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fantezie și bun gust

O situație asemănătoare poate fi 
întîlnită și pe șantierele complexe
lor zootehnice din regiunea Ba
nat — Grabăț, Hodoni etc.

liberai din Marea Britanie

Masă in cinstea delegației
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REALIZAREA LA TIMP

In gospodăriile de stat sînt în 
construcție numeroase obiective. 
Multe dintre acestea, reprezintă 
viitoarele complexe industriale de 
creștere a animalelor și păsărilor. 
Darea lor în folosință la termenul 
stabilit are o mare însemnătate 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
privind sporirea producției zooteh
nice.

' Pe acele șantiere unde s-au asi
gurat din timp documentația, for
ța de muncă și materialele necesa
re, unde a existat o bună organi
zare a muncii, s-a realizat ritmul 
de execuție stabilit. De pildă, 
complexul de creștere a vacilor de 
la Combinatul 30 Decembrie- 
București a fost terminat la timp. 
Grajdurile au fost populate cu vaci 
de Ia care se realizează sute de mii 
de litri de lapte. Beneficiarul și 
constructorul au colaborat perma
nent pentru intensificarea ritmu
lui de execuție și înlăturarea unor 
greutăți.

Din păcate, pe numeroase șan
tiere lucrările sînt întîrziate, iar 
obiectivele respective nu pot intra 
în producție la timpul fixat. Pînă 
Ia 30 septembrie, lucrările de con
strucții montaj în unitățile Depar
tamentului Gostat au fost realizate 
în proporție de numai 58 la sută. 
Care sînt cauzele acestei situații ? 
Raidul anchetă făcut la principa
lele șantiere de construcții zooteh
nice a urmărit să dea răspuns a- 
cestei întrebări.

Pe șantierul combinatului de 
creștere și îngrășare a porcilor și 
al fabricii de nutrețuri combinate 
din Băilești, unde lucrările sînt re
alizate de întreprinderea 6 con
strucții Craiova și Trustul 2 insta
lații București, nu se respectă ter
menele de execuție. „In schimb", se 
furnizează diverse explicații și jus
tificări pentru rămînerile în urmă, 
calitatea proastă a unor obiective 
terminate, ca și pentru neînceperea 
altora care de multă ~ vreme tre
buiau date în folosință.

„La sfîrșitul lunii iunie, combi
natul de creștere și îngrășare a 
porcilor trebuia dat în folosință, 
ne-a spus tov. ing. Livian Cristea 
directorul combinatului. Dar după 
trei luni de la această dată 12 a- 
dăposturi pentru îngrășătorie, se
diile brigăzilor, cantina pentru sa- 
lariați, 4 bucătării, castelul și sur
sele de apă, amenajările exterioa
re și altele, încă nu sînt terminate. 
Unele obiective, cum sînt rampa de 
încărcare a porcilor și remiza de 
tractoare, nici nu au fost începute. 
După doi ani de zile, la stația de 
tratare a apelor uzate nu se lu
crează nimic. Reclamăm verbal și 
scris, dar constructorul n-aude, nu 
vede".

La fabrica de nutrețuri combi
nate, termenul de punere în func
țiune totală este, de asemenea, pe
riclitat. Și pe acest șantier se ma
nifestă din partea constructorilor 
aceleași lipsuri ca și la combina
tul de creștere și îngrășare a por
cilor. In 1965 de pildă, din investi-

țiile de 2 100 000 lei planificate 
fi folosite la instalații și montaj 
s-au cheltuit doar 98 000 lei, iar în 
semestrul I al acestui an din 2 mi
lioane s-au cheltuit doar 570 000 lei.

„Ultimul termen de predare a 
utilajelor de către beneficiar ■— 
ne-a spus tehnicianul Marin Dinu, 
șeful șantierului de instalații
— a fost 30 iunie 1966. Acum, în 
octombrie, multe sortimente de 
utilaje și piese importante pentru 
construcția fabricii n-au ajuns 
încă pe șantierul nostru".

Mult rămase în urmă sînt și lu
crările pe șantierul complexului 
de creștere și îngrășare a porcilor 
de la Palota, regiunea Crișana
— îndeosebi la construcții-montaje.
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în București
o Extinderea Palatului te
lefoanelor cu încă o clă
dire de 8 etaje o Se mă
rește capacitatea centra
lei telefonice auîomate- 
Sud cu 5 OOO linii • Noi 
centrale telefonice auto

mate în Capitală
După cum se știe, începînd 

din 1967 în țara noastră se va 
introduce telefonia automată in
terurbană. Tn prima etapă (1967), 
abonajii din București, Constanța, 
Brașov, Eforie, Techirghiol ' și 
Mamaia vor putea efectua con
vorbiri între ei fără Intermediul 
telefonistei, formînd numerele 
dorite la propriile aparate. In 
acest scop sînt necesare o serie 
de lucrări. Astfel, în Capitală, 
lîngă Palatul telefoanelor, se va 
înălța o nouă clădire care va a- 
dăposfi, printre altele, o centrală 
tandem ce va asigura interco
nectarea actualelor centrale din 
București cu viitoarele centrala 
ce urmează să fie date în folo- 
sinfă în anii următori șl va crea, 
totodată, posibilitatea introduce
rii telefoniei automate interurba
ne. Acest important obiectiv, for
mat din subsol, parfer șl 8 etaje, 
va fi legat de Palatul telefoane
lor printr-un corp anexă, alcă
tuind un tot unitar. Șantierul se 
va deschide în cursul zilelor ce 
urmează. Construcția va fi dată 
parțial în folosinjă în 1967, ur- 
mînd să fie terminată tn 1968.

In Capitală, în vederea extin-

Barajul hidrocentralei Ba
cău II, ultima din lanțul 
celor 12 hidrocentrale de 

pe Bistrița

Foto i R. Costln

Cînd proiectul lipsește, 
întîrzie sau se modifică

Am căutat să aflăm care sînt 
cauzele acestei situații. Ne
răspund reprezentanții unități
lor constructoare: întîrzierea. docu
mentației. Și exemplele curg 
duiumul.

Traian FILIP

se încadra

„stridența

Acest termen îl auzim destul de 
des. El definește peiorativ un efect 
în genere neplăcut, o dezaimonie. 
Și totuși, sînt unii tineri cărora le 
plac stridențele, care nu se sfiesc 
de ele și le practică, poate fiind
că nu au conștiința ridicolului, in- • 
trînd în postura de arlechinl și 
clovni. Desigur, ei reprezintă o mi
noritate, apariții izolate în lumea 
noastră sobră și decentă, cu oa
meni care muncesc, care iubesc 
măsura și res
ping vulgarita
tea și improvi
zațiile. Specii 
satirizate fără 
milă de literatu
ra noastră încă 
de pe vremea 
lui Alecsandri și 
Caragiale, aces
te personaje ce 
se vor „origina
le" trăiesc din 
imitare, dar nu 
din imitarea a 
ce este înaintat, 
ci a insolenței, 
a prostului gust, 
a necuviinței. Și,
face efortul pentru a 
în normele civilizației, unii tineri 
rămîn mai tîrziu cu proastele de
prinderi, care anchilozează de tim
puriu ceva, au rele consecințe.

Fenomene de acest soi, deși 
rare, sînt incomode și supărătoare. 
Trăim în societate, deci ne bucu
răm de ceea ce e bun în socie
tate, tot așa cum nu ne împăcăm 
cu ce este deficient. Stridențele 
fac parte din categoria acestora 
din urmă. Stridențe de comportare, 
de vorbire, de atitudini. Nu sînt 
lucruri esențiale, se poate spune. 
Și totuși ele au repercusiuni asu
pra modului de a gîndi, de a con
cepe .viața și relațiile sociale, de 
a forma spiritul responsabilității, 
de a educa demnitatea, mențin o 
atmosferă de calitate joasă, un ni
vel de preocupări coborît și duc, 
deseori, pe tinerii slab orientați la 
ratare.

Definind stridențele, ne vom re
feri la cei care poartă plete și 
barbă, cămăși murdare imprimate 
cu palmieri, afectînd lenea și som
nolența, pozînd în oameni isprăviți 
șl sătui de viață, îmbrăcați în pan
taloni cu petlițe, fermoare, blazoa
ne și nituri care imită, vulgarizîn- 
du-le și denaturîndu-le, costumele 
„băieților de vite' mexicani; ne 
vom reieri la cei care își fac un 
adevărat „program" din cultivarea 

necuviinței și 
grosolăniei; ne 
vom referi la cei 
ce comentează 
iilmele în timpul 
rulării (un servi
ciu al cinemato
grafelor ar tre
bui să-i evacue
ze din sală, pen
tru a nu tulbura 
spectacolul cu 
zgomote, strigăte 
și reflecții inde-- 
cente) ; la cei ce 
își iau aere de 
„inspectori ai cir
culației" și „trag 

din reiuzul de a la răspundere' în numele cetățe
nilor, cu o violență scandaloa- 

pe > șoferi, 
de a se 

a-și da im- 
pe care am

să,- pe taxatoare, 
numai de dragul 
face remarcați, de 
portantă. Acest tip,
putea să-l desemnăm ca „agresiv", 
e prezent nu numai în centrele 
mari, ci și în excursii, la munte, 
la Dunăre, la mare. Dacă e moto- 
ciclist, el scoate țeava de eșapa
ment pentru a face un vuiet infer
nal la trecerea prin stațiunile 
odihnă sau pe străzile pașnice 
orașelor de provincie, pentru 
lumea, alarmată, să iasă la 
reastră și să-1 : remarce. Dacă e 
posesorul unui automobil, el acce
lerează motorul la stopuri, se pre
face că dă peste cetățeni și su- 
rîde ca de o glumă reușită cînd 
observă că aceștia s-au speriat.

(Continuare in pag. a V-a)
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eterii numărului de abonafl tele
fonici, a început, de asemenea, 
montarea echipamentului necesar 
măririi capacităfii centralei au- 
tomate-Sud cu încă 5 000 linii. 
Tn primăvara anului 1967 încep 
lucrările de construcjie a noii 
centrale telefonice'automate din 
cartierul Balta Albă ce va avea 
în 1968 o capacitate de 8 000 
linii. Tot în 1968 va începe con
strucția clădirii centralei telefo
nice automate din Drumul Tabe
rei. In prima etapă de funcțio
nare, aceasta va avea o capacita
te da 6 000 linii.

Joi la amiază, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., a oferit o masă în 
cinstea delegației Partidului Co
munist din Finlanda, condusă de 
tovarășul Aarne Saarinen, pre
ședintele partidului.

Au participat tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, Constantin Drăgan, 
Leonte Răutu, Iosif Banc, Dumitru 
Coliu, Mihai Gere, Mihal Dalea, 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Au luat parte tovarășii Martti 
Malmberg, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. din 
Finlanda, Romberg Mikael, mem
bru al C.C. al P.C. din Finlanda, 
redactor-șef al ziarului „Folktid- 
ningen", Eerola S an teri, secretar al 
Comitetului regional Lahti al P.C. 
din Finlanda, Sisko Kiuru, acti
vistă la secția de informații a C.C. 
al P.C. din Finlanda.

(AgerpresJ

a primit pe liderul Partidului

Joi după-amiază secretarul gene
ral al C.C. al P. C. R., Nicoiae 
Ceaușescu, a primit pe Joseph Gri- 
mond, lider al Partidului liberal 
din Marea Britanie, deputat în Ca
mera Comunelor, care se află în 
vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat Geor
ge Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

A fost de față ambasadorul 
Marii Britanii la București, Leslie 
Charles Glass.

In cadrul discuției, care a decurs 
Intr-o atmosferă cordială, a avut 
loc un schimb de păreri asupra 
problemelor actuale ale situației 
internaționale și asupra relațiilor 
dintre cele două țări.

INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Chiar cînd e vorba 
de un nou născut sau un 
sugar, dorința mamei de 
a-și îmbrăca copilul în 
lucruri cît mai frumoase, 
mai gingașe este firească, 
legitimă și de înțeles. Co
pilul fiecărei mame este 
cel mai frumos — și dra
gostea ei se exprimă și 
în. dorința de a-1 îmbrăca 
în așa fel, îneît să-i In
cinte ochiul.

La prima vedere, zes
trea unui sugar pare sim
plu de alcătuit. Scutece 
și iar scutece. Dar cînd 
începi să le aduni; con- 
stați că ai în față o în
treagă garderobă.

Am cercetat zilele aces
tea rafturile unor .'magazi
ne și raioane de speciali
tate, spre a vedea ce o- 
feră ele cumpărătorilor, 
în cele mai multe cazuri, 
cererile sînt satisfăcute. 
Industria de tricotaje pro
duce un mare număr de

articole pentru copii, la 
care se adaugă cele pro
duse de fabricile de con
fecții. Fabrici și secții în
tregi sînt profilate pe a- 
cest gen de produse. Con
fecțiile întreprinderilor „1 
Iunie“-Timișoara și „So- 
meșul“-Cluj se bucură de 
o bună apreciere. Produ
sele care poartă aceste 
mărci sînt lucrate cu 
dragoste și grijă, prezen
tate corespunzător, chiar 

. cînd este vorba de un o- 
biect care costă doar cîți- 
va'lei.

Se poate afirma, deci, 
că cele necesare gardero
bei unui sugar sînt pre
zente în rafturile ma
gazinelor. Totuși, ascul- 
tînd observațiile pe care 
cumpărătoarele și unii 
medici pediatri le fac, se 
ajunge lesne la concluzia 
că exigențele nu pot fi sa
tisfăcute numai prin can
titate. Care sînt aceste 
observații ?

Lucrările de electri
ficare a celei 
treia porțiuni de 
ferată < 
Prahovei 
— Ploiești 
Jn faza 
mult de 
traseul 
terminat 
dare în 
căii ferate electrificate. 
In prezent se montea
ză ultimii sfîlpi elec-

de-a 
cale 

de pe Valea 
i — Cîmpina 

au i 
finală. La 
jumătate 
amintit 
probele 

exploafare

intrat
i mai

de
a

frici, se întind cabluri 
aeriene și se lucrează 
la sistematizarea și 
centralizarea elecfrodi- 
namică a stațiilor de 
pe parcurs. Aceeași 
lucrare se desfășoară 
în ritm intens și pe ul
timul tronson al căii 
ferate care leagă Bra
șovul cu Capitala : 
Ploiești — București.

(Agerpres)

După cum se știe, scu
tecele constituie baza ves
timentației celor foarte 
mici. „Un sugar — ne-a 
spus dr. Simona Mânu, 
medic pediatru la Casa 
copilului nr. 1 din Bucu
rești — schimbă zilnic, în 
medie, 15—16 rînduri de 
scutece. Și cum ele trebuie 
spălate și fierte de fieca
re dată, este nevoie de cel 
puțin 30 de bucăți pentru 
a avea permanent schim
buri curate la îndemînă. 
Desigur, scutecele pot fi 
făcute și în casă, din finet 
sau alte țesături absor
bante. Cu cîțiva ani în 
urmă .exista însă o țesă
tură specială, tetra, din 
mai multe foi de tifon su
prapuse. Nu știu de ce a 
dispărut de pe piață".

Și la Ministerul Indus
triei Ușoare sînt lucrători 
care-și amintesc de aceas
tă țesătură. Se spune chiar 
că ea își va face din nou 
apariția. Este de sperat 
că „fericitul eveniment" 
se va produce curînd și 
că,, de data aceasta, țesă
tura respectivă se va vin
de nu numai sub formă 
de metraj, ci și în seturi 
complete de scutece gata 
confecționate.

Pe lîngă aceste pînze 
moi, sînt necesare și scu
tece de învelit copilul pe 
deasupra. Ele pot fi mai 
subțiri sau mai groase, 
după anotimp, pot avea 
diferite garnituri sau cu
lori. Din toate variantele 
posibile „Romarta copii
lor", de exemplu, nu poa
te oferi decît una singu
ră : un 
alb cu 
luță la

scutec din pichet 
o modestă dante- 
unul din colțuri.

Rodica ȘERBAN

(Continuare 
în pag. a II-a)

Dr. docent Vladimir HANGA 
profesor la Facultatea de drept 

din Cluj

Conferințele internațio
nale Pugwash, devenite o 
nobilă tradiție, ilustrează 
procesul de creștere a con
științei savanților și oame
nilor de știință față de 
răspunderea ce le revine 
pentru soarta omenirii, 
pentru preîntîmpinarea 
unui război termonuclear, 
pentru punerea epocalelor 
cuceriri ale științei în sluj
bă progresului și civiliza
ției.

După cum se știe, aceste 
conferințe își trag denumi
rea de la localitatea cana
diană unde, cu 9 ani în 
urmă, oameni de știință 
din diferite țări ale lumii 
s-au întâlnit, la propunerea 
și cu sprijinul, material al 
lui Cyrus Eaton, activist 
american pe tărîm obștesc. 
Cuvîntul participanților, 
printre care se numărau și 
savanți care au avut un 
rol direct în crearea arme
lor nucleare a subliniat, cu 
greutatea unei cunoașteri 
competente a riscurilor u- 
nui eventual război nu
clear, necesitatea luptei 
pentru interzicerea arme
lor de exterminare în masă, 
pentru încetarea cursei 
înarmărilor și soluționarea 
problemelor internaționale 
contemporane corespunză
tor cu interesele păcii și 
progresului. De atunci 
mișcarea Pugwash s-a dez
voltat, a crescut numărul 
participanților la conferin
țele anuale, s-a lărgit cer
cul problemelor dezbătute.

Discuțiile care se poartă 
au un caracter strict pri
vat ; confruntarea părerilor 
uneori contradictorii, des
fășurată în atmosferă de 
stimă și încredere recipro
că, permite să se contu
reze soluții pentru proble
mele internaționale în lu
mina principiilor și a fap
telor.

Cea de-a XVI-a confe
rință Pugwaslî, care s-a 
ținut recent la Sopot în 
R. P. Polonă, a întrunit 
peste 80 de oameni de ști
ință din 23 de țări din 
Europa, America și Asia, 
precum și observatori ai 
O.N.U. și ai unor organi
zații științifice internațio
nale. Din țara noastră a 
participat o delegație din 
care a făcut parte și sem
natarul acestor rînduri.

Ținută pe pămîntul Po
loniei, unde fiecare colț 
amintește de ororile răz
boiului, dar și de efortu
rile creatoare ale poporu
lui, conferința a oferit ca
drul unor ample discuții 
a problemelor arzătoare 
ale vieții internaționale, 
împărțiți în patru grupe 
de lucru, participanții au 
abordat astfel de proble
me actuale ca : situația din 
Vietnam, destinderea in
ternațională, 
popoarelor,
pașnică, dezarmarea.

securitatea 
colaborarea

(Continuare 
în pag. a VI-a)
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INFORMAREA

Cîteva constatari despre
spiritul de răspundere în
autobaze

teh- 
acfu- 

fra-

de 
nu

gîndirea 
totodată,

ndustria confecfi

făcînd 
i de

întruchipeze, pe 
caracteristicile 

viafă modernă,
Și

Și,

A COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI LA CLUJ

sistemul mo- 
informare nu

Tn creafia contemporană 
da arhitectură se manifestă o 
stăruitoare tendinjă pentru 
aflarea căilor de înnoire și 
personalizare a expresiei ca
drului construit, astfel încît 
acesfa să 
cîf posibil, 
de 
nica 
ală 
difiile stilistice local-najio- 
nale. Principalul efort este 
îndreptat în direcfia subor
donării factorilor care pot 
contribui la uniformizarea 
imaginii arhifecfurale — 
industrializarea, tipizarea, e- 
conomicifafea și materialele 
de consfrucfie — unei ener
gice interpretări, bazate în 
special pe munca de cerce
tare. Nu este prea îndepăr
tată vremea cînd arhitectura 
era considerată ca un gen 
precumpănitor imaginativ ce 
ar exclude- studiul riguros, 
întemeiat pe cunoaștere 
științifică sau experiment. 
Și astăzi mai străbat în pre
sa străină de specialitate 
glasuri alarmafe, după care 
lectura literaturii de profil 
nu atinge, în rîndul arhifec- 
filor, indici convenabili unul 
studiu aprofundat. Imensa 
activitate practică și însuși
rea treptată a unei concep
ții știinfifice și estetice îna
intate aduce însă modificări 
esenfiale în înțelegerea fe
nomenului arhitectural-urba- 
nistlc, ca sinteză a gîndlrli 
științifice și artistice. Crea
rea în fara noastră a refelei 
institutelor de proiectare șl 
a marilor întreprinderi de 
construcții a însemnat con
diția principală a închegă
rii colectivelor complexe de 
proiectare și premisa unei 
bogate experiențe fehnico- 
artistice. Strîns legată de 
activitatea teoretică și prac
tică, s-a impus cu necesi
tate folosirea unui volum de 
informații din ce în ce mai 
amplu și variat, adecvat 
multiplelor preocupări ce se 
cer a fi rezolvate în pro
iectare și execu(ie. Obliga
tivitatea întocmirii studiului 
documentar, care precede 
orice proiect de arhitectu
ră, este o dovadă că analiza 
comparativă a indicilor feh- 
nico-economici și a soluții
lor funcționale consfruciiv- 
plasfice asupra diferitelor 
obiective realizate pe plan 
mondial devine un reper cu 
valoare orientativă de ne
contestat. Atît în munca da 
concepfie, cîf și în fazela 
de avizare și execuție, arhi- 
tecfii și constructorii recurg 
permanent la sursele docu
mentare și la instrumentele 
de informare, mijloace de 
organizare rațională a cu
noștințelor. Informarea înles
nește promovarea concepții
lor noi, precum și formarea 
culturii profesionale, prin 
confinuful de idei pus în cir
culație și prin efectele ce 
se răsfrîng asupra operei de 
arhitectură. în acest caz, gre
șit se crede uneori că inspi
rația este sfînjenită de in
fluenta informațiilor sau că 
prin cunoașterea exemplelor 
străine se facilitează chiar 
mimarea șl pastișa. Expe
riența arată că, dimpotrivă, 
tocmai documentarea limi
tată, Insuficientă, superficia
lă, este cea care generează 
adeseori fenomenele nedo- 
rife în arhitectură (șablona- 
rea, platitudinea, ir.adecva- 
rea specifică, anomaliile 
funcționale și constructive 
ș.a.) șl preluarea nefunda-

menfafă a soluțiilor ce nu 
concordă cu cerințele con
crete ale }ării noastre.

