiază el. Documentarea a devenit astfel o problemă care afectează foarte serios cercetarea științifică. De aici și marele interes pentru congresul documentariștilor la care au participat peste 1 400 delegați din diverse țări. Comunicările și discuțiile pe marginea lor s-au referit îndeosebi la problemele mecanizării ți 

automatizării operațiilor de 
documentare, ale pregătirii 
de cadre specializate, la 
elaborarea de metode ți 
sisteme moderne de docu
mentare mecanizabilă.Intr-adevăr, creșterea vertiginoasă a numărului publicațiilor și lucrărilor în știință, literatură sau artă, necesitatea prelucrării și înmagazinării, iar a- poi a regăsirii la cerere a informațiilor pe care le conțin, pune în dificultate pe cercetătorii din orice domeniu. Soluția pare să o ofere documentarea au
tomatizată. Mașina electronică poate reduce uluitor timpul de depistare a materialului informativ care i-a fost încredințat și pe care îl păstrează în „memoria“ ei, care poate fi o cartotecă uriașă cu sute de mii de fișe perforate sau un complicat dispozitiv magnetic. în acest

din urmă caz datele sînt înregistrate pe bandă de magnetofon, plăci sau tambururi magnetice, per- mitînd notarea a peste un milion de informații sau „adrese“, cum spun documentariștii. La congres a fost prezentată o nouă mașină electronică, realizată recent, care se caracterizează printr-o capacitate excepțională de me-

minarea sinonimelor și o» monimelor, pentru a încurca mașinile.Un aspect nou este 
nectarea mașinilor de 
cumenfare cu altele, 
numitele mațini-surrri,vînd înmagazinat alte probleme și fiind ituate chiar la distanțe mari. A- ceasta deschide perspectiva realizării unui sistem mondial de documentare, foarte rapid și bazat pe telecomunicații. Un asemenea proiect a fost prezentat de profesorul M. M. Kessler de la Institutul tehnologic din Massachusetts, cuprinzînd un calculator central cuplat cu u- nități de documentare a- flate la distanță. Legăturile se realizează prin telefon sau telex. O noutate reprezintă și sistemul 
„termatrex" cu selecție 
vizuală, la care fișele suprapuse permit unei raze de lumină să pătrundă

Banda . perforată, cu multiplele el 
orificii, imprimate conform sistemu
lui de codificare, include într-o su
prafață restrînsă multiplele informa
ții cuprinse în tomurile groase ale 
bibliotecii. Ea reprezintă „erudiția" 

creierului electronic

„COVOR ZBURĂTOR"
ACVATICTrăim în secolul vitezei 1 Pe uscat și în aer vehiculele au atins viteze inimaginabile cu cîteva decenii în urmă. Numai pe apă nu s-au înregistrat aceleași progrese. Vechile corăbii cu pînze, cu corp de lemn, au reușit să atingă 22 km/oră. La aproximativ aceeași viteză înaintează astăzi multe vapoare de mărfuri, iar cele de călători nu au de obicei o viteză mai mare de 30—35 km/oră. Doar unele transatlantice depășesc 50 km'oră. Rezistența pe care apa o opune înaintării navelor este mult prea mare. O cale de învingere a acesteia este re
ducerea suprafeței de

aer, mo- a-
frecars a navei cu apa. Aceasta se poate obține prin pomparea de cu ajutorul unor toare puternice. Incest fel se realizează o „pernă de aer" între navă și suprafața apei, înaintarea este asigurată de motoare cu elice, ca Ia avion. Acest tip de vehicule își face tot mai frecvent apariția în transportul fluvial și maritim. Pentru traversarea Canalului Mînecii, după cum arată revista „Interavia", specialiștii firmei engleze „Westland" proiectează realizarea unui uriaș vehicul amfibiu pe pernă de aer. El va putea lua la bord 140 de pasageri și 31 de 
automobile, sau un total

de 566 pasageri. Fiind destul de grele, între 150—160 de tone, cu lungimea de 49 metri, aceste nave cu perne de aei se vor putea menține deasupra valurilor cu o viteză medie de 60 de noduri (circa 110 km/oră), străbătînd distanța Dover-Calais în numai 22 de minute. Viteza relativ mare se datorează faptului că perna de aer elimină rezistența apei la înaintare.In clișeu : Proiectul unui întreg port care va ocupa o suprafață de 12 ha, făcînd posibile 20 de sosiri și 20 de plecări pe oră cu acest original „covor zbură
tor*.

morizare și un sistem calculator relativ simplu, care permite obținerea rapidă a informațiilor cerute. Rămîn, desigur, valabile și vechile metode de documentare, cele convenționale, cum ar fi editarea revistelor referative și signaletice ce și-au dovedit utilitatea.
Care sînt principiile 

care stau, la baza acestor 
mașini ?In domeniul energiei nucleare, de pildă, există în prezent peste 500 000 de lucrări, numărul lor cres- cînd în progresie geometrică. Mașinile electronice însă pot îndeplini rolul u- nor documentariști de nădejde. Lucrările apărute sînt, firește, întîi citite și analizate de specialiști, rezumate și clasificate către aceștia, la fel ca trecut, după sistemul clasificare stabilit. De ici încolo însă poate interveni automatizarea. Fiecare document va fi reprezentat de o fișă perforată, un carton de dimensiuni standardizate, cam de mărimea unei cărți poștale, pe care, după un anumit cod, diferitele perforări reprezintă autorul, titlul lucrării, revista sau editura, anul apariției, date importante din cuprins. în „memoria“ mașinii, ele sînt clasate pe compartimente. La cerere, perforațiile a- plicate în același cod, potrivit întrebărilor formulate, ajută mașina să găsească „adresa“ documentului din depozit, eventual să imprime rezumatul lucrării și toate acestea cu o viteză uluitoare.în discuția specialiștilor se află în continuare elaborarea și perfecționarea sistemelor de codificare, ceea ce presupune colaborarea cu matematicieni și cu lingviști, atît în ce privește traducerea informațiilor în limbaj cifric, cît și precizarea sensurilor cuvintelor, evoluția acestor sensuri în timp, eli-

de în de a-

prin perforații situate în același loc, mareînd astfel documente care întrunesc mai multe caracteristici identice, facilitînd astfel găsirea documentelor care răspund unor întrebări complexe. Acest sistem a fost prezentat în model la congres. Lucrarea lui B. V. Teii din Suedia s-a referit la procesele auditive de 
regăsire a informațiilor, anume, pe baza întrebărilor adresate la telefon, mașina dînd răspunsurile la difuzor. Propuneri privind instruirea cadrelor de specialiști au fost prezentate de Paul Poindron (Franța) și Zig- mund Majewski (Polonia) care au arătat că instrucția la nivel superior nu poate fi numai facultativă și redusă la anumite cursuri, ci trebuie să fie multilaterală și complexă, corespunzător cerințelor pe care le pune noua știință a documentării. Problema creșterii cadrelor de specialiști este j? Osebit de importantă, deoarece omul trebuie să învețe să formuleze înregistrările și cererile de informare în așa fel, îneît mașina să fie în stare să răspundă, valorificînd cu eficiență materialul înmagazinat.

Ce concluzii s-ar pu
tea desprinde pentru in
stituțiile d.e documenta
re din țara noastră 1 Experiența cîștigată de delegația română la Congresul F.I.D. de la Washington este§?>frem de prețioasă pentri. orientarea instituțiilor specializate în documentare în sensul pregătirii mecani-- zării și automatizării operațiilor. La simpozionul pe țară organizat, de către Centrul de documentare . științifică al Academiei Republicii Socialiste România care s-a ținut la București între 27—29 octombrie, s-au prezentat rezultatele obținute în diferite instituții și întreprinderi din tara noastră în perfecționarea metodelor convenționale și moderne de documentare cu exploatare manuală. Cu această ocazie s-au scos în evidență procedeele și metodele indicate în vederea aplicării metodelor e- lectronice, s-au discutat programe de perspectivă în vederea asimilării unor metode mecanizabile.



I

SClNTEIA PAGINA 5

ÂNI

»su-
Drăgi maritime cu cupe avînd o capacitate de 400 mc pe oră, construite la Șantierul naval Oltenița

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NATIONALE A TURCIEI

în saloanele amba- parte Dumitru Mo- industriei construc- ai conducerii unor
cu le muzee, clădiridloane. Automatul comunică Informațiile solicitate în cinci limbi.

privire la mijloace- de transport, la monumente, istorice, sta-

Cronica

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Turciei — ziua proclamării republicii — ambasadorul acestei țări la București, Semsettin Arif Mardin, a oferit, vineri după-amia- ză, o recepție sadei. Au luat sora, ministrul țiilor, membriministere, conducători ai unor instituții centrale, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri per vi, ziariști.Au participat șefi ai unor siuni diplomatice acreditațiBucurești și alți membri ai corpului diplomatic.

ircontinuarea călătoriei prin delegația Uniunii asocia- de combatanți din răz- de eliberare națională a condusă de Vlada

NÖTE m
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mila
înțară, țiilor boiulIugoslaviei, Zecevici, membru al Prezidiului

Comitetului federal al uniunii, a făcut în ultimele zile vizite în regiunea Banat. Joi, oaspeții iugoslavi au sosit la Arad, unde au avut o întîlnire la sfatul popular orășenesc cu reprezentanți ai organelor locale de stat și cu veterani din războiul antifascist. Apoi au depus o coroană de flori la Monumentul luptătorilor iugoslavi căzuți în primul război mondial. Vineri, veteranii iugoslavi au făcut o vizită la Sfatul popular orășenesc Timișoara. Ei au fost primiți de Tamaș Leonida, președintele sfatului popular orășenesc, și de Radu Petru, vicepreședinte al sfatului popular regional. La Cimitirul eroilor din Timișoara, delegația a depus coroane de flori la mormintele luptătorilor iugoslavi căzuți în cel de-al doilea război mondial. în continuare, oaspeții au vizitat cartiere ale orașului și Muzeul regional al Banatului.

:
Experiența
se clștigă

(Agerpres)
A început turnarea Artiști chinezi

perseverentă

pînă acum să se tragă concluziile necesare. în Raportul la cel de-al IX-lea Congres al partidului se a- rată că o. parte a investițiilor din agricultură va fi destinată dezvoltării bazei tehnico-materiale a gospodăriilor de stat. Trebuie luate măsuri ca aceste fonduri să fie folosite cît mai rational.
ce oare Bătălia

filmului „Tunelul" la Constanta*

(Urmare din pag. I)

TINEREȚEA UNUI ORAȘ

Lp Sibiu, după primul tur de manivelă la coproducția româno- sovietică „Tunelul“, a avut loc vineri seară o conferință de presă, în cadrul căreia membri ai colectivului de creație, format din cineaști din cele două țări, au răspuns la întrebările ziariștilor. Acțiunea filmului se petrece pe frontul antifascist la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial și are în centru activitatea unui grup de cercetași români și sovietici pentru apărarea unui tunel pe care inamicul își propusese să-l arunce în aer. Filmul, cu titlul deocamdată provizoriu — după cum a spus regizorul Francise Munteanu, care semnează și scenariul împreună cu scriitorul sovietic Gheorghi Vladi- mov — este un poem închinat frăției de arme dintre ostașii români și sovietici, Din distribuția .filmului fac parte Valentina Mal ea vina, Margareta Pîslaru; Aleksei Loktev, Ion Dichiséatiu, ' Lev Prigunov, Ștefan Bănică :$i alții.■ •• ssțj.-.t <&&&$> ■’« <

Vineri seară, pe scena Teatrului de stat din Constanta, Ansamblul de cîntece și dansuri al armatei populare chineze a susținut primul spectacol.Cei prezenți lung măiestria instrumentiști,grupului coregrafic, arta originală cu tradiții milenare a poporului chinez.
au aplaudat înde- soliștilor vocali și a corului și a

LOTO

:z‘

(Agerpres)
La tragerea Loto din 29 octombrie 

1965 au fost extrase 
toarele numere t 

xssjäte 5 82 46 41

din urnă urmă-

cam de tot atîția ani cîți numără orașul. La ultima ediție a Tîrgu- lui internațional de la Leipzig au participat expozanți din 75 de state și vizitatori din 94 de țări ale lumii.Cu greu se poate reprezenta în imaginea de azi a orașului pulsînd de viață tabloul ce-1 oferea Leipzigul imediat după război. 44 000 locuințe distruse și 80 000 grav avariate ; teatre șl muzee, universitatea și gara principală, a- proape toate întreprinderile poligrafice, o parte din vestita grădină zoologică erau în ruine.Dar orașul a reînviat. Atît în centru, dar mai cu seamă spre margine, s-au ridicat noi construcții. Cartierele noi de locuințe, hotelul „Leipzig", poșta centrală, un cămin studențesc cu 1 500 de locuri, blocurile cu 10 etaje din „Leipzigsud" sînt tot atîtea realizări ale arhitecturii și urbanisticii moderne.Pe vremuri, breslele îi duseseră faima pînă departe. Neguțătorii de pretutindeni veneau la Lipsea pentru a cumpăra mărfurile meșterilor de aici — tăbăcari și blănari, țesători de stofe și pîn- zeturi, argintari și aurari. De aceea, cu prilejul celei de-a 800-a aniversări a orașului, străzile sale au fost împodobite cu drapelele vechilor bresle.Nu mai puțin cunoscut era pe vremuri orașul datorită meșteșugului tipografic, a „artei negre" cum i se spunea pe atunci.Și azi constituie principalele activități ale Leipzigului. în industria producătoare de mașini poligrafice lucrează peste 10 000 de muncitori, ingineri și constructori ; ei realizează. 33 la sută din intreaga producție de mașini poligrafice a țării. Tot la Leipzig se află numeroase edituri.Orașul cunoaște o permanentă afluență de vizitatori. Cînd nu sînt tîrguri, au loc congrese, întîlniri internaționale etc. Prin gara sa principală se perindă zilnic peste 400 de trenuri. Recent, a apărut în Hauptbahnhof (gara principală) din Leipzig un birou informații nou: bertron 800". un ecran luminos prezintă, la dimensiuni mari, imagini ale orașului și oferă automat informațiile necesare

Un student 
vizitează 
Auerbachs 
teller...

prin ușile laterale, iar mono- raiul, devenit inutilizabil, mai mult încurcă. Nu-i de mirare că mulgătorii, ca să poată hrăni animalele, au demontat benele, care zac acum prin curte. Așa stau lucrurile și la G.A.S. Rîșnov. Nici liniile Decauville nu sînt bine folosite. Ele au fost montate pe o distanță nu mai mare de lungimea grajdului și, din această pricină, gunoiul, în loc să fie transportat direct la platforme, este descărcat la ușă, la capătul liniei, iar de aici e cărat cu atelajele. Delinia nu a fost prelungită pînă la platforme ?începînd din toamna trustul. central Gostat a repartizat gospodăriilor racleți pentru din grajduri, sînt, evident, ților, dar introducerea condiționată de folosirea unui număr mare de remorci și de existența căilor de acces necesare. Or, a- cestea nu au fost asigurate peste tot. în consecință, numărul racle- ților instalați e mic, iar majoritatea lor stau nefolosiți prin diferite gospodării.După cum se vede, destule lu
crări de mică mecanizare nu-și ating 
scopul, Iar banii investiți stau blocafi 
în utilaje care se transformă cu timpul 
în fier vechi.