Sistemul actual de docu
mentare în acest sector cu
prinde o refea de servicii în 
subordonare departamenta
lă diferită ca : Centrul de 
documentare pentru con
strucții, arhitectură și siste
matizare (C.D.C.A.S.), unită
țile din Institutele de cerce
tări și proiectări (din Capi
tală și regiuni), ale trusturi
lor și întreprinderilor de 
construcții și ale institutelor 
de învăfămînt superior. Deși 
rezultatele obfinute pînă 
acum sînt neîndoielnice, 
această refea nu a ajuns

încă să constituie un sistem 
unitar, corespunzător sarci
nilor actuale șl a celor de 
perspectivă Imediată. Insu
ficienta dotare cu publicații 
(mai ales a unităților din 
D.S.A.P.C.-url), lipsa unul 
regulament unitar, care să 
legifereze atribuțiile orga
nelor de documentare și lip
sa unei activități coordona
te la nivelul întregii țări, 
contribuie la menjinerea u- 
nor deficienje documentare.

Desigur, 
dern de
se reduce la consultarea 
literaturii. Excursiile docu
mentare, schimburile de ex- 
perienfă, vizionarea expozi
țiilor sau cursurile post-uni- 
versitare sînt mijloace de 
netăgăduită importanță pen
tru actualizarea informației 
în arhitectură.

Din punct de vedere or
ganizatoric, credem că re
țeaua unităților de docu
mentare poate fi îmbunătă
țită. De , pildă, dotarea tutu
ror instituțiilor de proiecta
re și execuție cu asemenea 
servicii ; întărirea lor cu ca
dre de specialitate și per
fecționarea prin cursuri a 
celor existente (reluarea in
structajelor de către 
C.D.C.A.S. ar fi recomanda
bilă) ; separarea serviciului 
de documentare — cu sar
cini distincte — din cadrul 
serviciilor tehnice, care folo
sesc inadecvat personalul 
necesar documentării ; în
ființarea, în atelierele de 
proiectare, a unor puncte 
de informare și alcătuirea 
unor grupuri de informatori 
voluntari dintre specialiști ; 
reglementarea unitară, pe 
întreg ansamblul, a îndato
ririlor specifice de docu
mentare, indiferent de sub
ordonarea departamentală a 
instituțiilor. Această din urmă 
măsură ar urmări o diviziu
ne strictă a muncii de infor
mare pe întreg domeniul, 
astfel încît să se asigure șl 
specializarea unor unități 
pentru documentarea secto
rului de cercetări (de exem
plu : serviciile de documen
tare ale Institutului de arhi
tectură „Ion AAincu", ale 
Institutului de construcții 
ș.a. să devină centre profi
late șl pentru sprijinirea cer
cetărilor fundamentale). Di
versitatea problemelor de 
teoria arhitecturii și con-

sfrucțlilor, de Istorie, a celor 
privind prospectările urba
nistice, ale raportului cu ar
fele plastice, de economie, 
sociologie și urbanizare, 
studiul structurilor, forme
lor sau expresiei sînt numai 
cîteva din temele care in
cumbă o vastă activitate 
documentară. în această or
dine de idei, elaborarea bi
bliografiei retrospective a 
literaturii de arhitectură, ur
banism și construcții din 
țara noastră nu trebuie sS 
mal sufere amînare. Consi
derăm, de asemenea, că cer
cetarea complexă a așezări
lor în cadrul teritorial, in
clusiv sub raport sociologic, 
necesită colaborarea tuturor 
Instituțiilor interesate. O a- 
semenea colaborare ar avea 
în vedere precizarea unei 
metodologii unitare, de cu
legere șl prelucrare a date
lor (chestionare, cartograms, 
fotografii, machete, etc.).

Cunoașterea experienței 
mondiale implică proble
ma prelucrării șl sem
nalării acesteia. Publi
cațiile de informare nu-șl 
ating pe deplin scopul din 
cauza lipsei de coordonare 
în cadrul unui sistem unic 
de documentare pe dome
niu. De exemplu, nu este 
deloc întemeiată Ideea ca 
aspectele teoretice ale arhi
tecturii să fie semnalate în 
„Buletinul de Informare 
științifică* al Centrului de 
documentare științifică al A- 
cademiel, Iar aspectele teh
nice în „Buletinul de infor
mare tehnică* și în „Docu
mentarea tehnică’, elaborate 
de C.D.C.A.S. și I.D.T. As
tăzi, deci, trei institu
ții centrale întreprind, in
suficient de coordonat, 
ceea ce reușea să facă 
numai C.D.C.A.S. prin bule
tinul său, care oglindea uni
tar întreaga literatură de 
specialitate. Din cauza întîr- 
zierilor („Buletinul de infor
mare științifică* în nr. 7/1966 
semnalează articole din de- 

- cembrie 1965), serviciile de 
documentare sînt obligate 
să prelucreze și ele litera
tura pe care o primesc, ne
cesară imediat sectoarelor 
de concepție. Ne întrebăm : 
în ce constă eficiența eco
nomică și informativă în a- 
cesf caz ? Și nu este unicul.

în sfîrșif, o altă problemă 
se impune atenției noastre: 
aceea a valorificării cerce
tărilor și experimentelor și 
prin intermediul documen
tării. în această direcție cre
dem că este realizabilă o 
evidență centralizată a re
feratelor și comunicărilor 
interne nepublicafe, semna
larea lor completă, precum 
și a materialelor congrese
lor și simpozioanelor 
nale și internaționale, 
poartelcr rezultate în 
vizitelor documentare, 
feratelor susținute de 
gații noștri Ia diverse 
niri internaționale, a discu
țiilor de creație din secțiile 
Uniunii Arhitecților. Moder
nizarea mijloacelor de docu
mentare devine o cerință 
actuală și un sprijin deose
bit pentru dezvoltarea gîn- 
dirii și Imaginației creatoa
re, pe baza cunoașterii ca
drului specific țării noastre 
și a tendințelor înaintate din 
practica mondială.

Ministerul S&năHSJII șl 
a elaborat Instrucțiuni 
asistenjei stomatologice 
zează că serviciile de stomatologie ale uni
tăților sanitare din fără vor asigura asisfenfa 
stomatologică curativă și profilactică a copii
lor pînă la 16 ani. Asisfenfa stomatologică in
fantilă se va asigura prin cabinetele stoma
tologice din dispensarele circumscripțiilor sa
nitare, cabinetele stomatologice din școli, din 
spitalele de copii, prin serviciile de stomato
logie infantilă din policlinicile raionale și re
gionale, precum și de către secfiile clinice 
din spitalele clinice sau spitalele clinice de 
stomatologie.

Tratamentele complete ale tuturor elevilor

Prevederllor Sociale 
privind asigurarea 
infantile. Ele preci-

Cunoscuta tn întreaga fard, 
Grâdina botanicâ din Cluj ofe
ră, atît vizitatorilor cît 
cialiștilor, un splendid 
natural pentru recreare 

ceiare

SE DEZVOLTĂ REȚEAUA OE DESERVIRE

și spe- 
cadru 

și cer-

națio- 
a ra- 
urma 
a re- 
dele- 
înf’l-

dln clasa I, luafl în evidentă în vederea dis- 
pensarlzării, precum șl tratamentele școlarilor 
cu atecfiunl cronice, aflafi în evidenta cabi
netului medical din școală, vor fl începute în 
trimestrul II al anului școlar. Va continua în 
același timp efectuarea tratamentului la ce
rere. Serviciul de stomatologie infantilă al 
policlinicii raionale și regionale asigură dis- 
pensarizarea copiilor cu afecțiuni cronice care 
se găsesc în evidenja acestor policlinici și 
care nu sînt dispensarizafi în alte unifăfi sa
nitare de specialitate.

Instrucțiunile prevăd, de asemenea, înfiin
țarea și dezvoltarea laboratoarelor de teh
nică dentară pentru efectuarea lucrărilor în 
acest domeniu. (Agerpres)

CLUJ. — (coresp. 
„Scînteii"). Pentru 
îmbunătățirea deser
virii populației, co
operația meșteșugă
rească din regiu
nea Cluj a des
chis în acest an 
peste 60 de noi uni
tăți, printre care a- 
teliere de pălării, ma-

rochinerie și bijuterii 
la Turda, Zalău, Bis
trița, Aiud, complexe 
de deservire la Baia 
de Arieș, Cîmpia 
Turzii, Aiud și în 
cartierul Dealul Flo
rilor din Dej. Alte 
complexe sînt in con
strucție la Aiud și 
Jibou.

Pe lingă deservirea 
populației, sarcină 
principală a coopera
ției meșteșugărești, în 
multe unități s-a tre
cut la introducerea 
în fabricație a unor 
articole de confecții 
și încălțăminte mult 
solicitate de com.ert.

i unu ti i u i ii shim n ii

și misBol neulii
(Urmare din pag. I)

Chiar din primele zile de viață 
copilul are nevoie și de cămășuțe, 
de bonete. Ele trebuie să fie con
fecționate dintr-o pînză subțire și 
moale, care să nu irite pielea atît 
de sensibilă a sugarului. Consta
tăm însă că „Tehnica confecției" 
— București produce cămășuțe din 
indian, potrivite acestui scop, dar 
și din șifon care, se știe, e o pînză 
rigidă, bună în special pentru 
cearșafuri. Cei de la Fabrica 
de confecții din Curtea de Argeș, 
adaugă cămășuțelor de pichet și
returi groase ca sforile, cu totul 
nepotrivite pentru pielea atît de 
fragedă a copiilor ce urmează să 
le îmbrace. Micile broderii, care 
dau o notă aparte acestor obiecte, 
sînt de ani de zile aceleași (doar 
3 modele), deși mașinile de brodat 
ar executa cu aceeași ușurință și 
alte desene., Spre a nu mai vorbi 
de pijamalele copiilor între 6—12 
luni, care pur și simplu nu se 
produc.

în general, efortul fabricilor de

Conf arh.
Adrian GHEORGHIU 
Paul CARAVIA

CE SE INTIMPLA CU LACURILE BUCUREȘTIULUI ?

s
bine cu- 
lacurilor 
Capitala 

fru-

născut

Este un lucru 
noscut că salba 
ce înconjoară 
constituie una din 
musețile deosebite și tot
odată unul din locurile de 
odihnă și recreare ale 
bucureștenilor, care vin 
aici pentru aer proaspăt, 
un apreciat punct de a- 
tracție pentru turiști. De 
asemenea, numeroși bucu- 
reșteni pasionați ai pes
cuitului au aici un impor
tant rezervor de pește.

Iată însă că, în aceste 
frumoase zile de toamnă, 
miile de bucureșteni care 
au venit să se plimbe în 
zona lacurilor au fost iz- 
biți și indignați de prive
liștea ce li s-a înfățișat, 
încă de la distanță de 
lacuri, te lovește o duhoa
re grea de miasme. în loc 
să aibă culoarea cerului, 
apele au devenit cenușii, 
vîscoase, murdare. Iar pe 
ele, ca loviți de o molimă, 
mii și mii de pești morți 
(se apreciază că au pierit 
circa 10 000 kg pește). Ce 
s-a întîmplat ?

O comisie formată din

reprezentanți 
tului de Stat 
Sanepid, Asociației gene
rale a vînătorilor și pes
carilor sportivi, I.C.A.B. 
ș.a. a constatat cauza: o- 
trăvirea cu substanțe to
xice provenite din apele 
reziduale deversate de Fa
brica de zahăr Chitila în 
rîul Colentina, de unde 
au trecut în lacurile Bă- 
neasa, Herăstrău și Flo- 
reasca.

Am discutat cu direc
torul fabricii și cu ingi
nerul șef despre cele în- 
tîmplate<

„Nu știu dacă situația 
este chiar atît de gravă", 
ne-a spus, cu o candoare 
vecină cu iresponsabilita
tea, directorul fabricii. De 
altfel, deși sesizat, nu a a- 
vut măcar curiozitatea să 
vadă la fața locului care 
e situația. în ce-1 priveș
te, inginerul șef are „în
doieli" : „Pentru mine e 
un semn de întrebare ; nu 
știu cum de s-a întîm
plat. Mă mir. S-ar putea 
să nu fim noi de vină. 
Zilele trecute am văzut

ai Comite- 
al Apelor,

elementarul
Și 
să 

un con- 
întreprin- 

nimeni nu 
stația de

patru cai scăldîndu-se în 
rîul Colentina. Așa că ve
deți..." Aceste răspunsuri, 
date de altfel și în fața 
reprezentanților unor or
gane care au constatat că 
apele reziduale evacuate 
din această fabrică au 
pricinuit moartea pește
lui, par a nu avea nici o 
legătură cu
spirit de răspundere 
seriozitate ce trebuie 
caracterizeze 
ducător de 
dere. Da, 
contestă că 
epurare a apelor rezidua
le din fabrică este veche, 
rudimentară, incapabilă să 
epureze complet apele re
ziduale. Nu mai puțin a- 
devărat este însă că or
gane de control din Co
mitetul de Stat al Apelor 
au constatat că se pot lua 
măsuri organizatorice, se 
pot face amenajări eco
nomicoase care să preîn- 
tîmpine infectarea ape
lor. în repetate rînduri au 
fost date conducerii fa
bricii indicații precise a- 
supra măsurilor ce se im-

pun. Aceste indicații însă 
nu au fost respectate. O 
vină însemnată revine Di
recției generale a indus
triei zahărului din Minis
terul Industriei Alimen
tare, care, deși cunoștea 
situația, nu a ajutat fa
brica să realizeze insta
lații corespunzătoare de 
epurare și nu a tras-o la 
răspundere pentru proas
ta întreținere a celor 
existente.

Legile statului nostru 
prevăd aspre pedepse pen
tru cei care nu epurează 
apele reziduale provocînd 
astfel pagube, prin dis
trugerea faunei și florei 
acvatice. E vorba însă nu 
numai de un capitol al 
legislației apelor, ci și de 
ceva mult mai important. 
Cînd cineva murdărește 
strada sau distruge un 
bun public este, pe bună 
dreptate, învinovățit de 
huliganism. Cum se poa
te atunci eticheta actul 
celor de la fabrica de za
hăr Chitila'? Și ce sanc
țiuni . le vor reveni ?

Ștefan DINiCĂ

■

confecții pentru completarea tru- 
soului sugarului este mult prea mo
dest. De ce să nu existe o gamă 
mai bogată de articole, din dife
rite materiale, cu garnituri cît mai 
variate, la prețuri diferite ? La 
crearea unei varietăți satis
făcătoare de trusouri ' de tot felul 
ar putea concura cu succes și coo
perația meșteșugărească, în cadrul 
producției de mică serie. în aceste 
condiții s-ar putea executa și lu
cruri mai deosebite, chiar unele 
comenzi speciale.

La raioanele pentru inou născuți, 
tricotajele de bumbac sînt destul 
de bine reprezentate de o întreagă 
gamă de pieptărașe, costume de 
joc, costumașe. de tot felul, botoșei, 
mărfuri în general de bună cali
tate și, ca atare, fioarte solicitate. 
La acest capitol, este' necesar șă 
adăugăm însă cîteva cuvinte des
pre culori. Desigur,, albul este pre
ferat. Dar se produc și articole co
lorate — o singură nuanță de roz 
și una de bleu — ambele stridente. 
S-ar cere ca paleta coloristică să 
fie îmbogățită, mai ales cu nuanțe 
pastel.

Se găsesc în magazine și costu
mașe din fire sintetice. Deși reu
șite, vînzătorii sînt de părere că 
n-ar. strica să se mai schimbe din 
cînd în cînd modelele. După pă
rerea medicilor însă, pentru copii 
atît de mici firele sintetice nu sînt 
recomandabile întrucît nu absorb 
umezeala. Problema înlocuirii a- 
cestor fire ar merita să fie luată 
în discuție și rezolvată în mod co
respunzător. Am aflat de altfel cu 
surprindere că tricotaje de lînă, 
îndeosebi costume, se fac numai 
pentru copiii de la trei ani în sus. 
Sînt greu de înțeles criteriile care 
au stat la baza unei asemenea ciu
date repartiții, cu atît mai mult cu 
cît acum 10—12 ani și chiar mai 
recent, asemenea costumașe se gă
seau. După cum se găseau și o 
serie de alte mici obiecte, lucrate 
în general din lînă albă — veste, 
jachete, căciulițe, mănuși — care 
de multă vreme nu mai apar în 
rafturi. De ce ?

în legătură’ cu tricotajele și con
fecțiile pentru sugari, numeroși 
vînzători de la raioanele de spe
cialitate observă, pe bună dreptate, 
că alături de cele două mărimi 
existente — 0 și 1 — ar mai, fi 
necesară măcar una. într-adevar, 
de la naștere și pînă la un an, 
greutatea copilului se triplează, iar 
în lungime cîștigă circa 20—25 cm. 
Diferențele de la o lună la alta sînt 
mari și e lesne de înțeles că cele 
două măsuri nu izbutesc să satis
facă toate cererile. Firește, costu- 
mașele și cămășuțele nu trebuie să 
fie ajustate, dar un raport între 
proporțiile reale ale copiilor și cele 
ale articolelor destinate lor trebuie 
să existe. Din păcate însă, specia
liștii din sectoarele de tricotaje și 
confecții din Ministerul Industriei

Ușoare nu cunosc aceste proporții. 
Ei s-au arătat foarte mirați față de 
o asemenea cerință, mai ales că — 
așa cum ne-au spus — „pînă acum 
nu au avut sesizări în acest sens". 
A reieșit însă că de mulți ani nu 
s-au mai făcut calcule antropome- 
trice la această categorie de vîrstă. 
La Casa copilului nr. 1 din Bucu
rești există o serie de tabele, întoc
mite în urma studiului pe sute de 
copii pînă la 1 an. Calcule de acest 
fel s-au mai făcut, poate, și în alte 
instituții pentru copii. Ele ar putea 
folosi producătorilor, desigur cu 
condiția ca aceștia șă se intereseze 
de ele și să le solicite.

Cîteva cuvinte despre garniturile 
de pat și cărucior. Ca și la alte 
articole pentru sugari, se oferă un 
singur model. Pledurile sînt de 
multă vreme neschimbate. Recent 
au apărut unele, lucrate de „Munca 
textilă" din București, într-adevăr 
frumoase. Ele se găsesc însă în 
magazine cam o dată la trei luni 
și se epuizează în cîteva ore, în 
timp ce cumpărătorii le solicită zil
nic. Saltele pentru pat sau cărucior 
nu există de nici un fel. Un strat 
subțire de burete,- învelit într-o 
husă, ar rezolva problema, 
s-ar părea că nimeni nu 
gîndit la necesitatea unui 
menea produs. De altfel, nu 
singurul articol pentru sugari 
lipsește. Se face simțită în acest 
sector o evidentă sărăcie de idei, 
de imaginație. Creatorii din fabrici 
care nu o dată și-au dovedit talen
tul, se gîndesc prea puțin la schim
barea, din cînd în cînd, a înfățișă
rii acestor produse. Sînt țări unde 
există o adevărată tradiție în pro
ducția articolelor pentru sugari; 
poate n-ar strica să fie studiată a- 
ceastă experiență. Dar și ceea ce se 
știe pînă acum ar putea fi valorifi
cat mai bine. S-ar cere să se pună 
în vînzare trusouri complete pentru 
nou născuți, lucrate din cele mai 
diferite materiale și la prețuri di
ferențiate. Aceasta ar permite o 
prezentare frumoasă și ar scuti de 
alergătura pentru fiecare obiect în 
parte. S-ar putea studia, de aseme
nea, posibilitatea ca și la această 
categorie de mărfuri să se intro
ducă vînzarea în rate.