★Pentru ca investițiile să fie cît mai rentabile, este necesar ca o- biectivele aflate în construcție să fie date cît mai repede în folosință. în gospodăriile de stat din regiunea Brașov întîlnim însă un fel de practică a „eșalonării“, a lucrului făcut „pe felii“, care provoacă întîrzierea intrării în funcțiune a construcțiilor și, în ultimă instanță, pagube bănești. Iată un exemplu. La complexul de la G.A.S Feldioara, primele grajduri au fost înălțate în 1962, rețeaua de iluminat a fost terminată în decembrie 1963, alimentarea cu apă în februarie 1964, iar drumurile de acces în 1965. Eșalonată astfel pe diferite „felii", lucrarea a durat în total 4 ani. De altfel, nici pînă în prezent nu au fost terminate, la unele a- dăposturi, toate instalațiile și anexele : unora le lipsește bucătăria de preparare a furajelor, altora lăptăria etc.Referîndu-se la deficiențele în folosirea fondului de investiții, tovarășul Anton Huniade, directorul gospodăriei de stat Feldioara, este de părere că nu se fine întotdeauna 
seama de necesitățile reale ale gos
podăriilor, că se Iau hofărîrl insuficient 
studiate. Cu cîtva timp în urmă, gospodăria a solicitat fonduri pentru un adăpost destinat vacilor. După destule insistențe, a fost a- probată construirea unui adăpost pentru tineretul bovin, care nu era prea necesar. Recent, după ce grajdul a fost terminat, s-a aprobat reamenajarea lui în vederea adăpostirii vacilor. Se înțelege că au fost necesare alte fonduri.Sînt și cazuri cînd, după ce s-a început un obiectiv și s-au cheltuit o parte din fonduri, lucrările se întrerup Așa s-a întîmplat cu plantațiile de vii care urmau să se amenajeze la gospodăriile de stat Axente Sever, Richiș, Blaj. în urmă cu 3 ani, în aceste unități terenul a fost desfundat pentru plantarea cu viță de vie. dar o bună parte din suprafața desfundată n-a mai fost plantată nici pînă azi.

trecută,de stat din regiune evacuarea gunoiului Noile mecanisme superioare vagone- lor este
V ■ . V unii s-au trăit sau aici — Mendel-Desfășurarea ritmică a producției este o cerință valabilă pentru toate întreprinderile. Dar ea se impune cu atît mai mult într-o întreprindere de mobilă. întrucît ciclu] de fabricație este mai lung. 

Ca să știi cum să produci, trebuie să 
cunoști din timp toate sortimentele ce 
urmează să fie fabricate, să le re
partizezi cît mai judicios pe sec
ții și unități de producție.

Nu este suficient să stabilești pro
grame de lucru bine gîndife. A- 
ceasta constituie doar primul 
Esențial este să urmărești dacă ele 
sînt respectate cu strictețe, căci numai astfel se poate interveni prompt cînd apar „strangulări“ în activitatea unei unități sau alta. Nu de mult am constatat că producția la unitatea de mobilă fină nu decurge ritmic. Am format un colectiv care să examineze, la fața locului, diferite aspecte ale procesului de producție A reieșit că în secțiile unității se făcea simțită lipsa unei Evidente clare a producției, că termenele de predare și primire a pieselor între secțiile care execută diferite operații nu sînt urmărite și respectate La propunerea colectivului care a făcut analiza, s-a întocmit o evidentă precisă și o- perativă în secții, s-au stabilit puncte obligatorii de predare și de primire a pieselor. în scurt timp, neajunsurile în organizarea internă au fost lichidate și unitatea de mobilă fină a ajuns să-și realizeze sarcinile.Cînd intră într-un magazin de mobilă, cumpărătorul este atent la linia și aspectul produselor, la calitatea finisajului în întreprinderea noastră, succesul luptei pentru 
calitate este asigurat nu de o 
muncă desfășurată în qeneral. cl de 
aplicarea unui program cuprinzător 
șl eficient de măsuri tehnice și oraa- 
nizaforice. de-a lungul întregului flux 
tehnologic. Apreciind rolul pe care îl au materiile prime în asigurarea unei înalte calități, la începutul a- cestui an comisiile de recepție au fost reorganizate și întărite cu cadre competente Concomitent, s-au luat măsuri pentru depozitarea materiilor prime în condiții corespunzătoare. pentru respectarea regimurilor de uscare și a normelor de condiționare a cherestelei. Cu aceeași grijă ne-am ocupat, de selecționarea furnirelor pe clase de calitate și dimensiuni, în vederea croirii lor cît mai raționale, de pregătirea panourilor pentru furnirui- re și conditionarea lor spre a se evita deformările. în cursul trimestrului I. în fabrică s-a experimentat și introdus o metodă modernă de aplicare a poliesterului în două componente, prin sistemul ud pe ud. Rezultatele sînt bune, putem spune chiar peste așteptări.în mod deosebit, munca politică 
a organizațiilor de bază din secții 
a avui o înrîurire nufernică asu
pra întregii activități de ridicare 
a calității produselor. Concludent este următorul exemplu, de la rezultatele bune organizația de bază de finisaj a unității a Il-a, brică produse destinate lui, și-a pus problema dacă n-ar fi posibilă depășirea indicilor de calitate atinși. Această problemă a fost discutată în cadrul biroului împreună cu șeful secției și cîțiva muncitori fruntași. O asemenea analiză prealabilă, înainte de a fi pusă în dezbaterea adunării generale. a ajutat la stabilirea unor măsuri judicioase. Rezultatul : după cîteva luni, indicii de calitate prevăzuți — mai înalți — au fost atinși. Acum, sînt create realmente condiții ca experiența cîstigată să fie dezvoltată mai departe, în- cît „ștacheta“ calității să nu coboare nici un milimetru.întregul nostru colectiv este ho- tărît să dovedească și de acum înainte perseverență și inițiativă în îndeplinirea întocmai a planului pe acest an, să dezvolte experiența acumulată pentru a trece cu toate forțele la înfăptuirea sarcinilor trasate de Directivele celui de-al IX-lea

(Urmare din pag. I)K. B. : Nu vrem să idealizăm poziția lor, căci realitatea este : ei nu pot pleca,se află la sute de depărtare de bazele dacă, prin extraor-
pas.

se

arhi- în o- — a olani-a

Anul acesta Leipzigul, al doilea oraș ca mărime al R. D. Germane, a aniversat 800 de ani de existență, în această îndelungă scurgere a timpului, în care harta Europei și a lumii a cunoscut atîtea prefaceri, bătrî- nul Leipzig a trecut și el prin multe frămîn- tări, formîndu-și o bogată istorie ; dar parcă nici o perioadă nu i-a imprimat o amprentă atît de pronunțată ca ultimele două decenii.Sînt, evident, trăsături și tradiții pe care orașul, în pofida vechimii sale multiseculare, și le-a păstrat neștirbite. Și azi, ca și pe vremuri, cînd coboară înserarea asupra orașului, poți asculta la „Thomaskir- che" muzică clasică. Muzicieni celebri, dintre care născut, au au creat Schumann,ssohn, Wagner, Johann Sebastian Bach — au legat pentru totdeauna numele lor de acela al bătrînului oraș.în bătrînul restaurant „Zur goldenen Laute" a vorbit în 1880 August Bebel despre congresul social-democrat din Elveția. Pe actuala Rosa Luxemburgstrasse, la numărul 19— 21, se află casa memorială „Lenin", unde a locuit, cu prilejul unuia din numeroasele sale popasuri în acest oraș, marele conducător al mișcării revoluționare, în partea de sud-est a orașului, în Russenstrasse numărul 48, se afla la începutul secolului nostru mica tipografie „Rauh und Pohle" Aici a dat Lenin la tipărit primul număr din „Iskra". Tot la Leipzig au înscenat hiileriștii procesul incendierii Reichstagului. Cu prilejul actualei aniversări a orașului a fost redeschis, după restaurare, muzeul „Gheorghi Dimitrov", care posedă numeroase documente, fotografii, cărți și alte obiecte legate de procesul în care Dimitrov s-a transformat din acuzat în acuzator.

Zilyld IUI, » următoarea : pentru că kilometri lor. Chiar dinar, ar putea străbate distanțele și obstacolele de netrecut pentru ei, | ar fi uciși pe drum de populația din | locurile pe unde ar trece, care urăște de moarte pe mercenari și îi | lichidează cînd îi găsește izolați. Cu | tunul lor, am doborît un mare bombardier american B 28, pilotat de | contrarevoluționari cubanezi.îmi amintesc și de o urmărire □ dramatică pe „marea noastră in- g ternă“ a Africii, lacul Tanganyka. E Eram în patrulare cu o mică barcă g cu motor. Ne-a urmărit ore întregi. | Noroc că aveam la noi rezerve de fi benzină. Am luat altă direcție, ca ™ să nu afle de unde pornisem. Vă- | zînd că nu pot să ne ajungă din fi cauză că vasul lor era mare și greoi, n au lansat după un timp în urmă- | rirea noastră o barcă mică de mare “ viteză și putere de foc, care ne a- n j ungea văzînd cu ochii. Dîndu-și g seama de primejdie — aveam o fi bazooka capturată de la mercenari n — unul dintre ai noștri a reușit, g de la a doua lovitură,’’să scufunde g ambarcațiunea dușmană. Atît de mare fusese încordarea acelor ore gq de urmărire, îneît bucuria pe care g am trăit-o întoreîndu-ne în ta- bără a fost mai intensă decît cea g pe care am încercat-o cu alte pri- b lejuri, la victorii mai substanțiale, n Ne-am dat seama, în această bătă- g lie, ca și în altele, că dacă omul e ß decis să atingă un obiectiv, dacă știe să dovedească un curaj și un g moral mai înalt decît inamicul, el | poate birui mai bine decît dacă și-ar pune nădejdile într-o provi- | dență imaginară, ipocrită și inexis- | tentă. Dușmanii ar vrea să ne vadă pășind la compromisuri — dar fap- i tele sînt fapte : avem frați de-ai | noștri de luptă care, încercînd să ajungă la compromisuri, au fost n înșelați crunt și au plătit cu viața, @ atrași în tot felul de curse perfide. _

Printre numeroasele clădiri istorice care a- trag atenția vizitatorilor se află vechea primărie și bursa comercială. Primăria veche, una dintre cele mai frumoase construcții germane în stilul Renașterii, înălțată în 1556, a fost distrusă în război. Reconstruită în ultimul timp, ea se înfățișează acum în toată frumusețea, cu numeroasele arcade și turnuri și cu coloritul ei viu. Handelsbörse (bursa comercială), construită în 1680, dezvăluie influența tectonicii străine rașul tîrgurilor celei italiene și deze. Războiulprovocat distrugeri, dar a cruțat zidurile cu impunătoarea lor fațadă.Puțini sînt vizitatorii care să nu se simtă a- trași de localul denumit „Auerbachs Keller", aflat în centrul o- rașului. Istoria acestei „pivnițe" este veche și localnicii ți-o povestesc cu plăcere. înființată în 1525 de către medicul Stromer din Auerbach, pivnița de vinuri a fost frecventată de celebritățile timpului. ...în acea vreme — glăsuiesc hrisoavele — trăia un anume doctor Faust, magician, cititor în stele și ghicitor, care a reușit să se Impună populației profund superstițioase. Curînd au început să circule zvonuri despre legături ale lui Faust cu diavolul. La aniversarea a 100 de ani de la deschiderea pivniței, un urmaș al doctorului Stromer a pus să se picteze două scene din viața lui Faust, pe care le-a expus în pivnița sa. Cu timpul picturile au devenit vreo 50 de ani, tînăr student vizita localul. A privit mult interes s-a transpus fera vremii lumii una mai celebre literare. Tînărul student era Johann Wolfgang von Goethe.
Ștefan DEJU
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poligrafia una din
Lista de cîștiguri C. E. C

în autoturismetragerea pentru trim. III 1965
Nr de par
ticipare la 
tragere

Numărul 
libretului

cîștlgător

Nr crt

Cîte un autoturism
FIA r 1 500 - eu RADIO

1 1 114 854 1 736-212-2 256

Cite un autoturism
FIAT 1 300

1 173 723 734-103-833
3 124 546 762-202-264
4 51 720 710-113-1 054

Cîte un autoturism 
FIAT 1 100 D

5 147 734 760-1-5 844
6 47 753 725-1-305
7 33 375 724-103-455
8 85 377 726-1-84
9 173 290 766-201-1 197

10 119 913 712-205-258
11 41 294 743-1-1 837
12 107 794 736-270-18
13 17614 722-502-116

Cîte un autoturism
RENAULT 10 MAJOR

14 118616 747-204-9
15 64 241 732-202-71
16 83 231 719-203-680
17 43 545 743-1-5 107
18 16 987 728-372-26

Cîte un autoturism
X MOSKVICJ - 408

19 170 849 766-1-2 482
20 44 590 743-1-6 329
21 34 521 724-104-2 018
22 100 312 717-1-803
23 89 318 741-201-1 587
24 59 498 715-1-10 407
25 72 507 716-203-399
26 103 58.3 714-119-6
27 114 699 7.36-212-1 992
28 110 669 736-1-3 554

Cîte un autoturism
WARTBURG LUX - (fără radio)

29 5 465 723-201-46
30 15 465 722-123-141

■ 31 25 465 709-1-1 021
’ Z 32 35 465 724-104-3 166

33 45 465 743-208 677
34 55 465 715-1-4 644
35 65 465 706-102-683
36 75 465 713-102-315
37 85 465 717-118-31
38 95 465 750-1-1 485
39 105 465 710-1-875
40 115 465 736-212-3 048
41 125 465 762-210-1 585
42 135 465 731-106-5 273
43 145 465 760-1-1 659
44 155 465 765-1-1 428
45 165 465 759-1-16 374
46 175 465 734-103-4 347
47 166 577 759-205-876

Cîte Un autoturism 
FIAT 850

48 5 198 746-1-451
49 15 198 702-219-29
50 25 198 709-1-339
51 35 198 724-104-2 861
52 45 198 743-208-218
5.3 55 198 715-1-4 150
54 65 198 758-213-36
55 75 198 713-325-10
56 85 198 704-25-284
57 95 198 750-1-724
58 105 198 710-1-453
59 115 198 736-212-2 731
60 125 198 762-210-1 198
61 135 198 731-106-4 953
62 145 198 760-1-919
63 155 198 765-1-1 051

!