La direcția generală de resort din 
M.C.I. am aflat că s-au dat dispo
ziții în întreaga țară pentru înfiin
țarea de unități specializate în des
facerea produselor pentru nou năs
cuți. Se constată însă cu ușurință 
că nici măcar raioanele existente 
nu se bucură de prea mare atenție 
din partea organizațiilor comercia
le, majoritatea fiind înghesuite în 
cele mai obscure colțuri ale maga
zinelor. Este hecesar să se contro
leze îndeaproape aplicarea măsurii 
amintite, iar industria și comerțul 
în strînsă colaborare să asigure tu
turor unităților o aprovizionare co
respunzătoare.

dar 
s-a 

ase- 
este 
care

Legislația în vigoare cu 
privire la circulația pe 
drumurile publice preve
de, printre altele, că orice 
autovehicul trebuie să 
îndeplinească anumite 
condiții tehnice pentru a 
nu încălca cerințele secu
rității circulației. In acest 
scop, deținătorii de auto
vehicule sînt obligați să le 
întrețină în stare bună 
de funcționare, iar orga
nelor miliției le revine 
sarcina de a controla 
starea tehnică a mașinilor 
și de a nu permite circu
lația acelora care au de
fecțiuni de natură să 
pericliteze securitatea cir
culației rutiere. Securita
tea circulației pe șosele 
depinde deci, într-o bună 
măsură, de grija și res
ponsabilitatea autobaze
lor față de starea tehnică 
a vehiculelor ce pornesc 
la drum.

Din controalele efectua
te în ultimele trei luni 
rezultă însă că la mai 
multe autobaze aparținînd 
Ministerului Transportu
rilor Auto, Navale și Ae
riene — deținătorul cu 
parcul cel mai mare de 
autovehicule din țară — 
un procent mare de ma
șini. este lăsat să plece 
avînd defecte tehnice la 
sistemele care afectează 
siguranța circulației. Ast
fel, la autobaza nr. 1 
aparținînd Direcției regio
nale de transporturi auto 
Galați, din 30 autovehi
cule plecate în cursă, 15 
au fost găsite cu defec
țiuni tehnice ; la autobaza 
Vatra Dornei, regiunea 
Suceava, din 35 autovehi
cule verificate, au fost 
găsite cu defecțiuni 20, la 
autobaza nr. 1 Iași, 20 
din 45.

Ce deficiențe s-au con
statat ?

Potrivit prevederilor le
gale, înainte de plecarea 
în cursă, șoferul trebuie 
să verifice starea tehnică 
a autovehiculului, în spe
cial sistemele de transmi
sie, direcție, frînare, ru
lare, lumini și semnali
zare. Dacă autovehiculul 
nu îndeplinește condițiile 
tehnice care se cer, el nu 
are dreptul să plece în 
cursă. Or, cu prilejul 
controlării autocamioane
lor de la autobaza din 
Vatra Dornei s-a consta
tat de exemplu, că auto
camionul condus de șofe
rul Petru Bandrabula 
prezenta ,-numeroase de
fecte : joc la volan prove
nit din caseta de direcție, 
sistemul de frînare 
remorcă suspendat, 
leul de intermitență de 
la semnalizatoarele 
direcție 
lămpilor de semnaliza
re din spate 
loare albă, în loc să fie 
roșie sau portocalie etc ; 
autobasculanta condusă de 
șoferul Costică Roșu de la 
autobaza din Iași prezenta 
joc pronunțat la direcție 
provenit 
frîna de 
ineficace, 
de direcție și 
de stop defecte, 
mai putea adăuga 
la aproape toate mașinile 
controlate semnele lipsei 
de îngrijire erau evidente. 
Toate acestea au impus 
luarea de măsuri : șoferii 
care au circulat cu auto
vehicule defecte au fost 
sancționați, retrăgîndu-se, 
în același timp, permisele 
de circulație ale auto
vehiculelor, pînă la reme
dierea defecțiunilor.

Fără a intra în analiza 
cauzelor — aceasta fiind 
de competența forurilor

la
re-

de
defect, sticla

de cu-

din articulații, 
serviciu era 

semnalizatoare 
contactul 

S-ar 
că

care tutelează întreprin
derile deținătoare de 
autovehicule — nu putem 
trece cu vederea tendința 
unor conduceri de între
prinderi de a realiza in
dici înalți de exploatare a 
mașinilor fără a lua toate 
măsurile ce se impun pen
tru buna întreținere a a- 
eestora, pentru respecta
rea obligației de a nu per
mite pornirea în cursă 
a celor cu defecte. De a- 
ceea socotim că nu numai 
șoferii sînt vinovați, ci și 
șefii de garaje, de coloa
ne, revizorii tehnici care 
permit plecarea lor în 
curșă. Printre obligațiile 
ce revin acestora — pre
văzute de asemenea în 
legea circulației — men
ționăm : să verifice starea 
autovehiculelor, 
mențiune în foaia 
parcurs că acestea se gă
sesc în bună stare 
funcționare — și să 
permită ieșirea în circula
ție a acelora care nu în
deplinesc condițiile tehni
ce. De asemenea ei nu 
trebuie să permită condu
cătorilor de autovehicule 
plecarea în cursă sub in
fluența băuturilor alcooli
ce sau în stare de obo
seală accentuată și să ia 
măsuri pentru ridicarea 
continuă a calificării con
ducătorilor de autovehi
cule.

Aceste obligații sînt 
însă destul de des încăl-, 
cate. Iar urmările sînt 
grave. La autobaza nr 1 
Galați în primele șase 
luni ale acestui an au 
avut loc 15 accidente de 
circulație soldate cu doi 
morți, 6 grav răniți și 
pagube materiale evaluate 
la peste 125 000 lei. Din 
cauza defectelor ce le a- 
vea la sistemul de frînare 
un autobuz al autobazei 
din Vatra Dornei, care 
circula pe șoseaua Cluj- 
Turda, s-a răsturnat pri
cinuind moartea unui om 
și rănirea gravă a altor 
8. De la aceeași unitate un 
autocamion încărcat, con
dus de șoferul Ilie 

' Huțulfac s-a răsturnat în 
Bistrița din cauza defec
telor ce le avea la siste
mul de direcție. Pentru 
neîndeplinirea atribuții
lor de serviciu s-au luat 
măsuri de sancționare și 
a acelora care au permis 
pornirea în cursă a ma
șinilor defecte — șefi de 
garaj, revizori tehnici, 
șefi de coloană, tehnicieni 
cu siguranța circulației.

O dată cu apropierea 
anotimpului rece, însoțit 
de o serie de fenomene 
care îngreunează circula
ția pe șosele — ceață, 
mîzgă, polei, zăpadă etc. 
— problema respectării 
prevederilor cu privire la 
buna întreținere tehnică a 
autovehiculelor devine și 
mai acută. Socotim că 
conducerile de întreprin
deri, de autobaze, direc
ția transporturilor auto 
din M.T.A.N.A., ca și fo
rurile de resort din ce
lelalte ministere, sînt da
toare să analizeze ur
gent cum își îndeplinesc 
atribuțiunile persoanele ce 
răspund de starea tehnică 
a autovehiculelor și să ia 
măsuri 
pentru 
men a 
rațiilor 
pregătirea tehnică în ve
derea iernii a întregului 
parc auto.

corespunzătoare 
executarea la ter- 
reviziilor și repa- 
curente, pentru

Maior
Constantin GRĂDINARII 
locțiitor al șefului 
Direcției circulației 
din D.G.M.
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aracterizarea de 
ansamblu a ac
tivității econo
mice a întreprin
derilor, efectua
rea unor calcule

de comparabilitate pri
vind dinamica dezvoltării 
lor, creșterea volumului de 
produse într-o lună sau 
trimestru se realizează cu 
ajutorul a 3 indicatori va
lorici principali: produc
ția globală, producția 
marfă și producția marfă 
vîndută și încasată. Din 
practică însă a rezultat că 
producția globală și mar
fă, datorită conținutului 
și influențelor la care 
sînt supuse, nu pot reflec
ta totdeauna și integral 
realitatea și nu permit să 
se aprecieze cît mai just 
efortul întreprinderilor, 
în schimb, producția 
marfă vîndută și încasată 
— indicator de finalitate 
clară a activității unități
lor industriale — oglin
dește îndeaproape dacă 
produsele fabricate au in
trat în circuitul economic, 
dacă ele au fost de bună 
calitate și au fost livrate 
la termen beneficiarilor. 
Totodată, nivelul și ritmi
citatea îndeplinirii acestui 
indicator influențează și 
determină gradul de rea
lizare și vărsare a acumu
lărilor pentru bugetul de 
stat sau local, atît de ne
cesare finanțării econo
miei naționale.
Deci, consecințele pe care 

le declanșează îndeplini
rea producției marfă vîn
dută și încasată sînt deo
sebit de însemnate. Să le 
analizăm detaliat și să ve
dem de ce este absolut 
necesar ca acest indica
tor, sub denumirea sinte
tică de „producția reali
zată", trebuie să devină 
obligatoriu pentru toate 
întreprinderile industriale. 
Sînt unități economice 
care la sfîrșit de lună sau 
trimestru se prezintă cu 
producția globală și marfă 
îndeplinite, dar cu pro
ducția marfă vîndută și 
încasată — nu. După 9 
luni, Complexul pentru 
industrializarea lemnului 
Tr. Severin, de exemplu, 
și-a realizat indicatorii 
producției globale (100,4 la 
sută) și marfă (100,1 la 
sută), însă producția marfă 
vîndută și încasată a fost 
îndeplinită numai în pro
porție de 95,6 la sută, în- 
registrîndu-se o restanță 
de circa 4 milioane lei. 
Această unitate a econo
miei forestiere nu ă li
vrat beneficiarilor 1 888 mc 
placaj de fag, 50 240 mp 
furnir de stejar, provo- 
cînd perturbații în proce
sul de producție al aces-

tora. De asemenea, nu a 
livrat pentru fondul pie
ței 100 măsuțe „Neptun" 
și 125 biblioteci „Cazino".

Alte întreprinderi, ne
socotind nevoile benefi
ciarilor, contractele în
cheiate și necesitatea de a 
îndeplini producția marfă 
vîndută și încasată, își 
văd numai interesul pro
priu, fără să se gîndească 
la repercusiunile pe care 
le declanșează nelivrarea 
unor produse asupra si
tuației economice și fi
nanciare a unităților be
neficiare. Este cazul în
treprinderii forestiere-Lu- 
goj, care are o nereali- 
zare la acest indicator de 
1 084 mii lei, determinată 
în mare parte de faptul că 
nu și-a onorat contractele 
cu beneficiarii pentru

trat o restanță de peste 
43 milioane lei (sortimen
tul fibre melană). U- 
zina din Săvinești a 
rămas deci cu res
tanțe față de beneficiari, 
creîndu-și singură greu
tăți financiare. Ea nu și-a 
putut forma acumulările 
prevăzute, nu a reușit să 
accelereze viteza de rota
ție a mijloacelor circu
lante puse la dispoziție, 
să obțină cu aceste fon
duri o producție cît mai 
mare.

în sectorul Industriei 
constructoare de mașini, 
adeseori producția marfă 
vîndută și încasată nu se 
realizează de către anu
mite întreprinderi, dato
rită slabei ..........
în activitatea producti
vă — între 45—60 la

ritmicități

Un indicator
esențial:

PRODUCȚIA
REALIZATA
bușteni de gater, deși a 
depășit cantitatea la a- 
cest sortiment cu 567 mc, 
dar numai pentru unita
tea ei proprie de indus
trializare. Desigur, 
meni nu spune < 
întreprindere 
să-și slăbească 
rile în vederea realizării 
propriilor sarcini de plan. 
Dar nu poate fi uitat că 
în momentul în care o 
unitate economică are o- 
bligații de livrare față de 
alte întreprinderi, îndepli
nirea acestora trebuie să 
primeze.

Sînt și cazuri cînd in
dicatorul producție marfă 
vîndută și încasată nu se 
realizează datorită’ calită
ții slabe a unor fabricate. 
Tocmai din această cau
ză, Uzina de fire și fibre 
sintetice Săvinești la indi
catorul amintit a înregis-

ni- 
că o 

trebuie 
efortu-

sută din plan se ob
ține în ultima decadă a 
fiecărei luni. E de la sine 
înțeles că produsele fabri
cate în ultima parte a lu
nilor se livrează în peri
oadele următoare, ceea ce 
împiedică în mod con
tinuu și repetat îndeplini
rea producției marfă vîn
dută și încasată și, impli
cit, a acumulărilor. De 
exemplu, uzina „Indepen
dența" Sîbiu a realizat a- 
cest indicator în propor
ție de 99,2 la sută, înre- 
gistrînd o restanță la be
neficii de circa 8 milioane 
lei, uzina „1 Mai" Plo
iești prezintă o nereali- 
zare de 6,2 la sută, cu ox 
restanță la beneficii de 
14,4 milioane lei. Aceas
tă stare de lucruri duce 
la rămînerea în stoc a 
produselor fabricate și re-

cuperarea cu întîrziere a 
mijloacelor bănești con
sumate. Restanțele la a- 
cumulări atrag plata unor 
penalizări, care înrăută
țesc situația financiară a 
întreprinderilor respecti
ve.

Un ultim aspect, pe care 
vreau să-l înfățișez pe 
scurt, constă în faptul că 
orice întîrziere în livrarea 
unor produse de către 
întreprinderile construc
toare de mașini poate 
produce greutăți benefi
ciarilor în ce privește rea
lizarea planului de inves
tiții și darea în funcțiune 
la termen a obiectivelor 
planificate. Cazuri con
crete — uzinele „Grivița 
Koșie" și „Vulcan" din 
București, care au livrat 
anul trecut cu întîrziere 
unele utilaje Combinatu
lui de îngrășăminte chi
mice Tr. Măgurele, ceea 
ce a determinat amînarea 
cu aproape 6 luni a pune
rii în funcțiune a secții
lor de îngrășăminte com
plexe. Ca urmare și pro
bele tehnologice au fost 
decalate, combinatul fiind 
în imposibilitate 
brica și livra în 
circa 9 000 tone 
minte și 16 000 
grășăminte azotoase. Este 
regretabil că și în acest 
an uzina „Grivița Roșie" 
are o restanță de livrări 
pentru Combinatul de în
grășăminte chimice Tr. 
Măgurele de 131 tone uti
laje, respectiv 1 cuptor 
de prăjire, . 1 tambur de 
răcire și diverse conduc
te de fontă. Această in
disciplină în livrări a de
terminat ca fabrica de a- 
moniac să nu fie dată în 
exploatare nici pînă în 
prezent, deși era planifi
cată pentru data de 1 iu
lie a. c. Or, lipsa amonia
cului influențează în mod 
direct nerealizarea îngră
șămintelor complexe.

Evident, neajunsurile 
semnalate pot și trebuie 
înlăturate, mai ales că ele 
sînt niște cazuri izolate. 
Spun aceasta deoarece 
pe 9 luni, pe ansamblul 
industriei, planul la pro
ducția marfă vîndută și 
încasată a fost îndeplinit 
în proporție de 101,6 la 
sută, cu un plus de înca
sări de peste 1,4 miliarde 
lei. Fără îndoială, dacă a- 
cest indicatoi' va deveni 
obligatoriu — în funcție 
de care să se premieze 
întreprinderile — realiză
rile la producția 
vîndută și încasată 
și mai bune.

de a fa- 
acest an 
îngrășă- 
tone în-

marfă 
vor fi

Vlad NiCOLAE 
șef de serviciu în 
Națională

Banca

Gama utilajelor
miniere

.. s xD

se îmbogățește
Gama utilajului minier, pro

dus la uzina „Unio'-Satu Mare, 
a lost completată cu noi tipuri. 
Printre acestea remarcăm 
transportorul mobil de 15 m 1 
prevăzut cu pneuri și cu un 
motor puternic. El va servi la 
mecanizarea operajiilor cu 
volum mare de lucru în spe
cial în exploatările „la zi'. In - 
același scop, constructorii de 
mașini sătmăreni au realizat 
un troliu de extracție cu ca
racteristici tehnico-funcționale 
superioare celui utilizat pînă 
acum în industria minieră.

(Agerpres)

A ÎNCEPUT ANUL FORESTIER
Toamna a marcat în pădu

rile din nordul Moldovei în
ceputul unui nou an forestier. 
In toate întreprinderile aces
tui sector din regiunea Sucea
va s-au luat măsuri pentru a- 
sigurarea desfășurării în bune 
condiții a lucrărilor de faso
nat, scos-apropiat și transport 
al materialului lemnos. In ba
zinul Bistriței va continua ac-

țiunea de valorificare a ma
terialului lemnos doborît de 
vînt. In acest scop, în raza de 
activitate a întreprinderii fo
restiere Broșteni au fost con
struite noi drumuri forestiere, 
iar parchetele 
cu funiculare 
fecționate.

au fost dotate 
și utilaje per-
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Cercetările

(Agerpres)

Un nou obiectiv al cincinalului intrat in producție

Combinatul de celuloză
si hîrtie de la
5

In cel de-al doilea 
trimestru din acest 
an a intrat în pro
ducție Combinatul de 
celuloză și hîrtie din 
Dej. Construit a- 
proape de confluența 
celor două Someșuri, 
de nodul de cale fe
rată și noua fabrică 
de mobilă, combina
tul-are. o capacitate 
anuală de producție 
de CO 000 tone de ce
luloză înălbită și 
35 000 tone hîrtie su
perioară de ambalaj. 
Pentru realizarea 
cantității de hîrtie 
prevăzută se va folosi. 
20 000 tone celuloză 
din producția proprie 
și 15 000 tone de la 
combinatele din Brăi
la și Călărași. In a- 
celași timp, combina
tul de la Dej va 
livra anual celor 
două combinate 
rori 40 000 tone 
luloză. Schimbul 
celuloză se face
scopul valorificării 
superioare a acestei 
materii prime: din 
lemnul de rășinoase 
se obține celuloza cu 
fibre lungi ce for
mează scheletul hâr
tiei, iar din stuf și 
paie-celuloză cu fi-

su-
ce- 
de 
în

Șl;

«MMM

La Grabaț, regiunea Banat, ca șî în alte localități rurale, se află tn construcție impor
tante obiective zootehnice. Pe cînd darea lor în funcțiune cu întreaga capacitate ?

bră scurtă ce îm
bracă acest schelet. 
Dar aici se fabrică și 
alte produse. Din ră
șinile existente în co
nifere se recuperează 
terepentina și uleiul 
de thall, substanțe 
mult utilizate în in
dustria lacurilor și 
vopselelor.

Combinatul de ce
luloză și hîrtie din 
Dej este o mare și 
modernă unitate in
dustrială. întregul 
proces de producție, 
începînd cu depozi
tele de materii prime 
(prin care vor trece 
anual circa 380 000 
metri cubi lemn de 
rășinoase) pînă la 
obținerea celulozei și 
hârtiei. este automa
tizat sau mecanizat.

Construcția combi
natului a necesitat un 
mare volum de mun
că : s-au turnat
175 000 mc betoane, 
s-a țesut un păienje
niș de țevi și cabluri 
în lungime de peste 
750 km, s-au montat 
11 000 tone de utilaje. 
Combinatul este un 
mare consumator de 
apă, pentru fiecare 
kg de hîrtie fiind ne
cesari 500 de litri. 
Pentru asigurarea a- 
lîmentării cu apă s-a 
construit un baraj de 
150 m, care îndreaptă 
apele Someșului spre 
pînza de captare, iar 
de aici pe un canal 
de 2,5 km spre sta
ția de tratare.

Realizarea sarcinii 
puse de Congresul 
al IX-lea al par
tidului nostru de 
a se atinge în cel 
mai scurt timp capa
citatea proiectată la 
noile obiective in
dustriale este acum 
principala preocupa
re a celor peste 1100 
de muncitori, ingi
neri și tehnicieni ca
re lucrează la combi
nat. Strădaniile în
tregului colectiv dau 
roade. Potrivit planu
lui urmează ca în 
doi ani combinatul să 
ajungă la capacitatea 
proiectată. Realizările 
de pînă acum arată 
că sînt posibilități de 
scurtare a acestui 
termen. La linia de

INTERESELE CREȘTERII PRODUCȚIEI AGRICOLE CER
REALIZAREA LA TIMP A INVESTIȚIILOR ÎN G. A. S.

o

(Urmare din pag. I)

La Palota, proiectul stației de 
pompare a apei potabile, care 
trebuia dat la 15 aprilie, nu 
s-a primit nici azi. Proiectele bu
cătăriei de la îngrășătorie și de la 
adăpostul scroafelor de reproduc
ție, de la castelul de apă și stația 
de epurare au fost prezentate cu 
o întîrziere de două luni.