Nr crt

Nr de parti Numărul 
libretuluiclpare la 

tragere

cîștlgător

64 165 198 759-1-16 071
65 175 198 734-103-3 992
66 51 486 710-113-655

Cite un autoturism FIAT 600 D

67 9 818 740-1-542
68 19 818 727-137-112
69 29 818 709-1-7 817
70 39 818 723-103-8.38
71 49 818 701-203-647
72 59 818 715-1-10 749
73 69 818 716-1-1 315
74 79 818 719-1-1 768
75 89 818 741-212-431
76 99 818 714-20.3-38
77 109 818 736-1-1 88.3
78 119 818 712-205-123
79 129 818 731-103-1 168
80 139 818 ’61-208-794
81 149 818 760-206-1 649
82 159 818 759-1-8 466
83 169 818 762-207-2 054
84 177 676 76.3-1-1 340
85 155 717 765-1-1 746
86 7 534 703-203-406
87 17 534 722-413-86
88 27 534 709-1-4 929
89 37 534 745-205-25
90 47 534 711-203-257
91 57 534 715-1-8018
92 67 534 732-1-3 2.31
93 77 534 751-1-113
94 87 534 727-1-3 048
95 97 534 750-1-4 ’68
96 107 534 736-258-106
97 117 534 707-1-160
98 127 534 764-203-284
99 137 534 761-205-1 105

100 147 534 760-1-5 604
101 157 534 759-1-3 438
102 167 534 764-202-513
103 177 534 763-1-1 088
104 51 961 710-113-1 409

Cite un autoturism
TRABANT COMBI

105 2 394 702-111-8
106 12 394 702-1-688
107 22 394 752-1-3 758
108 32 394 709-216-17
109 42 394 743-1-3 632
110 52 394 710-119-323
111 62 394 754-1-962
112 72 394 716-203-235
113 82 394 715-708-27
114 92 394 744-1-27.5
115 102 394 717-1-4 008
116 112 394 736-1-6 136
117 122 394 762-1-3 566
118 132 394 731-103-5 209
119 142 794 738-102-378
120 152 394 737-113-346
121 162 394 759-1-12 712
122 172 394 766-1-4 777
123 178 611 763-201-641

Cite un autoturism
TRABANT - 601 -

124 7 427 703-203-262
125 17 427 722-213-210
126 27 427 709-1-4 757
127 37 427 745-2-1 362
128 47 427 711-203-119
129 57 427 715-1-7 866
130 67 427 732-1-3 106
131 77 427 723-211-62
132 87 427 727-1-2 930
133 97 Jz7 750-1-4 645
134 107 427 736-254-9
135 117 427 748-261-8
136 127 427 764-1-2 440
137 137 427 761-205-845
138 147 427 760-1-5 480
139 157 427 759-1-3 188
140 167 427 764-202-311
141 177 427 763-1-900
142 69 060 711-102-1 186

Sieagurîie 
breslelor 
șl „Hybertron 
800"Leipzigul, după cum se știe, a devenit cunoscut și prin tîr- gurile organizate aici

celebre. Pesteun
de„Hy-Acolo,

cu picturile, în atmos- și a dat din cele opere

Pornind obținute, la secția care fa- exportu-

sporite, tot mai complexe,Congres al partidului.

lucru pe jumătate
(Urmare din pag. I)Nefiind prevăzute cu camere pentru pregătirea furajelor, acestea sînt introduse prin ferestre sau

*Toate acestea dovedesc că, în unele cazuri, Trustul central Gostat și trusturile Brașov și Sibiu nu s-au îngrijit ca banii destinați investițiilor să fie folosiți cu eficiență maximă. Sub paravanul cheltuielilor suplimentare făcute din fondul de mică mecanizare, costul construcțiilor crește mult. Este bine ca din „experiența“ de
„Isabella *■ șl „Flora“, „Garrle" șl „Emma"... Lista de nume pe care oamenii de știință le dau uraganelor pustiitoare de pe litoralul vestic al Atlanticului, crește an de an. încă nu de mult, majoritatea meteorologilor considerau că aceste „frumoase fără inimă* se undeva In Oceanul Atlantic, un meteorolog francez, după studiat ani de-a rîndul clima unilor vestice ale Africii, a ipoteza că ele provin din regiunile de deșert care înconjoară lacul Ciad în aceste locuri, masele fierbinți de aer din Sahara se întîl- nesc cu curenți umezi și calzi de aer din sud și cu curenți reci din Arctica. De aici, masele de aer se Îndreaptă spre vest și se transformă în taifunuri și uragane, care se năpustesc asupra insulelor și litoralului din zona continentului a- merican.

Noapte lungă

Patria uraganelor de piese mexicane de argint, eare aparțineau ministrului Marii Britanii la Tokio.
Colecționari originali

In Leipzigul de azi

naso Dar ce a regi- emis

Mica localitate Cremenaga, situată în regiunea Varese, la granița între Italia și Elveția, este și acum — ca în fiecare an — martora unui fenomen neobișnuit. Ea sfîrșitul lunii octombrie, peste sat

se lasă „noaptea lungă de Iarnă . Aceasta se daterește faptului că razele soarelui sînt împiedicate să-și . reverse lumina de vîrfurile muntelui „Sette termini". Soarele va începe din nou să lumineze la mijlocul lunii februarie. Pentru a scăpa de noaptea care durează aproximativ patru luni, cei 500 de locuitori trebuie să plece în fiecare an în „străinătate", adică în partea din Cremenaga situată pe teritoriul Elveției, deoarece acest fenomen se înregistrează numai pe teritoriul italian.

tntr-o cabină să reacționeze tr-un anumit fel la apariția unor lumini pe un tablou. De fiecare dată GÎnd maimuța nu reacționa ooreef, primea In corp o ușoară desoăreare electrică. Or, maimuțele și-au dat repede seama că este suficient să se țină cu mîinile șl cu terial evita picioarele de pereții din ma- plastio ai cabinei pentru descărcarea electrică. a
urmele epavei

Maimuțele și... cosmosulO experiență destul de importantă în domeniul cercetării țiului cosmic, care urma să loc în laboratoarele din Los mos (S.U.A.) a trebuit să fie vizoriu abandonată. Vina este a maimuțelor selecționate pentru a- ceste experiențe, care au reacționat într-un fel mai inteligent decît prevedeau savanții. Aceștia voiau să învețe maimuțele aflate

Pe
„Hayamarugo"

Despre maniile unor colecționar, originali s-a scris in repetate rin- duri. Recent, presa vest-germană a scris despre două noi colecții sui- generis. Una dintre ele aparține unui medic din Hanovra — om vesel după cît se pare — care a a- dunat pînă acum vreo 70 000 de caricaturi. Un alt colecționar, mai pesimist, se pasionează după mărci poștale înfătișind diferite albe, dezvoltarea și folosirea în diferite țări ale lumii. armeIot

spa- aibă Ala- pro-
Un grup de oameni de afaceri japonezi au început cercetări pentru a găsi epava corăbiei „Haya- marugo", care s-a scufundat acum un secol în apropiere de Tokio. Corabia avea o încărcătură de aur și argint a cărei valoare este apreciată la aproximativ 1 miliard de dolari. Se crede că vasul transporta averea unui mare senior japonez, precum și aproximativ 60 000

Mașina de spălat... 
sugariiUnul din cele mai atractive ponate ale Expoziției tehnice la Torino este o „mașină de lat noii născuți" E vorba de o cadă cilindrică, în întregime auto matizată, in care copilul e spălat cu ajutorul unor jeturi ușoare de apă călduță cu săpun. Producătorul afirmă că In clteva minute se asigură o Îmbăiere completă.
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LA ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI „CELOR 7" SPRE 0 NOUĂ CRIZĂ Lucrările

Punți întinse „cu prudență 
spre Piața comună

?