Pornind de la aceste constatări 
am considerat util să vedem care 
este părerea reprezentanților De
partamentului Gostat. Tov. Con
stantin Ionescu, director adjunct al 
Direcției de construcții și investi
ții din acest departament, ne-a 
spus între altele că rămînerea în 
urmă a lucrărilor de investiții se 
datorește unor cauze multiple care 
însă de multe ori au ca punct de 
plecare neasigurarea la timp a do
cumentației necesare. Este adevă
rat că sporirea rapidă a volumului 
de investiții, complexitatea unor 
obiective care necesită noi soluții 
tehnico-economice au pus la în
cercare forțele de care dispune 
Institutul de studii și proiectări a- 
gricole. Dar nu numai cauzele o-

bieotive — capacitatea insuficien
tă de proiectare — constituie ex
plicația tărăgănării în realizarea 
documentației tehnice. Datorită u- 
nor prevederi nerealiste, înainte și 
după introducerea în plan a unor 
lucrări de investiții, pe parcurs, 
s-au făcut numeroase schimbări. 
Unele obiective de mare însemnă
tate, care trebuiau introduse în 
plan în trimestrul II din acest an, 
intră pe făgașul execuției abia în 
acest trimestru.

Construcții sub 
acoperiș... de hîrtie

Dar în majoritatea cazurilor, deși 
a existat documentația necesară, 
lucrările nu au fost executate în 
grafic. Din acest moment princi
pala vină este a unităților con
structoare. Una din cauzele care 
fac ca o serie de obiective să nu 
poată fi date la termen în funcțiu
ne o constituie faptul că unele 
conduceri de șantiere, în goana 
după realizarea indicelui valoric,

neglijează adesea lucrările așa-zis 
mărunte. Așa se face că pe șantie
rul complexului de îngrășare a 
porcilor de lîngă Brăila indicele 
valoric a fost depășit, dar con
strucțiile n-au putut intra în func
ție la timp, din care cauză nu s-au 
realizat sute de tone de carne.

Pe unele șantiere se resimte lip
sa controlului exigent și perma
nent asupra felului cum prind via
ță măsurile stabilite. La Băilești, 
datorită organizării defectuoase a 
muncii pe șantier, lipsei de asis
tență tehnică și seriozitate din 
partea întreprinderii 6 construcții 
și a trustului 2 instalații, lucrările 
se tărăgănează mereu. Acesta a 
fost și motivul pentru care mulți 
muncitori calificați au părăsit cele 
două șantiere, angajîndu-se pe al
tele mai bine organizate. în loc să 
ia măsuri de stabilizare a munci
torilor, conducerea întreprinderii 
6 construcții, ori de cîte ori i se 
ivește prilejul se justifică : „N-a
vem cu cine lucra".

Cu toate că au fost efectuate nu
meroase analize, încă nu au fost 
luate măsuri eficiente care să asi
gure realizarea ritmului de execu

ție prevăzut pe șantierul comple
xului de îngrășare a taurinelor de 
la Stoicănești, regiunea Argeș. 
Aici, pînă la 20 septembrie, trustul 
regional de construcții Argeș rea
lizase numai 43 la sută din plan. 
La lipsa unor utilaje de șantier 
(betoniere, benzi transportoare etc.) 
se adaugă și golurile în aprovizio
narea cu materiale, organizarea 
necorespunzătoare a lucrărilor și 
alte lipsuri care, cu toate că se cu
nosc, nu sînt remediate operativ.

Pe șantierul ambelor combinate 
de la Băilești se află ki
lograme de hîrtie care cu
prind dosare cu minute, referate, 
dispoziții de șantier, cereri de ma
teriale, de utilaje, reclamații ale 
constructorului și beneficiarului, 
note justificative, scrisori de reve
nire. Mii de pagini de 
hîrtie scrise au circulat de la înce
perea lucrărilor și pînă acum în
tre constructori, beneficiari și pro- 
iectanți. De ce a fost necesară a- 
tîta scriptologie ? De la unii, cît și 
de la ceilalți, se pot auzi aceleași 
motive : „Trebuie să avem acope
rire". Și în timp ce oamenii se 
„acoperă" cu hîrtie, construcțiile

Dej
celuloză se prevedea 
ca pînă acum, adică 
în al doilea trimestru 
de la intrarea în 
funcțiune, să se a- 
tingă o producție 
medie zilnică de 73 
tone celuloză. S-au 
realizat 127 tone, a- 
dică aproximativ cit 
ar fi revenit celui 
de-al cincilea tri
mestru. La linia de 
hîrtie era prevăzut 
ca pînă acum să se 
ajungă la o medie 
zilnică de. 42 tone, și 
s-au realizat 49 tone. 
De asemenea, 
condiții de i 
re și depășire sub
stanțială a planului 
pe ultimul trimestru 
al anului. La obține
rea acestor succese a 
contribuit buna pre
gătire a muncitorilor, 
care, pe lingă faptul 
că au :
în întreprinderi simi
lare, au participat' ‘ 
lucrările de •.
și la probele tehno
logice.

Amplasarea com
binatului în acest o- 
raș cu tradiție mun
citorească face parte 
din \ preocupările 
partidului și statului 
nostru de dezvoltare 
a tuturor regiunilor 
și de valorificare cu 
înaltă eficiență eco
nomică a bogățiilor 
naturale ale țării. A- 
șezat la încrucișarea 
unor importante dru
muri de cale ferată 
și rutiere, combinatul 
din Dej permite valo
rificarea superioară a 
masei lemnoase din 
bazinele forestiere ale 
Rodnei, Bistriței, Ma
ramureșului, munți
lor Apuseni. Con
strucția combinatului 
a contribuit și la dez
voltarea urbană a ci
reșului. In noul car
tier din Dealul Flo
rilor s-au construit 
blocuri cu circa 700 
de apartamente, o 
școală generală de 8 
ani, complex de de
servire. Orașul este 
alimentat cu apă po
tabilă de la moderna 
stație a combinatu
lui.

ie lingă faptul R 
făcut practică |
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montaj |

II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
■

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

rămîn fără acoperiș. Pe ambele 
șantiere au venit adeseori atît spe
cialiști din partea departamentului 
Gostat, de la Institutul de studii și 
proiectări agricole, cît și din partea 
conducerii Trustului 2 instalații și 
a întreprinderii 6 construcții care 
și-au încărcat servietele cu procese 
verbale, au lăsat în urma lor pro
misiuni și au plecat liniștiți, ca 
după o excursie la țară.

Cînd nu există 
conlucrarea celor 
interesați

Este desigur greu de tras o linie 
de demarcație între răspunderea 
care revine beneficiarului și cea 
a constructorului sau altor or
gane care au sarcina să concure la 
realizarea diferitelor lucrări pentru 
G.A.S. Fără eforturi comune nu 
poate fi concepută realizarea unei 
concordanțe in asigurarea proiec
telor, utilajelor, materialelor de 
construcție, forței de muncă etc. 
știut fiind că, cu una fără alta, lu
crările șchioapătă. Unde duce ne- 
respectarea acestei cerințe se poa
te vedea din următorul exemplu. 
Pe șantierele complexelor de creș
tere industrială a păsărilor o parte 
din lucrări au stagnat datorită 
faptului că nu a fost corelată acti
vitatea de execuție cu aceea pri
vind asigurarea unor utilaje. Con
structorii acestor obiective au a- 
juns în impas deoarece au lipsit 
benzi transportoare pentru hrană, 
utilaje pentru evacuarea gunoiului 
fără de care nici alte lucrări nu 
pot fi continuate.

de defectoscopie
n w w sg

și „sanatatea
utilajelor

Defecloscopia se afirmS în ultimul timp ca unul din domeniile de 
aplicare a știinjei cu largi utilizări, determinante pentru objinerea unor 
calităfi superioare la produsele unui șir de ramuri industriale. Defecio- 
scopia certifică nivelul de calitate nu numai sub aspectul exterior, vizi
bil, ci și în ca privește însăși structura internă a materialului. Folosind 
controlul nedistructiv prin raze X sau radiații gamma, cercetătorii urmă
resc sporirea eficacităjii defectoscopiei în construcția de mașini, în fa
bricarea de mase plastice, în conslrucfii etc. Întrucît aceste cercetări 
ocupă o pondere mare în cadrul lucrărilor laboratorului central de cer
cetări al uzinei „Vulcan", am adresat cîteva întrebări pe această temă 
tng. PETRU LUPAȘCU, șeful laboratorului, membru al filialei najionale a 
Institutului international de sudură.
— Care sînt obiectivele 

principale ale studiilor privind 
controlul nedistructiv al pro
duselor ?

— Produsele uzinei „Vulcan" din 
Capitală, între care predomină 
piesele grele pentru termocentra
le (cazane de aburi de foarte mare 
presiune, în greutate de circa 500— 
600 tone), sînt însoțite la ieșirea din 
fabricație de un adevărat „certifi
cat de sănătate"; piesele de mașini 
pot avea — pe lîngă defectele de su
prafață, vizibile — și altele, ascunse 
și cu atît mai periculoase. Acestea 
apar mai ales în zonele de sudură, 
în elementele turnate etc., sub for
mă de fisuri sau goluri provocate 
de incluziunile de gaze, de impreg- 
națiile de zgură, rezultate din ar
derea electrozilor de sudură etc. 
Controlul distructiv duce evident 
la pierderea pieselor studiate și nu 
permite decît sondaje, presupunînd 
numeroase probe și analize ulteri
oare. Procedeele nedistructive, net 
superioare, răspund cerințelor pro
ducției moderne permițînd contro
larea rapidă și precisă a fiecărei 
piese în parte, fără a provoca dis
trugerea lor. Aceste procedee s-au 
dovedit foarte utile în contro
lul calității utilajelor moderne, 
întrucît multe funcționează în 
condiții de presiuni mari și foarte 
mari, variații extreme de tempera
tură, medii nocive etc. Extinderea 
și diversificarea controlului nedis
tructiv este cerută totodată de în
seși direcțiile de dezvoltare actuale 
ale unor ramuri industriale. De pil
dă, în prezent, în construcțiile me
talice, nituirea a fost aproape in
tegral înlocuită, pe plan mondial, 
cu sudura. Construcția marilor po
duri de fier, cum este, în țara noas
tră cel de la Cîineni, sau cum va 
fi cel de la I-Iîrșova, se realizează 
nu prin nituire, ci prin sudare, so
licitând controlul nedistructiv.

In ce privește orientarea cerce
tării științifice și aplicațiile ei, ală
turi de metodele de control nedis
tructiv devenite „clasice" (raze X, 
izotopi radioactivi etc.), se dezvoltă 
cele bazate pe utilizarea ultrasune
telor, fluorescentei etc.

— Ce nivel au atins aceste 
investigații în țara noastră ?

— Cercetările de control nedis
tructiv cunosc astăzi o extindere 
continuă, atît la nivelul unităților 
Academiei (Institutul de fizică a- 
tomică, Centrul de cercetări tehni
ce — Timișoara etc.) cît și al insti
tutelor departamentale și labora
toarelor uzinale, soldîndu-se cu in
teresante aplicații în producție.

Pentru a se spori puterea de 
„diagnostic" a diferitelor metode 
s-a inițiat combinarea lor : astfel, 
pentru a se preciza natura defec
tului semnalat, aparatele de con
trol ultrasonor sînt combinate cu 
cele bazate pe razele X. A fost ex
tinsă și utilizarea radiațiilor gam
ma (izotopi radioactivi), permițînd

Pe șantierul complexului de la | 
Palota-Crișana unitățile construe- H 
toare — Trustul 5 construcții Bra- | 
șov, Șantierul Oradea al Grupului I 
509-Cluj — nu pot lucra din plin i 
din lipsa unor materiale : 100 tone | 
fier-beton în iulie-august, fapt ce | 
a determinat întârzierea începerii | 
lucrărilor la îngrășătorie, bucătă
riile sectorului de gestație și cas
telul de apă; tuburi de bazalt la 
canalizare, 200 000 cărămizi, 50 mc 
seînduri și prefabricate din beton. 
Lipsesc și unele utilaje grele de 
șantier : macarale de 3 și 5 tone, 
care au fost prevăzute în planul 
operativ, dar nu au fost aduse. Re- | 
dăm aci părerea șefului de șantier, | 
ing. Mircea Ucenic și a inginerului ■ 
șef de șantier, Cornel Suma : ,,Doai’ H 
recurgînd la unele improvizații N 
s-ar putea da în folosință la sfîrși- g 
tul anului prima linie de produc- i 
ție. Ceea ce nu-i sigur, însă. Altfel, g 
numai spre sfîrșitul trimestrului I, H 
1967".

Grăbirea ritmului de realizare a | 
investițiilor în gospodăriile de stat g 
necesită eforturi susținute din par- | 
tea constructorilor, o colaborare | 
mai strînsă a acestora cu benefi- I 
ciarii, urmărirea pe bază de grafi- I 
ce a ritmului de desfășurare a lu- | 
crărilor, stabilirea cu discernămînt I 
a ordinei de execuție. De eforturile | 
care se depun pentru intrarea în | 
funcțiune la timp a fiecărui obiec
tiv, cu întreaga capacitate, depin
de în cea mai mare măsură reali
zarea producției de carne, ouă și 
alte produse prevăzute în planu
rile gospodăriilor de stat.

Raid anchetă realizat de Const.
BORDEIANU, Victor DELEANU 
și Ion PITICU

să se pătrundă mal adînc în piese ; 
dacă .razele X au o putere de pe
netrație pînă la 90 mm, radiațiile 
cobaltului 60 pot ajunge pînă la 
150 mm. O metodă nouă, simplă și 
eficientă pe care o folosim este cea 
a pulberilor magnetice. Piesele sînt 
unse cu un amestec de petrol și pi
litură de fier și palpate apoi cu 
electrozi ; în zonele de defecte se 
observă modificări în configurația 
piliturii de fier magnetizate. în la
boratorul nostru s-au realizat une
le perfecționări ale metodelor de 
control nedistructiv, între care in- 
troducerea sursei de radiații X în 
interiorul țevilor, cu grosime de 
pînă la 100 mm, ceea ce a permis 
radiografierea dintr-o singură 
dată a întregii suduri circulare. 
Pe baza acestor metode sînt îmbu
nătățite și tehnologiile de lucru. 
Urmărind radiografiile sudurilor, 
mulți dintre sudorii noștri reali
zează lucrări ireproșabile, fără nici 
un defect.

— Ce progrese se pot între
vedea în acest domeniu ?

— Răspunsul vizează două ca
tegorii de specialiști; pe cercetă
tori, care au rolul de a descoperi 
căi și metode de creștere a eficien
ței mijloacelor de control, cît și pe 
inginerii și tehnicienii care trebuie 
să aplice în practică aceste reali
zări. în ce privește cercetarea, 
ar fi de dorit ca ea să abordeze în 
mai mare măsură domeniul piese
lor turnate, în care mai persistă un 
procent însemnat de rebuturi și, 
totodată, să extindă controlul 
nedistructiv la alte sectoare ale 
producției : controlul pieselor din 
material plastic, în special al 
celor menite să înlocuiască me
talul în construcția unor ma
șini și aparate, determinarea ca
lității materialelor de construc
ții, mai ales a pereților pre
fabricați etc. Avantaje importante 
s-ar obține și prin controlul ne
distructiv al pietrelor de polizor, 
al cablurilor de înaltă și joasă ten
siune etc. în acest sens, grupul de 
specialiști în defectoscopie din ca
drul Comisiei de sudură a Acade
miei ar putea asigura o precizare 
a responsabilităților în vederea 
promovării și aplicării rezultate
lor cercetărilor.

în ce privește metalurgia și con
strucțiile de mașini, ar fi util să se 
dezvolte — în cadrul laboratoarelor 
uzinale — nuclee specializate în 
control nedistructiv, așa cum există 
în cadrul unor unități ale indus
triei chimice, care să asigure in
troducerea promptă în producție a 
perfecționărilor care apar în acest 
domeniu. în același timp, ar fi de 
dorit să crească și nivelul acestor 
investigații în unele institute de
partamentale, ca de pildă în Insti
tutul tehnologic de cercetări în 
construcția de mașini, pe măsura 
progreselor înregistrate în străină
tate.

Trebuie spus că întreprinderile 
beneficiază în momentul de față de 
un număr relativ satisfăcător de 
aparaturi și instalații pentru con
trolul nedistructiv al produselor. 
Nu în toate cazurile însă, acestea 
corespund necesităților : este ca
zul aparatelor de radioscopie 
Rontgen Mobil M și Mobil M2, 
Montix 200 etc., procurate de cele 
mai multe ori pe baza unor cereri 
insuficient documentate ale între
prinderilor. Ar fi bine ca ma
rile uzine să fie dotate numai 
cu aparate și instalații de cali
tate superioară și de un număr 
restrîns de tipuri, pentru a permi
te evaluări uniforme de calitate, 
în același timp, este de datoria 
conducerilor întreprinderilor să 
formeze și să pregătească persona
lul specializat necesar pentru con
trolul nedistructiv cu aparatură 
modernă. în unele întreprinderi ca 
„Unio“-Satu Mare, Uzinele de utilaj 
chimic din Capitală, Uzinele de 
construcții metalice și mașini a- 
gricole Bocșa etc., procedeele de 
control nedistructiv se aplică de 
multe ori întîmplător, fără să exis
te o preocupare susținută pentru 
pregătirea laboranților respectivi 
sau organizarea de cursuri pentru 
perfecționarea controlorilor de ra
diații.

Investigațiile de defectoscopie 
nedistructivă — prevăzute de altfel 
și în programul unitar al cercetă
rii științifice — sînt o consecință 
directă și, totodată, o cerință a pro*- 
gresului tehnico-științific. Ele tre
buie să stea deopotrivă în aten
ția specialiștilor din unitățile de 
cercetare specializate cît și a ce
lor din producție, pentru a se asi
gura ~ industriei noastre utilaje de 
înaltă calitate, cu „certificate de 
sănătate" perfectă.

Interviu realizat Ie
Teodor CAZACU
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INTEGRAREA —----------
PLASTICII DECORATIVE

IN REALITA TE
de Anafol MÎNDRESCU

pers-

a im- 
plas- 
leno-

Opinia publică manifestă un 
deosebit interes pentru artele de
corative și, în general, pentru ceea 
ce se numește „frumosul în viața 
cotidiană". Părerile exprimate în 
presă au abordat aceste probleme 
cu precădere din unghiul de vede
re al cerințelor practice, și ele sînt 
fără îndoială binevenite. Cred însă 
că ar fi oportună situarea discuției 
într-un cadru mai larg, cu o 
pectivă mai cuprinzătoare.

Civilizația contemporană 
pus o anumită evoluție în 
tică. După opinia mea, un
men caracteristic este deplasarea 
interesului, dacă nu chiar a cen
trului de greutate, spre acele for
me ale plasticii și spre acea viziu
ne a formei „plastice" care sînt 
aduse la ordinea zilei de modul 
contemporan de viață. Dezvoltarea 
artei de for public, a artelor deco
rative și aplicate, prefigurarea u- 
nei noi sinteze a artelor guvernată 
de arhitectură, trebuie considerate 
drept simptomatice.

Astăzi, în societatea noastră se 
afirmă decis și multilateral o ten
dință de integrare a artei în viață, 
de reașezare a frumosului în exis
tența cotidiană. De aici nu rezultă 
că opera de artă unică, destinată 
muzeului, pictura de șevalet desti
nată interioarelor etc. își pierd ac
tualitatea. Evident nu. Era contem
porană solicită însă prezența acti
vă a operei de artă în realitatea 
de fiecare zi, ca parte constitutivă 
a mediului ambiant, ca bun spiri
tual obștesc. Așadar, integrarea 
artei în viață apare ca o necesita
te obiectivă.

Artist genial, Brâncuși a intuit a- 
ceastă necesitate : el este un des
chizător de drum. Ansamblul de la 
Tîrgu Jiu, opera aceea monumen
tală, trăiește în spațiul deschis al 
existenței umane. Mii și mii de oa
meni au privit-o, mii și mii o vor

privi. Au contemplat și vor con
templa Masa tăcerii. Coloana infi
nitului, au trecut și vor trece pe 
sub Poarta sărutului. Și fiecare va 
fi fost pătruns de sentimentul crea
torului lor : „Am făcut și eu pași 
pe nisipul eternității".

Dacă plastica monumentală ocu
pă un loc eminent ca modalitate 
de artă integrată, o funcție simi
lară este îndeplinită, desigur la alt

că estetica formei și a culorii 
cristalizată în creația populară 
este atît de adînc înrădăcinată, ci 
și pentru că această . concepție 
estetică — altfel zis stilistica ri
guroasă, concentrată, sintetică, pro
prie artei populare — consonează 
pe deplin cu gustul modern, recep
tiv la forme artistice simple, epu
rate. O altă tendință preia diversele 
sugestii ale experienței plastice 
moderne, țintind spre o concordan
ță cu cerințele arhitecturii contem
porane, cu exigențele vieții moder
ne. într-un fel sau altul, sînt sesiza
bile cîteodată și aici afinități

PUNCTE DE VEDER
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nivel, de artele decorative și apli
cate. Nu întîmplător, personali
tăți marcante ale epocii mo
derne, Picasso, Braque, Lăger s-au 
ocupat de artele decorative.