COPENHAGA 29 (Agerpres). — După două zile de dezbateri, vineri seara s-au încheiat lucrările Conferinței ministeriale a Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), organism care grupează Marea Britanie, Austria, Elveția, Portugalia, Danemarca, Norvegia, Suedia, precum și Finlanda ca membru asociat. La sfîrșitul dezbaterilor a fost dat publicității un comunicat în care se arată printre altele că „țările membre ale A.E.L.S. sînt gata să înceapă un dialog constructiv cu țările Pieței comune cu scopul intensificării colaborării economice dintre cele

două organisme vest- europene“.Răspunzînd cererii guvernului iugoslav, comunicatul arată că vor fi începute convorbiri exploratorii între A.E.L.S. și Iugoslavia pentru îmbunătățirea relațiilor comerciale reciproce.Ministrul de externe al Danemarcei, Per Haekkerup, care a condus lucrările conferinței, a convocat vineri pe ambasadorii acreditați la Copenhaga ai țărilor Pieței comune, cărora le-a înmînat textul comunicatului stipulînd dorința de apropiere două organisme.Potrivit agenției France Presse, se con-
A.E.L.S.,între cele

LA SANTO DOMINGO? i» B. P. 0. CflBHAN.i sesiunii
O. N. U.

Tensiune
la Saigon

Datorită loviturilor continue 
primite din partea forțelor pa
triotice, reprezentanții regimului 
marionetă de la Saigon cunosc o 
stare de teamă și derută conti
nuă. Intensificarea represiunilor 
antipopulare, măsurile militare 
luate în capitala sud-vietname- 
ză sporesc tensiunea în oraș, 
unde populația asistă adesea la 
scene tragicomice. Așa s-a în
tâmplat în cursul zilei de joi, 
cînd Saigonul a căpătat aspec
tul unui teatru de operațiuni 
militare.

După cum relatează agenția 
„France Presse", străzile au fost 
împînzite cu baraje de sîrmă 
ghimpată. „Avioane „Skyrai- 
der“ ale aviației sud-vietname- 
ze au zburat toată seara la joa
să altitudine deasupra centru
lui orașului, în timp ce sute de 
soldați și polițiști, înarmați și 
echipați cu emițătoare radio de 
campanie, luau poziție la răs- 
pîntii creînd mari aglomerări de 
vehicule. Lungi șiruri de ca
mioane militare se scurgeau în 
interiorul perimetrului blocat, 
unde se află majoritatea clădi
rilor guvernamentale, în timp 
ce mii de soldați au mărșăluit 
pînă la miezul nopții, cu ar
mele pe umăr, pe străzile ora
șului".

Datorită panicii create, „auto
ritățile“ s-au grăbit să anunțe 
că nu este vorba decît de pre
gătiri în vederea zilei de 1 no
iembrie, cînd va fi „celebrată" 
împlinirea a doi ani de la înlă
turarea fostului „președinte" 
sud-vletnamez, Ngo Dinh Diem. 
Totuși, aceleași surse au făcut 
cunoscut că în ziua respectivă J 
vor fi mobilizați nu mai puțin j 

. de 15 000 de polițiști care vor | 
înțesa cartierele orașului. Nu-i 
greu de văzut că guvernanții de 
la Saigon sînt mai puțin preo
cupați de „festivitățile" ce le-au 
înscenat, pe cit sînt de neliniș
tiți de eventualitatea ca ele să 
aducă o nouă „surpriză" din 
partea forțelor patriotice.

Aden. Oraș cioplit în stîncă, cu străzi terasate, aidoma unui fragment de vast amfiteatru. Clădiri albe, vegetație tropicală. S-ar spune un peisaj liniștit.Pe străzi patrulează însă în permanență trupe înarmate. La intersecții au apărut garduri de sîrmă ghimpată, flancate de care blindate. Percheziții, restricții de circulație, a- restări. De mult acest protectorat britanic trăiește într-o atmosferă de tensiune — iar de o lună în regim de stare excepțională La 25 septembrie înaltul comisar. Turnbull, a preluat întreaga putere în Aden. Consiliul legislativ, precum și guvernul fost sim- Lon- con- sus-
creat recent au înlăturate printr-un \ piu ordin de la dra. Toate garanțiile stituționale au fost pendate....Fadhli, Radfan, Saib, Ad-Dali.. Aceste sultanate, șeicate și emirate din sudul ocupat al Arabiei cu greu pot fi găsite pe hartă. Ele sînt însă binecunoscute pentru imensele lor rezerve petroliere. Petrolul a fost în fapt „e- lementul comun" care a stat la baza contopirii lor în așa-zisa Federație a Arabiei de sud. Alipirea portului Aden la conglomeratul mozaical al micilor stătulețe de tip feudal ce alcătuiesc federația a fost făcută pentru a asigura o poartă spre Extremul Orient.Este una din ultimele

sideră că Ia redactarea comunicatului s-a ținut seama în mare măsură de recomandările cu privire la „prudență“ făcute de reprezentanții Austriei și Elveției, avîndu-se în vedere actuala criză din cadrul Pieței comune. Aceasta se pare a fi cauza pentru care comunicatul face recomandări fără a cere un răspuns imediat „celor șase“.în ce privește suprataxa britanică de 10 la sută menținută la produsele de import, comunicatul se mărginește să arate necesitatea intensificării schimburilor din cadrul A.E.L.S., nedînd curs cererilor insistente de lichidare a ei.

SANTO DOMINGO 29 (Agerpres). — în Republica Dominicană situația se menține încordată. Este semnificativă în acest sens declarația ambasadorului brazilian Ilmar Marinj o, membru al Comisiei Organizației Statelor Americane, în sensul că „o nouă criză poate izbucni în orice moment“. Ieri, în centrul orașului Santo Domingo a avut loc o demonstrație studențească în semn de protest' împotriva prezenței în țară a trupelor O.S.A. Unități ale trupelor O.S.A. au intervenit folosind gaze lacrimogene pentru împrăștierea demonstranților. S-au produs incidente.Din New York se anunță că secretarul general al O.N.U., U Thant, a adresat un raport Consiliului de Securitate întocmit pe baza comunicărilor obținute din partea reprezentantului său la Santo, Domingo, Jose Mario Mayo- se apreciază că țării este practicbre. în raport„administrația paralizată“ și la baza problemei dominicane se află în prezent divergențele între comandamentul suprem al armatei și guvern

Mitingul de la uzina metalurgică din Kansen. PHENIAN 29 — Trimisul special, I. Cîrje, transmite :Vineri dimineața, tovarășa'. Gheorghe Apostol, prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a fost oaspetele muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de la uzina metalurgică din Kansen, cetate a metalului coreean. Mitingul care, a avut loc aici și la care au participat peste 10 000 de oameni a prilejuit o puternică manifestare a prieteniei româno-coreene.Tovarășul Gheorghe Apostol a fost însoțit de Kim Ir, prim-vice- președinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene. Ei au fost salutați de conducători ai unor ministere și de alte persoane oficiale.în cuvîntul rostit la miting, di-, rectorul general al uzinei, Kim Don En, a evocat istoria întreprinderii, munca eroică prin care ea a fost reconstruită și dezvoltată după e- liberare. El a subliniat însemnata-

tea colaborării dintre specialiștii români și coreeni în construirea laminorului de țevi al uzinei, a a- sistenței tehnice acordate și a utilajelor de înaltă tehnicitate livrate de România.Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe Apostol a salutat pe partici- panți și a mulțumit pentru primirea călduroasă. El a subliniat însemnătatea succeselor obținute de poporul R.P.D. Coreene în construirea socialismului sub conducerea Partidului Muncii și a înfățișat realizările și perspectivele construcției socialiste în țara noastră sub conducerea Partidului Comunist Român.După ce s-a referit la politica externă a țării noastre, vorbitorul a subliniat însemnătatea prieteniei și colaborării frățești dintre popoarele român și coreean.Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol a fost subliniată cu ’ puternice aplauze.După miting, oaspetele român a vizitat unele secții ale uzinei și a avut o convorbire prietenească cu inginerul șef al laminorului de țevi, Han Ghiu Fal, unul din cei 50 de specialiști din uzină care și-au făcut studiile în România.In după-amiaza aceleiași zile, tovarășul Gheorghe Apostol a vizitat sistemul de irigații de la Ki Yang, din apropierea Kansenului.Șeara, oaspeții români au vizitat Palatul- pionierilor și școlarilor din Phenian. în cinstea lor, micii artiști ai .palatului au prezentat un frumos spectacol.