Pure prin iormă, pentru că, de 
pildă, un vas de ceramică este 
într-un fel prototipul formei plastice 
pure, integrate prin funcție, pentru 
că tapiseria, covorul, piesa de ce
ramică etc. au o funcție practică — 
artele decorative și aplicate în
truchipează unitatea utilului și a 
frumosului.

Nu e greu să observăm că, la 
noi, spre deosebire de unele țări, 
creația populară a constituit pînă 
azi un factor de continuitate a ar
tei decorative. Iată de ce, una din 
principalele tendințe din arta deco
rativă contemporană se și întemeia
ză pe tradiția populară. Uneori chiar 
prin motive, dar mai ales prin vi
ziune, arta decorativă se înscrie în 
spiritul tradiției. Și fenomenul nu 
are nimic fortuit. Nu numai pentru

CINECLUBUL

!o, Mircea Voe- 
od" de Dan 

Tărchilâ pe sce
na Teatrului de 
stat din Timișoa
ra. în rolul ti
tular: artistul e- 
merit Gh. Leahu

In instituțiile de în- 
vățămînt superior au 
existat, în anii trecuți, 
cîteva cinecluburi cu 
o activitate bogată. 
In cadrul lor erau or
ganizate proiecții ale 
unor filme intrate în 
istoria cinematografiei 
și discuții pe margi
nea lor, conferințe 
despre opere și crea
tori, urmărite săptă- 
mînal de sute de stu- 
denți și cadre didacti
ce. Această formă 
de activitate cultu
rală suscita un inte
res deosebit. în cazul 
cineclubului Institutu
lui de petrol, gaze și 
geologie, de pildă, 
bucurîndu-se de spri
jinul Asociației ci
neaștilor și al Arhi
vei naționale de filme, 
vizionările, întîlnirile 
cu creatori, critici și 
alți oameni de cultură 
răspundeau interesu
lui manifestat față de 
problemele celei de-a 
șaptea arte de către 
mulți tineri pasionați, 
doritori să-și lărgeas
că orizontul de cunoș
tințe.

Desigur că ac
tivitatea cinecluburi- 
lor putea fi încă mult 
perfecționată, iar în 
unele cazuri putea fi 
studiată și posibilita
tea trecerii la o formă 
superioară, la crearea 
unor scurte filme de 
amatori inspirate din 
viața și din munca 
Studenților. Intr-un ar

ticol publicat în „Scîn- 
teia" au fost discutate 
problemele cineclu- 
burilor, formulîndu-se 
și unele propuneri in
teresante. Dar, în lo
cul îmbunătățirii si
tuației existente, al re
glementării funcționă

rii cinecluburilor, s-a 
ajuns practic la sista
rea oricărei activități, 
sau la proiectarea ex
clusivă a unor filme 
documentare, științi
fice, interesante și u- 
tile în procesul de 
învățămînt, dar care 
nu țin locul activității 
de cineclub.

Am auzit, încă de 
mult, că a fost elabo
rat proiectul unui nou 
regulament al cineclu
burilor, că între dife
ritele foruri interesate 
(A.C.I.N., U.A.S.R., Sin
dicate, Arhiva națio
nală de filme, Comite
tul de stat pentru cul

tură și artă etc) au 
loc discuții, menite să 
ducă la găsirea celor 
mai bune soluții orga
nizatorice. Dar timpul 
trece și cinecluburile 
continuă să lîncezeas- 
că. A început un nou 
an universitar. Pe lîn
gă activitatea lui de 
specialitate în amfi
teatre și laboratoare, 
tineretul studios are 
nevoie și de o susți
nută și variată acti
vitate cultural-educa- 
tivă. Vizionarea capo
doperelor artei cine
matografice, prelege
rile și discuțiile des
pre filme răspund a- 
cestei necesități. Exis
tă totul: și filmele 
respective, și cineaști 
dispuși să sprijine ci
necluburile, și intere
sul viu al prietenilor 
filmului din facultăți. 
Nu ar fi posibil să se 
stabilească cine anu
me trebuie să răspun
dă de funcționarea și 
îndrumarea cineclubu- 
rilor studențești și să 
se treacă la treabă ? 
Pentru început ar pu
tea fi redeschise cine
cluburile care au a- 
vut o activitate rod
nică.

Constantin CUCU
București

cu

tradiția, în preferința pentru anu
mite armonii cromatice ori pentru 
anumite tehnici și materiale.

Numărul crescînd al expozițiilor 
de artă decorativă, manifestări 
importante ca Expoziția de stat a 
artelor decorative (1965), expoziții
le românești organizate în străină
tate sau participările la expoziții
le și concursurile internaționale 
de arte decorative, însăși împre
jurarea că sîntem în măsură să 
distingem tendințe, orientări, toate 
acestea conturează creația deco
rativă ca un fenomen al artei con
temporane românești.

Menită fie spațiilor deschise — 
asociată prin urmare programului 
de arhitectură și urbanism unde, 
alături de arta monumentală, ar 
trebui să dețină un rol proeminent 
— fie spațiilor închise, interioare
lor, plastica decorativă dispune de 
o arie foarte mare, cu posibilități 
foarte variate ca gen, tehnică și 
stil. Cu toate acestea forțele ar
tistice 
gajate, 
țialului și nici a cerințelor - 
biective, inerente dezvoltării civili
zației contemporane, într-o pro
ducție socială de artă decora
tivă cu funcție strict estetică 
sau cu dublă funcție — utilita
ră și estetică. Energia, resursele 
unor talente puternice se pierd a- 
desea într-o activitate fără scop, 
în experimente sterile sau lucruri 
mărunte, în loc să se valorifice în 
domeniul plasticii decorative și 
utilitare. Ce-i drept, pe lîngă ar
tiștii specializați, în ultimii ani au 
început să se preocupe de cera
mică și textile, obținînd rezultate 
remarcabile, cîțiva pictori, sculp
tori sau graficieni. Trebuie să spu
nem că în cea mai mare parte, 
obiectele de artă decorativă sînt 
unicate costisitoare, executate pen
tru expoziții ori produse de mică 
serie, puse în circulație prin inter
mediul Fondului Plastic. Aceste 
forme își au bineînțeles rostul lor 
dar rațiunea de a fi a plasticii de
corative și aplicate depășește ase
menea limite. în vreme ce mulți ar
tiști nu se gîndesc și la proiecte 
pentru producția industrială, ci nu
mai la unicat, întîlnim o mulțime 
de lucruri urîte, de la podoabe 
pînă la obiectele de uz casnic. 
S-au depus eforturi în scopul în
chegării unei legături între crea
ția artistică 
ramuri ale 
care artiști profesioniști lucrea
ză ca proiectanți, ceea ce nu în
seamnă că ne aflăm în fața unui 
sistem generalizat. Fără a le res
pinge principial, Ministerul Indus
triei Ușoare, întreprinderi ca, de 
exemplu, Complexul de faianță de 
la Sighișoara ș.a. nu acceptă efec-

sînt an-ale țării nu
nici pe măsura poten- 

o—

și industrie. Sînt 
industriei ușoare în

în epoca contemporană, cînd 
știința devine o puternică forță 
de producție, un factor determi
nant al progresului uman, crește 
rolul învățămîntului superior, se 
consolidează și se amplifică legă
tura sa indisolubilă cu cerințele 
vieții, cu nevoile de dezvoltare ale 
societății. Orînduirea noastră so
cialistă conferă acestui învățămînt 
înalta menire de a pregăti noile 
generații de specialiști pentru 
toate ramurile economiei și culturii, 
de a forma cadrele capabile să 
asigure desăvîrșirea construcției 

I socialiste, înflorirea multilaterală 
a patriei. într-un cuvînt, așa cum 
s-a subliniat și cu ocazia deschi
derii anului universitar — onorată 
de prezența conducătorilor de 
partid și de stat — ni se cere pe 
bună dreptate să dăm țării, socie
tății, tineri specialiști cu o pregă
tire din ce în ce mai temeinică, cu 
un asemenea nivel de cunoștințe 
teoretice și aplicative care să țină 
pasul cu evoluția științei, cu sta
diul la care a ajuns cunoașterea 
în sectorul respectiv.

Sînt numeroși factori care con
tribuie la perfecționarea și apro
fundarea pregătirii tinerilor în 
învățămîntul superior. în cele 
ce urmează, mă voi referi — din 

I multitudinea acestor factori — 
la conținutul programelor analiti
ce și structura planurilor de învă
țămînt.

De structura planurilor de în
vățămînt este strîns legat timpul 
de studiu al tinerilor, „bugetul 
timp" al studenților. Or, se știe, o 
calificare superioară cît mai temei
nică este legată și de volumul a- 

! cestui buget și de modul cum este 
utilizat.

Pentru a putea dezbate această 
problemă este necesar să știm cam 
cîte ore poate munci pe săptă- 
mînă un student pentru pregătirea

tiv să preia proiecte artistice de 
la Fondul Plastic, mărginindu-se 
la ceea ce dau secțiile lor de 
creație, sporadice și adesea neîn
destulător calificate. Și tocmai ab
sența legăturii organice între crea
torii de util și creatorii de frumos 
face ca cei din urmă să nu parti
cipe decît în proporții reduse la 
înnobilarea estetică a produselor 
industriale. Nici învățămîntul de 
specialitate n-a format artiști cu 
o pregătire adecvată, ale căror 
proiecte să fie apte pentru pro
ducția de serie.

Artizanatul invadează și el ma
gazinele cu o sumedenie de lucruri 
de prost gust. în afara celor de 
bun gust, relativ rare, ni se oferă 
produse îndoielnice între care se 
disting imitațiile neinspirate după 
arta populară. Publicitatea este 
mai mult sau mai puțin lăsată la 
voia întîmplării deși i s-ar putea 
asigura un nivel corespunzător 
prin Fondul Plastic. De asemenea, 
deși sînt de semnalat oarecari 
progrese în localurile publice 
(restaurante, cofetării etc.) — unde 
am vrea să găsim o ambianță plă
cută, realizată printr-’o plastică de
corativă modernă — ne întîmpină 
destul de frecvent compoziții hi
bride și stîngace, executate de oa
meni nepricepuți.

Cred că forța cuceritoare a fru
mosului nu comportă o demonstra
ție. Reușit a subliniat un adevăr 
evident, într-o carte intitulată „U- 
rîtul se vinde greu", Raymond 
Loewy pe temeiuri statistice că 
produsele industriale cele mai 
bine studiate din punctul de ve
dere al formei, întrunind și calități 
practice și calități estetice, se 
vînd cel mai bine.

Cum spuneam, s-a discutat mult 
despre artele decorative și despre 
frumosul cotidian. Dar s-a făcut pu
țin. Ne întrebăm de ce nu se acor
dă încă artelor decorative locul ce 
li se cuvine în programul de arhi
tectură și urbanism ? La fel, în pro
gramul de învățămînt ? De ce uni
tățile industriei bunurilor de con
sum nu socotesc nimerit să-și re
considere sistemul de proiectare 
în lumina exigențelor, a gustului 
modern ? De ce nu intră plastica 
decorativă, grafica publicitară, 
proiectarea industrială mai pro
nunțat în vederile artiștilor ?

Să rămînă oare frumosul un lux 
sau o desfătare duminicală ?

în întreaga țară se desfășoară 
o amplă competiție a calității și 
din această întrecere frumosul nu 
poate lipsi. Societatea noastră aș
teaptă de la artiști opere prin care 
frumosul să devină o prezență 
continuă și activă.

O IMPORTANTĂ MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ 

INTERNAȚIONALĂ GĂZDUITĂ DE ȚARA NOASTRĂ:
V

In a doua jumătate a lunii 
octombrie se vor desfășura în 
țara noastră lucrările celui 
de-al XX-lea Congres al Co
misiei internaționale pentru 
explorarea științifică a Mării 
Mediterane. Pentru a informa 
cititorii despre obiectivele și 
activitatea comisiei, precum 
și în legătură cu desfășurarea 
congresului, ne-am adresat 
tov. ing. Vasile Chiriac, vice
președinte al Comitetului de 
Stat al Apelor, președintele 
delegației române la congres 
care ne-a spus :

Cercetările științifice privind 
bazinul mediteranean, din care 
face parte și Marea Neagră, urmă
resc cunoașterea proceselor biolo
gice, fizice și chimice ale mediului 
marin în vederea valorificării com
plexe a resurselor economice ale 
apelor acestor mări.

Amploarea unor asemenea cer
cetări, care necesită forțe și mij
loace importante, cerința ca studii
le să fie extinse asupra ansamblu
lui bazinului mediteranean impun 
cooperarea științifică a tuturor sta
telor riverane. Obiectivele coope
rării științifice internaționale îm
bracă o gamă foarte variată de 
probleme, cum ar fi explorarea în 
comun a zonelor mai puțin cunos
cute, studiul curenților, valurilor, 
fluctuației nivelurilor și a sedi
mentelor de pe fundul mării, cer
cetarea caracteristicilor fizico-chi- 
mice ale apei de mare, cu variații
le lor în timp și spațiu.

O deosebită importanță prezintă 
cunoașterea faunei și florei, pre
cum și studiul condițiilor de viață 
în mediul marin. în afara cerce
tărilor pentru dezvoltarea posibili
tăților de utilizare a masei biolo
gice și a substanțelor minerale 
utile, oamenii de ^știință își unesc 
eforturile pentru realizarea unor 
procedee industriale de tratare a 
apei de mare în scopul folosirii ei 
ca apă de alimentare a populației, 
a industriilor sau la irigații, pre
cum și pentru valorificarea poten
țialului energetic al mării.

O altă problemă importantă o 
constituie protecția apelor mării 
împotriva degradărilor pe care le 
produce pătrunderea în cantități 
din ce în ce mai mari a unor pro
duse nocive pentru plantele și ani
malele din acest mediu.

în abordarea unor probleme atît 
de variate și de ample, nu se poa
te concepe desfășurarea izolată a 
muncii de cercetare. Comisia in
ternațională pentru explorarea 
științifică a Mării Mediterane, 
(C.I.E.S.M.M.) cu sediul la Mo
naco, are ca principal obiec
tiv tocmai unirea eforturilor 
oamenilor, de știință din diferitele 
țări mediteraneene pentru rezolva
rea problemelor de cercetare ma
rină din bazinul Mediteranei. A- 
ceasta se realizează prin congrese 
— adunări plenare ale comisiei — 
care au loc din 2 în 2 ani, ca și 
prin diferite simpozioane cu teme 
speciale. în cei 47 de ani care au 
trecut de la înființare, comisia 
și-a dezvoltat continuu activitatea 
cuprinzînd actualmente 13 state : 
Algeria. Franța, Grecia, Italia, Iu
goslavia, Israel, Maroc, Monaco, 
Republica Arabă Unită, România, 
Spania, Turcia și Tunisia.

Statul român s-a aflat printre 
primele state care au luat parte la 
activitatea acestei comisii. Cunos
cutul savant român Emil Racoviță 
a reprezentat țara noastră la 
C.I.E.S.M.M. pînă în anul 1925, fi
ind urmat apoi de Grigore Antipa 
pînă în 1940.

România a găzduit în 1935 cel de
al X-lea Congres al comisiei. După 
cel de-al doilea război mondial 
cercetărilor oceanografice li s-a 
acordat o importanță deosebită în 
țara noastră, dezvoltîndu-se în 
mod substanțial baza materială a 
acestei activități. Numeroase uni
tăți de cercetare — Institutul „Tra
ian Săvulescu" din cadrul Acade
miei, Institutul de cercetări 
și proiectări piscicole din ca
drul Ministerului Industriei Ali
mentare, Institutul de cercetări 
hidrotehnice din cadrul Comitetu
lui de Stat al Apelor, universități

le din București, Iași și Cluj, Di
recția hidrografică a marinei și 
altele — colaborează în rezolvarea 
unor probleme importante atît sub 
aspectul cercetării fundamentale, 
cît și în ce privește rezolvarea unor 
probleme practice în domeniul 
pescuitului, transporturilor mariti
me, amenajărilor portuare și cos
tiere, combaterii poluării mării 
etc.

Lucrările congresului se vor 
desfășura între 17 și 21 octombrie 
la București, iar ședința de închi
dere va avea loc la Constanța la 
22 octombrie.

Pînă în prezent și-au anunțat 
participarea la congres peste 200 
de specialiști din statele membre 
ale comisiei și din alte țări, precum 
și delegați ai unor organizații in
ternaționale interesate în activi
tatea comisiei.

Deși numărul comunicărilor a- 
nunțate este foarte mare — peste 
230 — faptul că lucrările se vor 
desfășura în cadrul celor 11 co
mitete de specialitate asigură o 
dezbatere largă a problemelor puse 
în discuție. Cercetătorii români 
participă la congres cu peste 
50 de comunicări care prezintă 
rezultate recente ale activității 
științifice în domeniul oceanogra
fiei. Cele mai numeroase comuni
cări românești se referă în spe
cial la domeniile de cercetare inte- 
resînd comitetele de plancton, ver
tebrate marine și cephalopode, 
bentos, microbîologie-biochimie și 
poluarea mării, oceanografie-fizi- 
că, lacuri sărate și lagune, morfo
logie și geologie marină.

După terminarea lucrărilor este 
prevăzută o călătorie de studii, în
tre 23—27 octombrie, în cadrul că
reia, pe lîngă vizitarea unor obiec
tive de interes științific de pe lito
ral și din Delta Dunării, oaspeții 
de peste hotare vor avea posibilita
tea să-și formeze o imagine mai 
completă asupra preocupărilor po
porului nostru pentru dezvoltarea 
industriei și înflorirea culturii, pre
cum și asupra frumuseților peisa
jului românesc.

9 CEI.E PATRU ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Patria 
(completare Brâncuși Ia Tîrgu Jiu) — 10; 12,45; 15,45; 18,30; 
21.
® STEAUA FĂRĂ NUME : Republica — 9; 11,30; 14; 16,15; 
Grădina „Progresul" — 19,30 (la ambele completarea Cazul 
„D"), București — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, Grădina 
„Doina" — 19,30, (la ambele completarea Brâncuși la Tîrgu 
Jiu).
® FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Sala Pala
tului (seria de bilete 1 780 — orele 17 și seria 1 781 — orele 
20), Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Fero
viar — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, Excelsior — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15-, 20,30 (la toate completarea Fer
menții la lucru), Arenele Libertății — 19, Stadionul Dinarno
— 18,30, Festival — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină 
18; 20,30.
® NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : Capitol (completare 
Antagonisme) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 
19, Aurora (completare Copiii... iar copiii) — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 18; 20,30, ia grădină — 19.
• AVENTURILE LUI WERNER HOLT — ambele serii : Gri- 
vija — 9; 12,30; 16; 19,30, Modern — 9,30; 13; 17,15; 20,30. 
O ZORBA GRECUL : Victoria — 9; 12; 15; 18; 21, Gloria — 
9; 12; 15; 18; 21.
e LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Central (completare Pașii 
poetului) — 9; 11; 13,15; 16,15; 18,30; 20,45.
0 PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : Union — 
16; 19,45, Vitan — 15; 19.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
0 ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Doina — 11,30; 
15; 17,45; 20,30.
0 ISTORIA NAVIGAȚIEI — INIMA ȘI CONȘTIINȚA — 
PLANETA ENIGMELOR — LACUL LEBEDELOR — VULPEA 
ȘI CORBUL — MARGARETA : Timpuri Noi — 9—21 în con
tinuare.
O SUZANA ȘI BĂIEȚII : Giulești (completare Koprlvșcița) — 
15,30; 18; 20,30, Dacia (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară) •— 
9—11,45 în continuare; 18,15; 20,45.
0 PARTIZANII IN CÎMPIE : Buzești (completare Far West)
— 15,30; 18; 20,45, la grădină — 20, Rahova (completare Prin
tre nori) — 15,30; 18; 20,30.

0 YOYO : Unirea (completare O lacrimă pe obraz) — 15,30; 
18; la grădină — 19.
0 THfiRESE DESQUEYROUX : Flacăra — 15,30; 18; 20,30.
O CASA NOASTRĂ : Moșilor (completare Ghidrinul) — 15,30; 
18; 20,30.
• ALFABETUL FRICII : Crîngași (completare Cheia succesu
lui) — 15,30; 18; 20,30.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Progresul — 
14,30; 17,30; 20,30.
0 ȚARA DUHURILOR DIN MĂRILE SUDULUI : Lira (com
pletare Un secol și multe milenii) — 15,30; 18; 20,30, Colen- 
tina (completare Imagini din Muzeul pompierilor) — 15,30;
17,45; 20; la grădină — 19.
0 INSULELE FERMECATE : Pacea (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară) — 15,30; 18; 20,30.
© SERBĂRILE GALANTE : Ferentari (completare Un secol și 
multe milenii) — 16; 18; 20,30.

18,00 — Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar : — „Ulti
mul mohican" — film 
Peceți și file îngălbenite.

0 Filarmonica de stat „G. Enescu" (la sala mică a Palatului 
— orele 20) : CONCERT DE MUZICA PRECLASICĂ.
• Teatrul de Operă și Balet : DON CARLOS — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : MAMZELLE NITOUCHE — 
19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : RE
GELE MOARE — 19,30, (sala Studio) : NUNTA ÎNSÂNGE
RATĂ — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala diD 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 
19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara' (sala Magheru) : HENRIC AL 
IV-LEA — 20.
0 Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului de Come
die) : CIN-CIN — 19,30.
® 'Teatrul ,,Barbu Delavrancea' : INELUL LUI JUPITER — 20. 
0 Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : ELEFĂN- 
ȚELUL CURIOS — 16,30, (sala din str. Academiei) : TIGRI- 
ȘORUL PETRE — 17.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : RE
VISTA DRAGOSTEI — 20.
0 Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30.

19,00 — Telejurnalul de seară.

19,20 — Buletinul circulației ru
tiere.

19,30 — Atlas folcloric : Țara Mo
ților. Prezintă prof. I. R. 
Nicola.

20,00 — Săptămîna.

21,00 — Avanpremiera.

21.15 — Teleglob. Emisiune de că
lătorii geografice : Ca
nada.

21.45 — Cazul „D" — film, pro
ducție a Studioului cine
matografic „Al. Sahia*.

22.15 — „Un bilet la alegere" —1
program muzical cu Cons
tantin Drăghici și formația 
instrumentală condusă de 
Horia Moculescu.

22,35 — Telejurnalul de noapte.

22.45 — Buletinul meteorologic.

22,50 — închiderea emisiunii.

„BUGETUL TIMP" AL STUDENTULUI
si folosirea

9

sa rațională
Prof. dr. docent Mihai RÂVĂRUJ

rectorul Institutului agronomic din lași

lui profesională. Consider că el 
poate studia 10—11 ore pe zi, deci 
60—65 ore pe săptămînă. De ase
menea, trebuie să apreciem cît 
timp îi trebuie unui student spre 
a-și însuși bine cele predate în
tr-o oră de curs. în medie, acest 
raport este de 1/3 sau în cel mai 
bun caz 1/2. Deci pentru învățarea 
și aprofundarea celor predate în
tr-o oră, studentul are nevoie de 
2—3 ore de studiu individual. Mai 
adăugăm la acestea preocupările, 
eforturile pentru a fi la curent cu 
tot ce este mai nou și mai înaintat 
în știința și cultura națională și 
mondială. Pornind de la aceste con
siderente voi analiza, pe scurt, pro
blema bugetului timp al studenților 
din institutele agronomice.

Numărul de ore obligatorii în
scrise în planurile de învățămînt 
la diferiți ani și facultăți variază

între 30 și 41. Studenții din anul 
I, care ca începători au nevoie de 
mai mult timp pentru studiu indi
vidual, pentru adaptarea la formele 
de lucru specific universitare, au 
un program încărcat — cei de la 
medicină veterinară 36 ore săptă- 
mînal, iar cei de la agricultură și 
horticultura 41 ore. Acest număr 
mare de ore rezultă din cursuri, 
seminarii, lucrări de laborator ; 
pentru studenții anului I agricul
tură și horticultură se mai adaugă 
6 ore de practică pe săptămînă. 
Numărul de ore de curs pe săptă
mînă variază la diferiți ani între 
15 și 18. Pentru pregătirea în bune 
condiții a materiei predate la 
cursuri, studenții au absolută ne
voie de 30—40 ore pe săptămînă. 
Trebuie să mai ținem cont și de 
faptul că unii studenți doresc să 
urmeze și cursuri facultative ca, 
de exemplu, pedagogie (2 ore în

semestrul 9 la toate facultățile), 
conducerea mijloacelor de trans
port auto (3 ore în semestrul 4 la 
țqate facultățile), adăposturi agri
cole (2 ore în semestrul 7 la fa
cultatea de agricultură) și economia 
vînatului (3 ore în semestrul 8 la 
facultatea de medicină veterinară). 
Un calcul sumar ne arată că pro
cesul didactic plus pregătirea ne
cesită 70—80 ore pe săptămînă. 
Pentru anii I, III și V agricultură 
și horticultură, care au de execu
tat și proiecte, problema bugetului 
timp devine și mai dificilă. în plus 
se mai adaugă în programul stu
denților timpul afectat pentru ac
tivitatea politico-educativă și ob
ștească desfășurată în organiza
țiile U.T.C. și Asociațiile studenți
lor, timpul necesar pentru masă, 
transport, cinema, teatru, concert, 
lectură din literatura beletristică, 
timpii morți datorită unor „feres
tre" în orare etc.

Toate acestea ne arată că, cel 
puțin pentru studenții institutelor 
agronomice, bugetul timp este prea 
mic. Se mai adaugă și faptul că o 
parte din studenți nu utilizează a- 
cest buget în mod rațional din pri
ma zi a semestrului, nu studiază 
individual, ritmic, ci depun eforturi 
mai mult în sesiunile de examene, 
fapt ce duce la o pregătire super
ficială și la oboseală.

Pentru ca studenții să poată 
avea la dispoziție timpul necesar 
unei temeinice pregătiri, sînt de 
părere că procesul didactic obliga
tor, înscris în planurile de învăță
mînt, n-ar trebui să depășească 30 
ore pe săptămînă, deci în medie 5 
ore pe zi, afectîndu-se un spațiu

mai larg programului personal de 
lucru, studiului individual, infor
mării de specialitate, de cultură 
generală. S-ar putea ajunge la a- 
ceastă situație printr-o reducere a 
numărului de ore la unele disci
pline, în urma analizei programe
lor analitice, prin eliminarea tutu
ror problemelor neesențiale, depă
șite, a părților descriptive care se 
pot dezbate la lucrările practice, 
prin reducerea istoricului etc. De 
asemenea, propun să se scoată cele 
6 ore de practică din anul I de la 
facultățile de agricultură și horti
cultură, care nici nu-și ating 
scopul, deoarece studenții n-au 
parcurs încă nici o disciplină de 
specialitate și în acest caz practi
ca se rezumă adesea la o muncă 
necalificată prestată în gospodăria 
didactică a institutului, prea mică 
pentru numărul mare de studenți. 
Tot pentru reducerea numărului 
de ore consider necesar să se 
examineze de către specialiști dacă 
toate proiectele sînt necesare și 
au o contribuție efectivă la for
marea viitorilor specialiști. O eco
nomie substanțială de timp se 
poate realiza și prin alcătuirea cît 
mai rațională a orarelor în funcție 
de spațiul de învățămînt, prin 
mai buna organizare a programului 
activităților obștești, a ședințelor 
etc.

Toate aceste măsuri se cer însă 
susținute de un sprijin efectiv a- 
cordat studenților din partea 
corpului profesoral Fiind exigenți 
față de propria noastră pregătire 
științifică și pedagogică, sîntem 
datori să orientăm munca studenți
lor, să-i ajutăm să-și formeze un 
stil universitar de studiu, bazat nu 
pe acumularea mecanică a cunoș
tințelor. ci pe dezvoltarea capaci
tății de gîndire proprie și investi
gație, pe stimularea puternică a 
spiritului lor creator.
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Delegația de partid 

si guvernamentală română 

s-a întors din Guineea

Consiliului de 
invitația lui Ah- 
președintele Re- 
secretar general

Joi s-a înapoiat în patrie dele
gația de partid și guvernamentală 
română, condusă de Petre Blajo- 
vici, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al 
Miniștri, care, la 
med Seku Ture, 
publicii Guineea,
al Partidului Democrat din Gui
neea, a făcut o vizită în această 
țară, ou prilejul Zilei naționale.

Din delegație au făout parte Ion 
Stoian, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost în
tâmpinați de Janos Fazekaș, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Mihai Gere, membru supleant al

Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., de membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, de acti
viști de partid și de stat.

★

în ajunul plecării din Conakry, 
președintele Seku Ture a oferit 
un dejun în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale române.

La plecarea delegației spre pa
trie, la aeroport au fost prezenți 
Leon Maka, secretarul permanent 
al Biroului Politic Național al 
Partidului Demoorat, Ismael Ture, 
ministrul dezvoltării economice, 
membri ai Biroului Politic Națio
nal și Tumani Sangare, ministrul 
justiției.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la Co
nakry, precum și 
afaceri ad-interim

însărcinatul ou 
al României.

(Agerpres)

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R.
pentru industria carboniferă
Zilele acestea s-au desfășurat în 

R. P. Bulgaria 
24-a ședințe a 
nente C.A.E.R. 
carboniferă.

La ședința comisiei au luat par
te delegați din țările membre ale 
C.A.E.R. — R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, Republica Socialistă Ro
mânia, R. P. Ungară și Uniunea 
Sovietică. Au luat parte, în calitate 
de observatori, reprezentanți ai 
R.S.F. Iugoslavia.

lucrările celei de-a 
Comisiei perma- 
pentru industria

Comisia a analizat munca con
siliilor tehnico-științifice și a luat 
măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea acestei activități. 
Au fost discutate probleme ale co
laborării între țările membre ale 
C.A.E.R. în domeniul industriei 
carbonifere.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

la Ministerul Comerțului al Marii Britanii
Cu prilejul apropiatei deschideri 

a Expoziției britanice de mașini a- 
gricole și de construcție, joi seara 
a sosit în Capitală lordul W. B. D.

de stat la Minis-

„smoENiir
(Urmare din pag. I)

Călătorești cu vaporul șl pentru 
cîteva zile vrei să scapi de zgo
motul orașului, vrei să te „deco
nectezi", să te recreezi. Excursio- 
nistul fără educație, zgomotos și 
obraznic, pentru care stridența 
este o metodă de a se impune, nu 
lasă aparatul cu tranzistor! din 
mînă. El îl deschide la maximum, 
îl așează pe banca ta. El apare la 
cofetărie, la bar, pe plajă și pro
cedează la fel, fără să se uite în 
dreapta și în stînga. Volens-nolens 
te face să iei act de existența lui, 
să participi la distracția lui, să-i 
suporți manifestările zgomotoase. 
El confundă propriile petreceri și 
obiceiuri cu ale tuturora — mai 
precis Ie desconsideră pe ale al
tora, considerîndu-le pe cele pro
prii ca obligatorii pentru toți — te 
stînjenește, nu-și dă seama că re
prezintă o minoritate, o sursă de 
neplăceri, că se face antipatic și 
dezagreabil. Lucrul acesta ar tre
bui să i se exprime cu multă fer
mitate. Să 1 se arate încă din 
școală că prin aceste mijloace și 
efecte stridente, vrînd să pară „ori
ginal", nu reușește decît să intre 
într-o uniformă, într-o mască de 
carnaval, că proastele maniere 
strică nu numai individului, ci și 
societății care respinge și con
damnă tot ceea ce e artificial, 
certat cu inteligența, tot ceea ce 
duce la degradarea individului și 
la ridicol.

în timpul verii — ca să exem
plificăm cîteva soiuri de stri
dențe — vacanța ne-a dus în mari 
colective pe malul mării, al rîurilor 
și lacurilor de munte. Am observat 
cu un sentiment neplăcut inscrip
țiile și imaginile pe care și le fac 
pe piele unii bărbați tineri : mingi 
de fotbal, nuduri, inimi străpunse 
de săgeata lui Cupidon, avioane 
cu reacție, nume de fete etc. A- 
ceastă mutilare „estetică" echiva
lează cu o autobatjocorire de îm
prumut, deoarece obiceiurile și 
cultura poporului nostru nu cunosc 
asemenea manifestare primitivă.

Deficiențe morale și estetice, stri
dențele ridică probleme de educa
ție și civilizare. Cei ce stimulează 
prin indiferență, prin admiterea 
hazului de calitate joasă, prin 
lipsa de tact sau de talent (ne gîn- 
dim la slaba selecționare a mo
delelor în unele întreprinderi de 
confecții, la punerea în vînzare a 
unor respingătoare obiecte de 
artizanat, la insuficienta exigență 
a autorilor ce semnează unele jur
nale de actualitate cinematografi
că) manifestările deșănțate, stri
dente, grosolane — toți aceștia me
rită, la rîndu-le, o ripostă mai fermă 
din partea opiniei publice, un pro
test mai energic, mai vehement din 
partea cetățenilor, a colectivelor 
însărcinate cu păstrarea ordinii și 
disciplinei în școli și instituții.

Stridența este o sfidare și trebuie 
sancționată ca o deficiență morală.

Brown, ministru 
terul Comerțului al Marii Britanii.

La sosire pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de Va- 
sile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Titus Cristu- 
reanu și Hristache Zambeti, vice
președinți ai Camerei de Comerț, 
de funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Mi
nisterul Comerțului Exterior și Ca
mera de Comerț.

Au fost de față R. Brash, prim- 
secretar al Ambasadei Marii Bri
tanii la București, și membri ai 
Ambasadei. (Agerpres)

Primirea delegației P.C. 
la Uniunea Generală a

din Finlanda
Sindicatelor

din România
Joi dimineața, tovarășul Con

stantin Drăgan, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, a primit delegația 
Partidului Comunist din Finlanda,

de tovarășul Aame Saari-condusă
nen, președintele partidului.

La primire au participat membri 
ai Comitetului Executiv al U.G.S.R. 
și Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc o dis
cuție cordială, tovărășească.

Lidera! Partidului liberal din Marea Britanie
primit la Marea Adunare Națională

Joi dimineața, Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, a primit pe liderul Par
tidului liberal din Marea Brita
nie, Joseph Grlmond, deputat în 
Camera Comunelor.

șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat președintele Comisiei de 
politică externă a Marii Adunări 
Naționale, Dumitru Popescu, și alți 
deputați, membri ai Grupului par
lamentar pentru relațiile de prie
tenie România-Marea Britanie.

Joi dimineața a părăsit Capitala 
Francois Ortoli, comisarul general 
al planului din Franța, care, împre
ună cu soția, a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația președin
telui Comitetului de Stat al Pla
nificării.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
cu soția, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
membri ai conducerii C.S.P.

Au fost prezenți Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București, 
cu soția, și membri ai ambasadei.

înainte de plecare, dl. Franțois 
Ortoli a făcut următoarea decla
rație redactorului Agenției române 
de presă „Agerpres", Petru Uilă- 
eah :

Am căzut de acord cu interlocu
torii mei — prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, Ma
xim Berghianu, și cu principalii săi 
colaboratori — asupra interesului 
pe care îl prezintă schimburile re
ciproce în domeniul planificării 
între țările noastre, precum și pro
gresele pe care le vom putea în
registra în urma acestor contacte.

Vizita pe care am făcut-o în 
România, vizită scurtă, dar cu un 
program bogat și foarte' instructiv, 
mi-a permis să remarc cît de in
teresante sînt metodele de plani
ficare românești și progresele re-

alizate de economia dv. Ea mi-a 
oferit prilejul să văd numeroase 
unități industriale mari ca Uzine
le de tractoare de la Brașov, U- 
zina de fire și fibre sintetice de 
la Săvinești, Combinatul siderur
gic în curs de construcție la Ga
lați și să constat că țara dv. a re
curs la cele mai moderne metode 
tehnice pentru a obține o indus
trie dinamică, capabilă să partici
pe în competiție pe plan interna
țional. Procedeele pe care le-ați 
folosit sînt excelente și ele vă vor 
permite realizarea obiectivelor 
prevăzute. în același timp am a- 
vut ocazia să vizitez și unele uni
tăți agricole, unde am fost mar
torul eforturilor ce se depun și al 
impresionantelor realizări obți
nute.

în concluzie, vizita pe care am 
făcut-o în România mi-a lăsat 
impresia unei țări în plin avint 
constructiv, în plină evoluție, ca
pabilă de a realiza obiectivele pe 
care și le-a fixat. Aș vrea să mai 
adaug că am fost plăcut impresio
nat de căldura cu care am fost 
primiți pretutindeni. Aceasta nu 
face, după părerea mea, decît să 
exprime un lucru pe care france
zii îl cunosc bine și anume profun
da prietenie care leagă poporul 
român și poporul francez.

Cronica zilei
Joi, delegația militară ceho

slovacă, condusă de generalul de 
■ armată Bohumil Lomsky, mi
nistrul apărării naționale a R. S. 
Cehoslovace, a vizitat complexul 
petrochimic de la Brazi, o unitate 
a armatei noastre și stațiunea ex
perimentală viticolă Valea Călu
gărească.

în cursul acestor vizite, oaspeții 
militari cehi au fost însoțiți de ge- 
neralul-locotenent Vasile Ionel, ad
junct al ministrului forțelor arma
te, de generali și ofițeri superiori.

Vicepreședintele Comitetului exe- 
cutiv al Sfatului popular al regiu
nii Ploiești, Panait Chircu, a ofe
rit un dejun în cinstea delegației, 
la care a luat parte și ambasado
rul R. S. Cehoslovace la București, 
Cestmir Cisar.

★
Președintele Comitetului pentru 

energie nucleară din Norvegia, E. 
Randers, a făcut joi o vizită la Co
mitetul pentru energie nucleară de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România. Cu 
acest prilej, au fost discutate unele 
posibilități de colaborare dintre 
cele două comitete în domeniul 
cercetărilor fundamentale și al 
aplicațiilor pașnice ale energiei 
nucleare.

în continuare, oaspetele, însoțit 
de acad. Horia Hulubei, a vizitat 
Institutul de fizică atomică al A- 
cademiei, unde a luat cunoștință 
de ultimele realizări ale oamenilor 
de știință și cercetătorilor institu
tului. Aici au fost vizitate labora
toarele de raze cosmice, de fizica 
neutronilor, de reacții 
de fizica și tehnica 
ciclotronul.

nucleare, 
reactorilor,

★
Franz Drutschmann, 

șefului Reprezentanței 
a Republicii Federale a Germaniei 
la București, a oferit joi după- 
amiază un cocteil cu prilejul des
chiderii Expoziției de carte din 
R.F.G. Au luat parte prof. dr. do
cent Alexandru Bălăci, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, oameni de 
artă și cultură, directori de edituri, 
ziariști, precum și 
pului diplomatic.

★
Joi dimineața a 

la, îndreptîndu-se

locțiitor al 
comerciale

membri ai cor-

părăsit Capita- 
spre patrie, de-

TELEGRAME EXTERNE
Vizita delegației de partid

și guvernamentale a R. P. Polone în U. R. S. S

Mitingul de la Sverdlovsk

Ordjoni- 
unde a

Kosîghin

SVERDLOVSK 13 (Agerpres). — 
Delegația de partid șl guverna
mentală a R. P. Polone a vizitat la 
13 octombrie uzina constructoare 
de mașini grele „Sergo 
kidze" din Sverdlovsk, 
avut loc un miting.

Luînd cuvîntul, Alexei
a subliniat că unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste constituie princi
palul factor al păcii și securității 
internaționale. Referindu-se la si
tuația din Vietnam, vorbitorul a 
spus că Uniunea Sovietică și alte 
țări socialiste fac tot posibilul pen
tru a acorda ajutor poporului viet
namez în lupta sa împotriva agre
siunii americane. Președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a arătat în continuare că, potrivit 
datelor existente, industria sovieti-

că va depăși sarcinile de plan ale 
primului an din actualul cincinal.

Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, a subliniat în cuvîntarea 
sa că Polonia și Partidul Muncito
resc Unit Polonez sînt hotărîte să 
facă totul pentru a întări forța la
gărului socialist. El a declarat că 
planurile imperialiștilor americani 
de a înăbuși lupta de eliberare a 
poporului vietnamez au suferit 
un eșec și că numai retragerea tru
pelor S.U.A. din Vietnam ar crea 
condiții pentru rezolvarea politică 
a problemei vietnameze. în conti
nuare, vorbitorul a arătat că scopul 
vizitei delegației poloneze în 
U.R.S.S. îl constituie dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre cele 
două țări.

BELGRAD

C.C. al P.C. Italian
ROMA 13 (Agerpres). — La 

Roma și-a încheiat lucrările Ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Italian. Plenara a 
aprobat o rezoluție pe marginea 
raportului prezentat de Luigi Lon
go, secretar general al partidului, 
privind „Acțiunea unitară a co
muniștilor față de desfășurarea si
tuației politice din Italia". Au fost 
de asemenea dezbătute probleme 
organizatorice.Plenara C. C.Comunist din Chile

SANTIAGO DE CHILE 13 (A- 
gerpres). La Santiago de Chile' 
și-a încheiat lucrările Plenara C.C. 
al Partidului Comunist din Chile, 
în cuvîntul de închidere, Louis 
Corvalan, secretar general al C.C. 
al partidului, a subliniat că po
porul chilian trebuie să-și aducă 
un aport mai mare la lupta justă 
a poporului vietnamez. El a che
mat la unitatea comuniștilor și so
cialiștilor chilieni, pentru crearea 
unui guvern democratic.