■
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Situația din Indonezia
Capilala Republic» Dominicane trăiește din nou momenta de încordare. în fotografie : mulțimea invadînd 

străzile în timpul recentelor ciocniri de la Santo Domingo.

NEW YORK 29. Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu transmite:Vineri dimineață au continuat în Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale al O.N.U. discuțiile pe marginea proiectului de declarație cu privire la promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare. In această ședință, atenția delegaților a fost concentrată asupra ultimelor două articole ale documentului, urmînd ca la următoarea ședință să fie adoptat în întregime textul proiectului de declarație.în cadrul lucrărilor O.N.U. au reținut, de asemenea, atenția lucrările Comitetului pentru teritoriile sub tutelă și neautonome. Au loc dezbateri în legătură cu proiectul de rezoluție prezentat de grupul țărilor afro-asiatice în problema situației din Rhodesia de sud. Cei a- proăpe 20 de delegați care au luat cuvîntul cu acest prilej au subliniat necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru a împiedica apariția unui nou stat rasist pe continentul african de tipul Africii de Sud.Joi după-amiază s-a întrunit, de asemenea, Comitetul special al „celor 24“ cu privire la decolonizare. El a luat în discuție raportul subcomitetului său numărul unu, privind activitatea economică a firmelor străine în teritoriile aflate sub administrația portugheză. în acest raport, care a fost adoptat în cele din urmă în comitet, se subliniază că acest capital străin sprijină Portugalia în războiul dus de ea împotriva mișcării de eliberare.Președinte al Consiliului de Securitate pe luna noiembrie va fi reprezentantul Boliviei, Fernando Ortiz Sanz, care îl va succeda, potrivit principiului rotației lunare, pe Hector Paysse Reyes (Uruguay).
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Convorbirile
A. Gromîko
Couve de MurvilleMOSCOVA 29 (Agerpres). — La 29 octombrie, la Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. au început convorbirile dintre Andrei Gromîko și Maurice Couve de .Murville, miniștrii de externe ai U.R.S.S. și Franței.în timpul tratativelor a avut loc un schimb de păreri asupra u- nor probleme internaționale de interes reciproc, precum și asupra unor probleme privind relațiile sovieto-franceze.Din partea sovietică, la convorbiri participă Leonid Ilicev, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., Valerian Zorin, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în Franța, iar din partea franceză — Philippe Baudet, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Franței în U.R.S.S., și alți funcționari ai Ministerului de Externe al Franței, care îl însoțesc pe Couve de | Murville.

5CURTESȚIRI«

EȘECUL TRATATIVELOR

DE LA SALISBURYSALISBURY. Joi seara, primul ministru britanic, Harold Wilson, s-a întîlnit din nou cu membrii cabinetului sud-rhodesian. într-o atmosferă încordată, premierul britanic a făcut cunoscut guvernului rhodesian că țara sa intenționează să instituie un embargo așo^ra furniturilor de petrol și carți.y Ați '. în cazul in care Smith va pre'. ^.«ma independența. Această . „înăsp’.re" a poziției britanice este pusă în legătură cu faptul că guvernul rasist se arată hotărît să nu renunțe la intenția sa de proclamare unilaterală a independentei. Surse informate rhodesiene. și firmă că misiunea lui eșuat. britanice a- Wilson a
celei de-aPRAGA. Cu prilejul21-a aniversări a Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, în garnizoana militară din Praga a fost organizată o reuniune festivă. A luat parte locolenent- colonel Petre Constantin, atașatul militar al Republicii Socialiste România la Praga, care a avut o convorbire cu militarii cehoslovaci.

ALGER. Conferința miniștrilor de externe ai țărilor afro-asiatice, care trebuia să înceapă joi la Alger, a fost amînată pentru astăzi — a anunțat secretariatul general al conferinței. Hotărirea a fost luată în cadrul unei întruniri a niștrilor de externe prezenți Alger. mila
Ma-GENEVA. Alegerile pentru 

rele Consiliu (organul de condu
cere) al cantonului Geneva s-au 
încheiat cu un succes al forțelor 
de stînga. Partidul Muncii din 
Elveția a obținut cu două locuri 
mai mult decît în componența an
terioară a Marelui Consiliu (în 
total 16 locuri). Partidul socialist 
a obținut 20 de locuri. Totodată, 
partidele de dreapta au pierdut 
locuri cu prilejul acestor alegeri.

DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ ROMÂNĂ7

PRIMITĂ DE PREȘEDINTELE AUSTRIEI
5VIENA 29 (Agerpres). Vineri, delegația Marii Adunări Naționale, a fost primită de președintele federal Frahz Jonas. Cu acest prilej, președintele Austriei a remarcat progresele economice obținute de țara noastră și și-a exprimat satisfacția pentru dezvoltarea ascendentă a relațiilor dintre România și Austria. El a evocat, de asemenea, vizita pe care a făcut-o în România pe cînd era primar al Vie- nei. La rîndul său, conducătorul delegației române, Ion Pas, a subliniat cordialitatea arătată față de parlamentarii români în tot cursul vizitei și faptul că aceste vizite contribuie la întărirea încrederii și înțelegerii între popoare.în aceeași zi, delegația Marii A- dunări Naționale s-a întîlnit, în clădirea parlamentului, cu depu- tați ai Consiliului Național al Austriei, cu care a avut ' un schimb de păreri legate de activitatea parlamentară din cele două țări.Vineri seara, Consiliul Național al Austriei a oferit o recepție în cinstea parlamentarilor români. Au participat A. Maleta, președintele

Consiliului Național, K. Waldbrunner, al doilea președinte al Consiliului Național, dr. Bruno Pitter- man, vicecancelar al Austriei, și alte personalități. Au fost de față Mircea Ocheană, ambasadorul României la Viena, și membrii ambasadei.

DJAKARTA 29 (Agerpres). — în- tr-un discurs rostit miercuri la o întîlnire cu liderii unor partide politice indoneziene și difuzat de postul de radio Djakarta, președintele Sukarno a avertizat poporul indonezian împotriva pericolelor pe care le implică actualul curs. al e- venimentelor. El a spus că anumite cercuri au înclinat spre dreapta și că elementele de dreapta urmăresc să determine poporul să uite revoluția. Președintele s-a ridicat împotriva încercărilor unor cercuri militare și politice de a ignora ordinele și indicațiile pe care le dă în vederea restabilirii liniștii. Res-

Primirea la președintele Austriei

pingînd atacurile lansate de elementele de dreapta împotriva primului prim-vicepreședinte și ministru al afacerilor externe, Subandrio, președintele a spus că acesta se bucură de încrederea sa și că nu intenționează să-1 demită.Postul de radio Djakarta a anunțat că comandamentul militar din Iawa centrală a proclamat „starea de război“ în această regiune. Potrivit postului de radio, în această regiune au continuat demonstrațiile anticomuniste și au avut loc ciocniri. în cursul ciocnirilor din orașul Solo au fost ucise și rănite numeroase persoane.O serie de militari au dezertat din divizia Dieponegoro, staționată în Iawa pentru a reprima forțele progresiste. Totodată, în localitățile Surakarta și Semerang au fost introduse severe restricții de circulație. La Djakarta au continuat perchezițiile și arestările.Agenția Antara relatează despre adoptarea unor noi măsuri represive împotriva persoanelor cu vederi democratice. Astfel, a fost suspendată activitatea organizațiilor partidului comunist din ministerele și departamentele pentru industriile de bază, industria textilă, plantații și probleme agrare, probleme sociale și pescuit. în același timp, Ministerul învățămîntului Superior a dispus eliminarea studenților progresiști din institutele de învățământ.

ROMA. Autoritățile italiene au deschis un proces împotriva unor membri ai parlamentului (trei comuniști, doi membri ai Partidului socialist al unității proletare și u- nul republican), sub acuzația de a fi condus mișcarea țăranilor din Sicilia pentru pămint.

I

PHENIAN. Kim Ir Sen, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a primit la 28 octombrie o delegație militară chineză, condusă de Ian Iun, șef adjunct al Marelui stat major al Armatei Populare Chineze de eliberare, fostul comandant al voluntarilor chinezi care au luptat în R.P.D. Coreeană. Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
NEW YORK. Președintele Băncii „Chase Manhattan", David Rockefeller, a declarat în cursul unui dineu oferit de cercurile de afaceri din Boston că în Statele Unite există un interes crescînd pentru schimburi comerciale cu țările Europei de răsărit.
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experiențe. Primele se încadrează istoricește la începutul perioadei postbelice. Mai precis, în anii uriașului val de eliberare de sub .jugul opresiunii colonialiste — al „nouălea val" — care, lovind în bordurile vechiului cuira- sat colonial, l-a condamnat la scufundare iremediabilă.In fața procesului inevitabil al destrămării sistemului colonial, „teoreticienii" colonialiști au ajuns la concluzia că vechile privilegii ar putea fi menținute și în alte forme, — una din aceste forme noi fiind crearea în mod artificial a unor așa-numite „federații" compuse din state cărora, chipurile, li s-a acordat „independența". In aceste formații sînt contopite, în pofida voinței popoarelor lor, state care nu sînt legate prin nale, etnice comune, dar care fostele metropole un teren
caracteristici națio-reprezintă pentru

propice pentru reactualizarea într-o formă mascată, a practicilor colonialiste. Experiența arată în mod semnificativ că un asemenea gen de independență rămîne o ficțiune. In teritoriile federalizate, vechea dominație continuă ; cuvîntul hotărî- tor în rezolvarea problemelor interne vine tot din afară. Statisticile demonstrează că în federații profiturile monopolurilor occidentale sînt în continuă creștere, — ceea ce dovedește cine a fost interesat în alcătuirea unor asemenea combinații. în așa- numita „Federație a Ma- layeziei", de pildă, companiile engleze și-au extins tentaculele asupra întregii economii, controlînd 65
de75 deîntregime extracția de petrol. Investițiile de aici însumează 400 milioane lire

la sută din industria extracție a cositorului, la sută din producția cauciuc și aproape în

(cu un profit de 300—400 la sută), ceea ce reprezintă aproape jumătate din totalul investițiilor în teritoriile de peste mări la începutul deceniului cut.■în 1953, pe harta litică a Africii s-a Federația Rhodesiei Nyassalandului, înglobînd teritoriile Rhodesia de nord, Rhodesia de sud și Nyassalandul, cu o suprafață de 1 250 000 km p. Federația favoriza, o dată cu continuarea exploatării coloniale, menținerea discriminării față de populația autohtonă, constituind un permanent focar de tulburări și conflicte folosite drept pretext pentru prezența politică, administrativă și militară a forțelor coloniale.Puternica frămîntare lăuntrică determinată de nemulțumirea populației a- fricane a zguduit din temelii acest edificiu neocolonialist. La 31 decembrie

tre-po- ivitȘi cu După în a- fostei

1963 federația s-a destrămat. Două noi teritorii — Malawi (Nyassgland) și Zambia (Rhodesia de nord) — și-au făcut apariția în rîndul statelor africane independente. Evenimentele care au loc în prezent în Rhodesia de sud nu pot fi privite decît ca un corolar nefericit al „federalizării" — un fel de mină explozie întîrziată. cum este știut, ceastă parte a„federații" s-au statornicit practicile unui rasism feroce, ridicat la rangul de politică de stat. Acum, dacă s-ar materializa intenția actualului guvern rhodesian condus de Ian Smith de a proclama independența unilaterală a acestui teritoriu, ar fi consfințită dominația neîngrădită a minorității albe (230 000) asupra populației africane de aproape patru milioane de locuitori, lipsită de cele mai elementare drepturi.

a fe-Independența reală teritoriilor incluse în derații așa-zis „independente" a constituit revendicarea majoră a populațiilor respective. Actuala încordare din Aden are ca punct de plecare tocmai reafirmarea hotărîrii popoarelor din Peninsula' Arabică de a se acorda acestor teritorii o independență reală și de a fi lichidate bazele militare străine. Este o cerință a tuturor grupărilor politice care se pronunță pentru consultarea liberă a populației, sub control internațional, pentru a hotărî singură asupra soar- tei sale. Un imperativ cu o rezonanță amplificată din adîncul deșertului unde acționează trupe de partizani, legitimă ceste zile Națiunilor roase delegații care protestat împotriva suspendării garanțiilor constituționale în P "'en. Des-
O revendicare susținută in a- de la tribuna Unite de numeau

pre acțiunile represive dezlănțuite de autoritățile coloniale în acest protectorat a fost sesizat și Consiliul de Securitate prin- tr-o moțiune ce poartă semnătura a 12 state arabe.Federația Malayezia o- feră încă un exemplu. Scopul înjghebării „Mala- yeziei mari' a fost menținerea în continuare a dominației militare și economice occidentale asupra acestei zone-cheie din Asia de sud-est. In a- fară de Malaya, căreia îi fusese rezervat locul principal în federație, celelalte trei componente — Singapore, Sarawak și Sabah — aveau în 1963 statut de colonii. Noua formație, Malayezia, figurează în rîndul statelor independente. Dar trupele coloniale n-au părăsit această zonă nici în momentul cînd Malaya a devenit independentă (1957), și n-au plecat nici la proclamarea federației (septembrie 1963). Efectivele lor au fost chiar sporite.La 9 septembrie, însă, din Federația Malayezia s-a desprins Situat dică lacca, rolul aci fiind concentrate puternice baze militare de care depinde ansamblul dispozitivului britanic la est de Suez. Astfel, ieșirea lui din federație depășește semnificația u- nei simple descompletări, fiind un simptom al șu-

Singapore, în extremitatea su- a peninsulei Ma- Singapore a jucat verigii de unire

care

ADEN. Patrule pretutindeni, chiar și pe plajă

Coincidenja" 
cu tîlc

con-brezeniei întregii strucții hibride.Exemplele la ne-am referit ilustrează nu numai caracterul neocolonialist al federațiilor de acest gen, dar și faptul că ele sînt neviabile în zilele noastre. Avînd un caracter artificial, nerăspun- zînd ci contrazicînd cerințele și interesele reale ale popoarelor, ele sînt clădite pe nisipuri mișcătoare și nu pot avea altă soartă decît a oricăror construcții similare.
Dumitru ȚINU

Din Ciudad de Panama se anunță că miniștrii panamezi ai economiei și agriculturii, David Samudio și Ruben Dario Caries, au fost audiați de Parlamentul țării „în legătură cu concesionarea unei suprafețe de 50 000 de hectare de teren unei companii străine specializate în exportul de fructe". Audierea a avut loc ca urmare a unei cereri prezentate de deputatul opo. . o- nist Carlos Zuniga, care p'-a exprimat surpriza pentru 16p- tul că terenurile concesionate „se găsesc exact pe traseul unde se intenționează de către guvernul S.U.A. construirea eventuală a unui nou canal între Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific".
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