Cu privire la plecarea 
definitivă a ambasadorilor 

români din 
R. S. CEHOSLOVACĂ

■

PRAGA. — Președintele guver
nului R. S. Cehoslovace, Jozef Le- 
nart, l-a primit la 13 octombrie 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România la Praga, prof. Gh. 
Nițescu, în legătură cu apropiata 
sa plecare definitivă din R. S. 
Cehoslovacă. Cu acest prilej a a- 
vut loc o convorbire cordială, prie
tenească.

DANEMARCĂ
COPENHAGA 13 (Agerpres). —■ 

Cu prilejul plecării sale definitive 
din Danemarca, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re- 

. publicii Socialiste România în a-< 
ceastă țară, Petru Mânu, a fost 
primit de primul ministru, Jens 
Otto Krag, și de ministrul aface
rilor externe, Per Haekkerup. în
trevederile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ședința Vecei Federale» »

BELGRAD 13 (Agerpres). — Joi 
a avut loc o ședință comună a Ve
cei Federale și a Vecei pentru pro
blemele economice ale Scupștinei 
Federale, la care președintele Ve
cei Executive Federale, Petar 
Stambolici, a vorbit despre rezul
tatele obținute în aplicarea refor
mei economice și despre orienta-

rea politicii economice în anii 
viitori.

Apoi Vecea Federală și-a conti
nuat lucrările în ședință separată, 
discutînd probleme privind posibi
litățile de dezvoltare și măsurile 
politico-economice în anul 1967. 
Miloș Minici a fost ales președinte 
al Vecei Federale șl vicepreședinte 
al Scupștinei Federale.

Date privind dezvoltarea
economiei polone

VARȘOVIA 
Potrivit datelor 
cate de Direcția centrală de statis
tică, în primele trei trimestre ale 
acestui an, ritmul..de creștere a
producției industriale a Poloniei a 
fost de 7,1 la sută, față de 6,5 la 
sută cît era prevăzut în planul pe 
acest an. Cel mai mare indice, în 
comparație cu aceeași perioadă a a- 
nului trecut, a fost înregistrat în 
industria chimică 11,7 la sută. 
Urmează industria construcțiilor și 
industria materialelor de construc
ții cu 9,5 la sută, industria grea cu 
8,3 la sută etc. în industria ușoa-

13 (Agerpres). — 
preliminare publi-

ră și alimentară s-a înregistrat o 
creștere de 4 la sută.

Rezultate bune au fost înregis
trate și în agricultură. Recolta de 
cereale a fost cu 15 la sută mai 
mare decît cea de anul trecut. A 
sporit cu 5 la sută numărul de 
vite și cu 12 la sută producția de 
lapte.

în domeniul comerțului exterior 
s-a înregistrat o creștere de 1,8 la 
sută. Comparativ cu primele trei 
trimestre ale anului trecut, im
portul a sporit cu 3,7 la sută, iar 
exportul a scăzut cu 0,1 la sută.
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Vine cuituiiciie ou sirax- g 
conferențiat joi după- | 
Casa de cultură a in- B

I
aia ue ram jrupes- n 
solistă în concertul 0 
pianista Sarica Ey- B 

a in- n 
pentru 9 
kovski. | 

concursul corului „Madri- - 
dirijat de Marin Constantin, I 

t prezentată în primă audiție a

I 
I
I
I
I

legația orașului Nanterre, condusă 
de Raymond Barbet, primarul mu
nicipalității acestui oraș, deputat 
de Sena, care ne-a vizitat țara în 
cadrul relațiilor de înfrățire sta
tornicite între orașele Nanterre și 
Craiova.

In timpul celor zece zile petre
cute în România membrii delega
ției au vizitat orașul Craiova, re
giunea Oltenia, obiective social- 
culturale de pe valea Argeșului, 
Valea Prahovei, din orașele Bra
șov și București.

De asemenea, au avut convor
biri cu reprezentanți ai organelor 
locale de stat din regiunea Olte
nia și conducerea Institutului ro
mân pentru relațiile 
străinătatea.

culturale cu

★
Gurrla 
află în 

Institutului

Lacroix din 
țara noastră 

român

Prof. Jorge 
Mexic, care se 
la invitația 
pentru relațiile culturale ou străi
nătatea, a < 
amiază la Casa de cultură a in' 
stitutului despre „Mexicul azi".

★
Orchestra simfonică a Radiote- 

leviziunii, dirijată de Paul Popes
cu, a avut ca s 
de joi seara pe pianista __  .
segul din Turcia. Artista a in
terpretat Concertul nr. 1 j 
pian și orchestră de Ceaikovski, 
Cu concursul corului „Madri
gal", 
a fost prezentată 
piesa „Pe o plajă japoneză" de 
Mircea Istrate. Programul concer
tului a mai cuprins Simfonia a 
V-a de Anton Bruckner.

(Agerpres)

CUM VA FI VREMEA
i'T.:

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 octombrie a.c. In țară : 
Vreme relativ călduroasă. Cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în jumătatea de nord-vest a 
tării, unde vor cădea ploi locale. 
In rest, ploi izolate. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 4 și 14 
grade, iar maximele între 16 și 23 
grade. In București : Vreme în ge
neral călduroasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura se menține ridicată.

illiam Nelson a fosf pilot în 
armata Statelor Unite ale A- 
mericii. Avea 49 de ani. Pînă 
nu demult, a comandat 
un aparat „F-105-D”, un

reactor supersonic, bombardier și a- 
vion de vînătoare în același timp. 
Nu știu ce gîndea William Nelson în 
diminefile sau nopjile cînd, urcîn- 
du-se în carlingă, pleca să-și exe
cute raidurile 
Vietnamului 
dacă-și iubea 
deplinea, pur
Tot ce știu despre William Nelson se 
referă la o anumită amiază, petrecu
tă, recent, în jungla Hoa-Binh-ului.

în ziua aceea, reactorul comandat 
de William Nelson zbura, cu 2 000 
kilometri pe oră, undeva, la sud-vest 
de Hanoi, în zona „regiunilor înal
te’ a Hoa-Binh-ului, peste junglă, 
acolo unde Delta nord-vietnameză 
cedează 
podobiji 
xurianfă 
șoseaua 
munfilor,
Rîului Negru, s-a ivit, minuscul, un 
camion. Transporta niște mărfuri. 
Fulgerător, William Nelson a coborît 
în picaj, vrînd să-l mitralieze, dar a- 
cesta i-a fost sfîrșitul. Undeva, lîngă 
junglă, dinfr-un lan de trestie de za
hăr, cinci oameni au tras, în aceeași 
clipă. Au tras exact în punctul și-n 
fracfiunea de clipă în care, așa cum 
învă|aseră la exercifiile de fir, cele mai 
redutabile supersonice ale S.U.A. de
vin vulnerabile. Reactorul „F-105-D*, 
comandat de ofiferul William Nelson, 
s-a prăbușit în flăcări pe un cîmp 
de tapioca.

Am văzut, înfr-un tare din befe de 
bambus, mormîntul, cu pămîntul 
proaspăt așternut deasupra. Alături, 
resturile avionului, în care soarele a- 
prinde, cîte-o clipă, stranii sclipiri în 
fierăria carbonizată, prin funinginea 
pe care o spulberă vînful.

Cazul lui William Nelson nu esfe 
singurul. El se înscrie printre cele 700 
de raiduri aeriene executate de avia- 
fia S.U.A. deasupra provinciei Hoa- 
Binh (bilanț : peste 1 000 bombe cla
sice, provocînd numeroase distrugeri, 
peste 1 000 rachete, 2 500 „bombe cu 
bile", bombe a căror rază de aefiune 
se cifrează la mii de metri, 40 morfi, 
peste 50 rănifi). Nici sfîrșitul nu con
stituie o excepție. Reactorul coman
dat de William Nelson este unul din 
cele aproape 1 500 de avioane ame
ricane doborîfe pe teritoriul R. D. 
Vietnam,

Morminte ale pilofih 
din Flota a 7-a sînt 
pretutindeni pe-aici, la 
și la sud de paralela 17. 
rea de la Hoa-Binh își are, 
nificafia sa, subliniată printr-un deta
liu particular : este vorba de cei de

aeriene în spațiul 
de nord ; nu știu 
misiunea sau dacă in
și simplu, un ordin.

locul munfilor sălbatici, îm- 
pînă spre creștete cu o lu- 
vegefajie eternă. Jos, pe 
ce șerpuiește la poalele 

lîngă fărmul drept el

>r S.U.A. 
semănate 
nord ca 
întîmpla- 

însă, sem-

la sol. Membri ai milifiei populare din 
cătunul Bung, comuna Thu Phong, cei 
cinci țărani, autorii contraatacului, a- 
parfin minorității Muong, una din cele 
șapte minorități najionale care trăiesc 
în această provincie.

Dar să lăsăm să vorbească, în con
tinuare, faptele, reliefîndu-ți 
semnificafia.

De la mormînful lui William 
un „Jeep* camuflat cu crengi
zite ne-a dus, pe drumuri întorto
cheate și strîmte, spre satul Bung, as
cuns undeva, prin desișuri de trestii, 
între junglă și munfi. Mă întovărășea 
Nguyen Van Dinh, vicepreședin
tele Comitetului executiv admi
nistrativ al districtului, om în vîr- 
sfă, cu părul alb, vechi soldat din

singure

Nelson, 
tnfrun-

mînful lui William Nelson va crește, 
curînd, iarba bogată a tropicelor.

Bui Van Kenh, comandantul grupu
lui de pușcași din ziua contraatacu
lui, m-a invitat la el acasă. Tînăr (are 
numai 24 de ani), membru al coopera
tivei agricole din comună, el este și 
comandantul adjunct al milifiei popu
lare din Thu Phong. Cel pu|in jumă
tate din oamenii satului ne-au urmat, 
și, înghesuifi într-o singură încăpere, 
au ascultat cu ochi strălucitori (pen
tru a cîta oară ?) cum a fost doborîf 
avionul dușman în lanul de tapioca 
de către cinci țărani înarmați cu puști 
de infanteriști.

Lupta dreaptă a Vietnamului e de
numită aici „războiul armatei, războiul 
poporului’. Identitatea de feluri e ab-

DE tLĂ^RlMISUL NOSTRU SPECIA^ l |
r R. o. vonam

Focuri
în junglă
Reportaj de llie PURCARU

Vietnamul de sud, „regrupat spre 
Nord’ în 1955, după acordurile de la 
Geneva. Era amiază cînd am ajuns 
în cătun. Salul, compus din cîfeva lo- 
cuinfe lacustre, case așezate pe piloni 
de bambus (revărsările torentelor din 
mun|i sînt aici frecvente), ne-a înfîm- 
pinat cu sunetele de gonguri cu care, 
după tradifie, sînt primiți musafirii. în 
grupul de tineri care loveau în micile 
tobe scînteietoare, mulfi erau înarmați. 
Am numărat vreo 14 puști. Atmosfera, 
însă, n-avea nimic „de război*, oa
menii focmai se întorseseră de la 
cîmp și se pregăteau să prînzească.

Ca pretutindeni în R. D. Vietnam, 
în clocotul atîfor evenimente drama
tice, viafa își urma și aici cursul fi
resc, profifînd de fiecare clipă de li
niște pentru a-și declanșa resorturile 
intime, creatoare, sugrumate în timpul 
luptei. Oamenii satului Bung își cul
tivă pămînlurile, doboară bambușii 
din pădure, organizează vînăforl, își 
primesc musafirii cu sunete dulci de 
gonguri scînteietoare, Iar peste mor-

solută și faptele o confirmă, într-o 
pluralitate de planuri ce luminează a- 
celași sens. întreaga populafie a Viet
namului de nord, care cuprinde 67 
najionalilăji, și-a cimentat în acești 
ani unitatea, făcînd un singur bloc de 
granit în jurul partidului și guvernu
lui. Născute din conștiința aceluiași 
fel, între diversele najionalităfi s-au 
creat legături de ojel, pe care flăcă
rile războiului n-au izbutit să le spar
gă. Dimpotrivă, ele se călesc cu fie
care zi — cu fiecare suferință, cu fie
care victorie — oferind la fot pasul 
exemple care emoționează, care tre
zesc admirația. Una dintre armele 
principale ale „războiului psihologic’ 
ce-l înso)ește pe cel militar a fost 
tocmai încercarea S.U.A. de a aflfa 
naționalitățile Vietnamului, de a crea 
un „front* pe teritoriul relațiilor din
tre ele. încercarea a eșuat. Faptul că 
statui democrat-popular n-a ezitat să 
încredințeze minorităților arme este o 
probă dintre cele mai elocvente, care 
face de prisos orice comentariu.

Dar să lăsăm să vorbească, în con
tinuare, faptele.

„Anul acesta — îmi povestea mal 
departe Bul Van Kenh, răspunzînd 
unei întrebări privind starea recoltei
— nu ne-a lipsit orezul decît o lună ; 
dar am avut, pentru luna asta, des
tulă hrană, tapioca, porumb, cartofi, 
carne de porc’. Pînă în 1955, în a- 
ceasfă regiune cu soluri sterpe, mon
tane, sau cotropite de junglă, orezul 
n-a ajuns niciodată mai mult de trei 
luni într-un / an.

Faptele necesită o explicafie. Pînă 
la eliberarea tării de sub dominația 
colonială, patru familii de șefi de tri
buri, mari seniori feudali cu regim de 
monarhi absolufi, tirani ai provinciei, 
își împărfeau puterea asupra pămîn- 
furilor șl oamenilor, perpetuînd, în 
plin secol al XX-lea, practicile evului 
mediu, dominînd cu drepturi de via- 
fă și moarte, ferorizînd populația, fi- 
nînd-o într-o cruntă înapoiere și să
răcie. Claustrată între meterezele 
munfilor sau în jungla Rîului Negru, 
minoritatea Muong a trăit, vreme de 
secole, departe de orice civilizație, 
șefii de triburi și oamenii lor încu- 
rajînd prin toate mijloacele izolarea, 
încercînd s-o convertească în spirit 
șovin.

O dată cu 1955, șefii de triburi au 
fost alungafi, ogoarele și pădurile in- 
trînd în sfăpînirea țăranilor, care s-au 
unit în cooperative agricole din ce în 
ce mal puternice, mai înfloritoare. O 
dată cu 1955, naționalitățile au căpă
tat drepturi egale, iar în satele popu
lației Muong au pătruns, pentru pri
ma oară, învățătorul și doctorul.

„Prin tot ce-a făcut pentru ei, parti
dul comuniștilor le-a cîșfigat pentru 
totdeauna încrederea — mi-a mărtu
risit Nguyen Van Dinh 
lealitatea care le este 
vor fi totdeauna alături de comuniști, 
de patria ai cărei fii au

lată, pe scurt, istoria doborîrii unui 
bombardier supersonic — unul din 
cele 18 avioane ale S.U.A. distruse, 
pînă la ora de fafă, de populația ci
vilă din Hoa-Binh — și cîfeva din re
sorturile intime care declanșează, aici, 
contraatacurile, lupta, victoriile.

...Ne pregăteam de plecare, cînd, 
ca de obicei în aceste zile, vuiete sur
de au urcat dinfr-o dată din zări. Cîfe
va bombardiere americane veneau 
dinspre Sud, dinspre bazele militare 
instalate în Tailanda. Cerul era albas
tru, transparent ca lacurile acestor 
munfi. Era exact ca-n amiaza de la 
începutul acestor rînduri. Am văzut 
cum fe|ele se crispează, cum pumnii 
se string, dar nimeni n-a schifat nici 
un gest. Avioanele zburau sus, mult 
prea sus, acolo unde puștile tirani
lor nu puteau să le ajungă. Avioanele 
au trecut mai departe. Dar curînd, din 
orizontul ce le-absorbise, s-a ridicat
— zid de foc — vuietul canonadelor. 
Riposta artileria antiaeriană.

— iar ei, cu 
caracteristică,

devenit".



VIATA VIATA

întrevederile ministrului afacerilor 
externe al României cu miniștrii

9

de externe ai Iugoslaviei și Marii Britanii

SPANIA intllnirea

Succesul comisiilor muncitorești
7

î®dor Jivkov

în alegerile sindicale Charles de Gaulle

NEW YORK 13 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a a- 
vut, miercuri după-amiază, o în
trevedere cu secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Iugo
slaviei, Marko Nikezici. în cursul 
întrevederii, desfășurată într-o at
mosferă deosebit de prietenească, 
au fost abordate probleme privind 
evoluția situației în Europa, re
lațiile dintre cele două țări, pre-

Dineu oferit 
Corneliu

Ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, a o- 
ferit, miercuri seara, la sediul mi
siunii permanente a țării noastre 
la O.N.U., un dineu în cinstea șe
filor unor delegații participante la 
cea de-a 21-a sesiune a Adunării 
Generale.

La dineu au participat Frank 
Aiken, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministrul 
afacerilor externe al Irlandei, Spy
ros Kyprianou, ministrul de exter
ne al Ciprului, Adnan Al Pacha- 
chi, ministrul de externe al Ira
kului, Mangalîn Dugersuren, mi
nistrul de externe al Mongoliei, 
M. C. Y. Mgonja, ministrul dez
voltării comunității și culturii , na
ționale al Tanzaniei, Jan Busniak, 
adjunct al ministrului de externe 
al Cehoslovaciei, Tewfik Bouat- 
toura, reprezentant permanent al 
Algeriei la O.N.U., Milan Klusak,

cum și probleme referitoare la lu
crările celei de-a 21-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

în aceeași zi, Corneliu Mănes
cu s-a întîlnit cu ministrul de ex
terne al Marii Britanii, George 
Brown. Cei doi miniștri au con
tinuat convorbirile începute luni, 
consacrate unor probleme aflate pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale și problemelor 
care interesează cele două țări. 
Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

de tovarășul 
Mănescu
reprezentant permanent al Ceho
slovaciei, Z. Rossides; reprezentant 
permanent al Ciprului, J. G. de 
Beus, reprezentant permanent al 
Olandei,. Mohamed El Kony, repre
zentant permanent al R.A.U., Ni
kolai Fedorenko, reprezentant per
manent al U.R.S.S., Pedro Zulaoga, 
reprezentant permanent a. i. al 
Venezuelei, Phillippe de Seynes, 
subsecretar al O.N.U. pentru pro
bleme economice și sociale, Renâ 
Maheu, director general al 
U.N.E.S.C.O.

Au participat, de asemenea, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al României, 
Gheorghe Diaconescu, Ioan Geor
gescu, Costin Murgescu — membri 
ai delegației române, Petre Bălă- 
ceanu, ambasadorul României la 
Washington.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

După cum s-a mai anunțat, în 
cursul sesiunii a XXI-a a Adună
rii Generale a O.N.U. ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă
nescu, și ministrul de externe al 
Republicii Democratice Congo, Jus
tin Marie Bomboko, au avut la 
New York un schimb de vederi 
asupra unor probleme de interes 
comun.

Cu acest prilej, ei au examinat 
posibilitatea de a realiza o mai 
bună cunoaștere reciprocă, de a 
dezvolta bune relații între cele 
două țări și, din împuternicirea 
guvernelor lor, au convenit stabi
lirea de relații diplomatice, la ni
vel de ambasade, între Republica 
Socialistă România și Republica 
Democratică Congo.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a reluat 
examinarea plîngerii Republicii 
Congo (Kinshasa) împotriva Por
tugaliei. Un proiect de rezoluție 
prezentat Consiliului de Mali, Ior
dania, Nigeria și Uganda cere gu
vernului portughez „să nu permită 
mercenarilor străini să folosească 
teritoriu] Angolei ca bază de ope
rațiuni în vederea unei interven
ții în treburile interne ale Con- 
goului".

MADRID 13 (Agerpres). — Pri
ma etapă a alegerilor sindicale 
care au loc în prezent în Spania 
s-a soldat cu însemnate succese 
pentru noua mișcare sindicală, de
mocratică, din Spania și înfrînge- 
rea în multe locuri a „sindicatelor 
verticale", organe oficiale fran- 
chiste.

în regiunea industrială a orașu
lui Madrid, la alegeri au participat 
aproximativ 80 la sută din mun
citori. iar candidații comisiilor 
muncitorești au obținut 90 la sută 
din voturi.

în Asturia, anunță ziarul „L’Hu- 
manite", au fost aleși toți candi- 
dații prezentați de comisiile mun
citorești. La Bilbao, în urma ale
gerilor, au fost înlăturați de la

conducere toți conducătorii sindi
cali care controlau pînă în pre
zent „sindicatele verticale" loca
le. Un succes deosebit al opozi
ției sindicale a fost înregistrat și 
la alegerile care au avut loc în 
industriile metalurgică și construc
toare de mașini.

Potrivit părerii unanime expri
mate de participants la întîlnirea 
națională de la Madrid a repre
zentanților comisiilor muncitorești 
din Asturia, Madrid, Barcelona și 

• din alte centre industriale impor
tante din Spania, rezultatele ac
tualelor alegeri sindicale oficiale 
ar putea crea posibilități în vede
rea organizării în Spania a unor 
sindicate cu adevărat libere și in
dependente.

PARIS 13 (Agerpres). — La 13 
octombrie Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, care face o vizită ofi
cială în Franța, a avut o întreve
dere, la palatul Elysee, cu pre
ședintele de Gaulle. Au fost e- 
xaminate probleme privind situa
ția internațională și relațiile din
tre cele două țări, în special în do
meniul economic și cultural. S-a 
acordat o deosebită atenție situa
ției din Vietnam și problemelor 
securității europene. în aceeași zi, 
Ivan Bașev, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria, s-a în
treținut cu omologul său, Maurice 
Couve de Murville.

Președintele de Gaulle a oferit 
un dineu în cinstea lui Todor Jiv
kov. Cei doi oameni de stat au 
rostit toasturi.

(Urmare din pag. I)

DJAKARTA 13 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției France 
Presse transmite că autoritățile 
indoneziene l-au arestat, în orașul 
Solo (Jawa centrală), pe Sakirman, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Indonezia. Sakirman se 
afla în ilegalitate, după declanșa
rea campaniei de represiuni anti
comuniste.

Citind pe generalul Surono, co
mandantul militar al Jawei cen
trale, agenția France Presse men
ționează că în prezent 52 000 de 
comuniști din această regiune se 
află în închisoare.

PARIS 13. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite: 
Miercuri seara a avut loc, în sala 
„Mutuality" din Paris, un miting 
de solidaritate cu forțele iubitoare 
de pace din Statele Unite, împo
triva agresiunii americane, pentru 
pace în Vietnam. La miting au 
participat Gus Hali, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Statele Unite, și Waldeck Rochet, 
secretar general al Partidului Co
munist Francez.

Exprimînd solidaritatea cu Par
tidul Comunist din Statele Unite, 
care aduce o contribuție prețioasă

în lupta pentru încetarea războiu
lui agresiv din Vietnam, pentru 
pace, W. Rochet a declarat că 
P.C.F. este hotărît să-și intensifice 
activitatea pentru desfășurarea di
feritelor forme de protest al mase
lor. Subliniind necesitatea unității 
rîndurilor antiimperialiste, Gus 
Hali a arătat că există forțe ca
pabile să preîntîmpine realizarea 
planurilor agresive ale imperialiș
tilor. Credem că a sosit momentul 
de a ridica pe o treaptă mai înaltă 
lupta maselor împotriva agresiunii 
— a spus el.

Cum era și firesc, evenimentele clin 
Vietnam au reținut în mod deosebit 
atenția participanților. Oamenii do 
știință din țările socialiste și numeroși 
savanți din alte țări au condamnat cu 
energie agresiunea americană și și-au 
exprimat solidaritatea cu poporul viet
namez. Cîțiva participând au evitat să 
facă o distincție netă între agresor și 
victima agresiunii, dar n-a existat 
nici unul care să nu se pronunțe pen
tru încetarea bombardamentelor îm
potriva R.D. Vietnam sau care să nu 
releve că extinderea războiului pri
mejduiește pacea lumii.

încă de la deschiderea oficială a 
conferinței, secretarul general al miș
cării Pugwash, prof. J. Rotblat, a ară
tat că esența tematicii conferinței o 
constituie „dezarmarea și securitatea 
mondială, în special în Europa". 
Abordarea multilaterală a probleme
lor europene a constituit o preocupa
re importantă a recentei întîlniri, 
ceea ce se explică, evident, prin in
teresul mare pe care aceste probleme 
îl prezintă pentru opinia publică din 
țările europene și din toată lumea. 
Atenția care s-a acordat acestor pro
bleme s-a reflectat în faptul că ele 
au format obiectul unora din rapoar
tele și referatele informative, care au 
fost pregătite pentru lucrările confe
rinței, în faptul că ele s-au dezbătut 
în două din cele .patru grupe de L 
cru și și-au găsit reflectarea în 1 
poartele finale ale conferinței.

Unul din rapoartele introductive a 
aparținut delegației române și s-a re
ferit la importanța relațiilor bilaterale 
între state, pe plan economic, cultural 
etc. pe baze reciproc avantajoase, în 
respectul deplin al legalității, indepen
denței și suveranității statelor. Rapor
tul a subliniat că securitatea euro
peană constituie un obiectiv spre care 
trebuie înaintat în mod treptat și pro
gresiv, prin crearea unei atmosfere de 
încredere reciprocă între toate statele 
continentului. Dezvoltarea relațiilor e- 
conomice — folositoare satisfacerii ne
voilor materiale — și a relațiilor cul
turale — prin circulația valorilor spi
rituale proprii—slujește cauzei apro
pierii popoarelor și, în consecință, 
promovează interesele păcii și secu
rității. Prin intensificarea relațiilor bi
laterale, interesele fiecărui stat se vor 
putea armoniza cu cele ale comuni
tății statelor europene și se va putea 
înfăptui, în perspectivă, o securitate 
europeană adevărată — deziderat ma
jor al popoarelor continentului. în do
cument s-a relevat intensa activitate 
internațională desfășurată de Rep” • 
blica Socialistă România pentru de: 
voltarea relațiilor între țările europene, 
indiferent de orînduirea lor social- po
litică.

Discuțiile în aceste probleme au re
levat larga adeziune pe care o au 
principiile sănătoase ale relațiilor in
terstatale, enunțate mai sus. S-au 
făcut sugestii interesante pentru ex
tinderea relațiilor între state. în dome
niul politic, s-a subliniat necesitatea 
contactelor între conducătorii de 
state din Răsăritul și Apusul Europei, 
în domeniul relațiiloi- economice s-a 
discutat problema standardizării teh
nice, a patentelor, a cooperării în do
meniul meteorologiei și al apelor etc.' 
în domeniul cultural s-a sugerat ex
tinderea cooperării în materie de edu
care a tineretului în spiritul ideilor 
păcii; a schimbului de publicații și de 
emisii de radio și televiziune între 
țările din Est și Vest.

în cadrul dezbaterilor s-au expus 
numeroase și variate puncte de ve
dere în ce privește viitorul Europei. 
Pe deasupra deosebirilor de păreri s-â 
recunoscut necesitatea imperioasă de 
a se înfăptui un sistem de securitate 
reală și durabilă în Europa. Ca re
zultat al consensului manifestat între 
delegați, în Declarația finală s-a în- 
scris neces*tatea respectării inviolabi
lității granițelor țărilor europene, re
tragerea trupelor străine de pe teri
toriul altor țări, lichidarea bazelor mi
litare străine, crearea unor zone denu- 

‘ , li ceea ce pri
vește problema germană, în care do 
asemenea s-au confruntat păreri di- 
ferite, s-a admis în mod unanim că 
reglementarea acesteia este legată de 
normalizarea relațiilor dintre cele două

sudaneze a declarat că principiul 
universalității O.N.l/. trebuie res
pectat pe deplin și a cerut să fie 
restabilite drepturile R. P. Chineze 
în această organizație.

★
Adunarea Generală a O.N.U. s-a 

întrunit miercuri după-amiază pen
tru a continua dezbaterile în legă
tură cu problema Africii de sud- 
vest. Reprezentanții Ruandei, Fran
ței, Iugoslaviei, României și ai al
tor țări au condamnat încercările 
Republicii Sud-Africane de a 
acapara teritoriul Africii de sud- 
vest.

„Ceea ce se petrece în Africa de 
sud-vest — a declarat în interven
ția sa reprezentantul țării noastre, 
ambasadorul Ion Georgescu — nu 
reprezintă o problemă locală, ci 
constituie o grosolană violare a 
principiilor generale, fundamentale 
ale conviețuirii internaționale, o 
sfidare la adresa conștiinței întregii 
omeniri. Guvernul român — apă
rător convins al principiilor de in
dependență și suveranitate națio
nală, al păcii — condamnă cu ho- 
tărîre încercările, de oriunde ar 
veni ele, de a perpetua sclavagis
mul timpurilor moderne, 
rea unor teritorii, unor 
sub jugul colonial".

„Poporul din Africa de
— a declarat vorbitorul — trebuie 
repus de îndată în drepturile sale, 
iar cei ce se împotrivesc înfăptuirii 
acestui imperativ al dreptului și al 
moralei internaționale trebuie si
liți prin toate mijloacele prevăzute 
în Cartă să revină la legalitate".

sud-vest

menține- 
popoare,

13 (Agerpres). — 
care ministrul de

turneul Iul 
punct a noi

amin- 
generalilor americani reprezenfînd toate ar- 
ci de hotărîrile concrete adoptate cu acest 
„Generalul Westmoreland (comandantul su- 

al trupelor americane din Vietnamul de sud)

centre den»

NEW YORK 
Cuvîntarea pe 
externe al Irakului, Adnan Facha- 
chi, a ținut-o, în ședința de joi di
mineața a Adunării Generale a 
O.N.U., a fost dominată de pro
blema luptei popoarelor pentru 
independență. „Un război crud 
continuă să aducă suferințe po
porului vietnamez ; în Africa, ra
sismul și colonialismul continuă să 
sfideze restul omenirii ; populația 
din Aden și Oman trebuie să mai 
lupte încă pentru eliberarea de sub 
jugul colonial" — a declarat el. 
„Singura soluție valabilă pentru 
problemă vietnameză este aceea 
care are la bază dorințele liber ex
primate ale poporului vietnamez", 
a subliniat vorbitorul, pronunțîn- 
du-se totodată pentru respectarea 
acordurilor de la Geneva din anul 
1954 care sprijină „independența și 
unitatea" acestei țări. A. Pachachi 
a condamnat prezența bazelor mi
litare pe teritorii străine.

De asemenea, ministrul de ex
terne al Irakului a declarat că 
„restabilirea dreptului Chinei

O limuzină mare 
de culoare neagră, 
un „Mercury" înma
triculat sub numărul 
94—NX—5, trece mi
cul pod de piatră de 
peste Chassezac, în- 
dreptîndu-se spre o 
pantă aridă. Deodată 
mașina este împre
surată. Forțele de 
securitate franceze 
ordonă pasagerilor 
să coboare. Era la 
17 septembrie 1966, 
ora 17,30... Grupul de 
mercenari a fost 
prins.

Astfel își începe 
ziaristul Mohamed 
Bahri reportajele pu
blicate de săptămî- 
nalul „Jeune Afri- 
que" despre așa-nu- 
mita operațiune „Ton-

universalității
J

a-și ocupa ‘locul de membru fon
dator al O.N.U. este o problemă 
care nu suferă, amînare".

Acest drept legitim al Republi
cii Populare Chineze a fost spri
jinit și de ministrul afacerilor ex
terne al R.S.S; Bieloruse, Anatoli 
Gurinovici, care a luat în conti
nuare cuvîntul. Referindu-se la a- 
gresiunea din Vietnam, el a arătat 
falsitatea „declarațiilor de pace" 
ale oficialităților americane.

în legătură cu situația din Euro
pa, ministrul R.S.S. Bieloruse a a- 
mintit că declarația adoptată la 
București de statele participante la 
Tratatul de la Varșovia cuprinde 
un program larg pentru asigurarea 
securității europene.

Ibrahim el Mufti, locțiitor al pri
mului ministru și ministrul Aface
rilor Externe al Sudanului, a de
clarat între altele că „repercusiu
nile războiului din Vietnam nu se 
vor limita la această regiune" și a 
subliniat că „poporul vietnamez 
are dreptul inalienabil de a-și ho
tărî viitorul fără nici un amestec 
străin". Totodată, șeful delegației

ton'. Este vorba 
descoperirea de că
tre autoritățile fran
ceze a centrului clan
destin de pregăti
re a mercenari
lor ce acționea
ză în Congo (Kinsha
sa) în vederea unei 
noi secesiuni a celor 
mai bogate reqiuni 
— Katanqa și Kasai. 
Reușind să ia legă
tură cu grupul mer
cenarilor ce se pre- 
qăteau clandestin la 
ferma „La Roche', 
ziaristul dezvăluie pe 
baza unor documen
te întreaga afacere 
legată prin fire strîn- 
se de compania „U- 
nion Miniere du Haut 
Katanga".

...în jurul dalei

anticongoleze
20 iulie 1966 am pri
mit un telefon de la 
fostul meu coleg de 
arme, Delmas, care 
mi-a propus o afa
cere interesantă : să 
plec în Congo în ser
viciul societății „U- 
nion Miniere du Haut 
Katanga". Mi-a spus 
că este vorba de a 
alcătui o formațiune 
care să lupte împo-

plătește pe mercenarn-scafan dri ai lui Chombe

armatei con- 
în favoarea 

președinte 
Moise 

semnat 
4 au- 
poves-

triva i 
goleze, 
fostului 
katanghez, 
Chombe. Am 
contractul la 
gust 1966 — 
tește unul din merce
narii arestați, Bouk- 
noghe Claude, la in
terogatoriul luat de 
către forțele de secu
ritate franceze. Măr
turisirile sale 
în 
în 
cercurile monopolis
te respective pentru 
recrutarea mercena
rilor.

La Johannesburg 
— arată ziaristul Mo
hamed Bahri — în 
Africa de sud, recru
tarea se face des
chis, cu ajutorul 
nunțurilor 
în ziare, 
centrele 
tare funcționează în 
cafenele și hoteluri 
din marile orașe — 
Bruxelles, Liăge, An
vers, Tournai, Namur. 
In același fel se pro
cedează 
Aceste 
hoteluri 
general, 
mercenari, care pri
mesc pentru fiecare 
persoană angajată o

aduc 
lumină modul 
care acționează

a-
publicate 

In Belgia, 
de recru-

și în Anglia, 
cafenele și 
aparțin, în 

unor foști

primă de 10 000— 
20 000 de franci bel
gieni. Recrutarea de 
mercenari a devenit 
un comerț tot atît de 
rentabil pe cît de în
floritor. Ei sînt cău- 
tați pentru toate ță
rile în care monopo
lurile și cercurile re
acționare își văd a- 
menințate pozițiile, 
— Congo, Yemen, 
etc... Pentru a pu
tea satisface ce
rerile, diverse rețele 
de recrutare din di
ferite părți își coor
donează activitatQa, 
vărsînd achizițiile de 
forță vie în acele 
locuri în care consi
deră că e mai urgen
tă nevoie de a salva 
interesele cercurilor 
reacționare.

Un vast organism 
acționează pentru re
crutarea mercenarilor 
destinați să înfăptu
iască planurile sece
sioniste ale monopo
lurilor
Thierry de Bonnay, 
patronul mercenari
lor arestați la „La 
Roche", a înființat în 
acest scop societa
tea denumită „Ame
rican World Travel 
and Service" — fir
mă menită să acope-

în Congo.
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Mobilările primejdioase ale 
„inspecției" lui McNamara

După un „consiliu de război" ținut la bordul port
avionului „Oriskany" în imediata apropiere a ape
lor teritoriale nord-vietriameze din golful Tonkin, 
ministrul apărării al S.U.A., McNamara, a efectuat un 
zbor de 50 de minute deasupra zonei demilitarizate. 
Acestea au fost punctele „tari” care, după părerea 
celor cîfiva corespondenți occidentali admiși pen
tru prima dată în sala secretă de pe „Oriskany”, fac 
ca vizita lui McNamara în Vietnamul de sud să de
pășească cadrul unei simple inspecții. Nu este vorba 
numai de prezența la „consiliul de război" 
tit a 
mele, 
prilej, 
prem 
va avea în orice caz toate trupele de care va avea 
nevoie" — declara un purtător de cuvînt oficial, 
după primele ședințe prezidate de McNamara la 
Saigon. Cifra de 400 000 militari americani cijafă 
unele ziare ca posibilă pînă la sfîrșitul anului 
păfă acum un suport oficial.

Nu a existat, de altfel, nici o îndoială că 
aceasta a opta vizită în Vietnamul de sud a 
McNamara, ca și cele precedente, este legală de 
planuri agresive. După călătoria de anul trecut —

arafă agenția nord-vietnameză V.N.A. — trupele ex- 
pediționare americane aproape s-au dublat : de la 
170 000 la 329 000. „Fiecare vizită a sa, subliniază 
agenția, a fost urmată de noi pași ai imperialiștilor 
americani pe calea agresiunii’.

Ultimele telegrame sosite la redacție informează 
că în aceste zile bombardamentele asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam s-au intensificat comparativ cu 
săptămîna trecută. Trimisul specia! al agenției France 
Presse, prezent la sosirea lui McNamara pe port
avionul „Oriskany", relatează că ministrul american 
a asistat personal la decolarea unor avioane cu mi
siunea de a bombarda teritoriul nord-vietnamez.

Deplasarea sa în zona demilitarizată — un act de 
încălcare grosolană a acordurilor de la Geneva — 
reprezintă un indiciu grăitor asupra scopurilor agre
sive ale vizitei. De cîtva timp asupra zonei demili
tarizate sînt dirijate zilnic escadrile americane, inclu
siv avioane B-52, care bombardează 
populate.

Este cît se poate de limpede că 
McNamara a avut ca scop punerea la 
planuri primejdioase.

re activitatea clan
destină de recrutare 
a mercenarilor, de
oarece legile france
ze și belgiene inter
zic sub pedeapsă o 
astfel de operațiune. 

Monitorul oficial 
belgian din 4 iunie 
1966 consemnează 
crearea societății cu 
un capital de 500 000 
de franci belgieni, la 
acțiunile căreia par
ticipă și colonelul 
Holmquist, fost avia
tor american. Pentru 
a-și putea continua 
activitatea, Thierry a 
încasat, cu concursul 
lui Chombe, omul di
rect interesat în ac
țiunile mercenarilor, 
o primă sumă de 
cinci milioane de 
franci belgieni. Aces
ta urmărea personal 
acțiunile de recruta
re, întîlnindu-se 
Bruxelles cu 
mercenari.

Dacă serviciul de 
securitate francez 
n-ar fi dejucat planu
rile mercenarilor din 
„La Roche", aceștia 
ar fi ajuns în 
go. S-a aflat că 
nay mobilizase 
devărată forță 
ană pentru a asigura 
succesul operațiunii. 
Un grup de merce
nari urma să fie pa
rașutat pe lacul Tan- 
ganica, la granița 
Congoului, de unde, 
în costume de sca
fandri, trebuiau să 
se strecoare spre 
Albertville; punctul 
strategic-cheie al Ka- 
tangăi de nord. Con
comitent, pe aeropor-

la 
unii

Con- 
Bon- 
o a- 
aeri-

tul orașului urma să 
fie parașutat un alt 
grup de mercenari 
care să ocupe punc
tele strategice ale o- 
rașului. La 24 de ore 
după ocuparea Al- 
bertville-ului, grupe 
de parașutiști urmau 
să ocupe orașul Lu- 
mumbashi. Din cele 
două orașe, merce
narii urmau să ple
ce spre baza de la 
Kamina, pentru a fa
ce joncțiunea. Opera
țiuni similare erau 
prevăzute și în alte 
orașe congoleze. 
Chombe urmărea lăr
girea în continuare 
a „frontului" pentru 
ocuparea întregii 
țări. Alte întăriri ur
mau să-i sosească 
din colonia portughe
ză Angola, unde mer
cenarii și-au stabilit 
cîteva baze.

Ziarul „Le Monde" 
relevă declarația în 
care președintele Mo
butu își exprima sa
tisfacția față de mă
surile luate de Franța 
împotriva mercenari
lor.

Operațiunea „Ton- 
ton" — denumită ast
fel după diminutivul 
cu care mercenarii îl 
alintă pe Chombe, a 
eșuat. Acest eșec al 
adversarilor Congou- 
lui reliefează încă o 
dată oportunitatea 
măsurilor luate de 
guvernul congolez 
pentru înlăturarea a- 
mestecului monopo
lurilor străine.

A. BUMBAC

BERLIN. La 13 octombrie a avut loc la Berlin o ședință a Ca- 
8aa merel Populare a R.D.G., In cadrul căreia Walter Ulbrlcht, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a prezentat un raport cu privire la vizita oficială făcută 
în Iugoslavia de delegația de partid și guvernamentală a R. D. Ger
mane, precum șl la problemele securității europene.

RS3 HANOI. La Hanoi a avut loc un miting cu prilejul vizitei de- 
“™ legației de partid și guvernamentale bulgare, condusă de ge
neral de armată Ivan Mihailov, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Au luat 
parte Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, conducători de partid șl de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de masă.

tTȘjj TIRANA. O delegație economică guvernamentală, condusă de
Le Thanh Nghl, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 

R. D. Vietnam, membru în Biroul Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, a sosit la Tirana într-o vizită de prietenie 
în R. P. Albania.

ra BERLIN. în clădirea Ambasadei Sovietice de la Berlin a avut 
Ioc miercuri o întîlnire șl un schimb de păreri între ambasa

dorul U.R.S.S. în R.D.G., Plotr Abrasimov, șl primarul Berlinului 
occidental, președintele Partidului Social Democrat 
Willy Brandt.

din Germania,

BUENOS AIRES. în capitala Argentinei a avut 
“““ manifestație cu caracter antiguvernamental, la 
pat șl fostul președinte Arturo Illia.

EEg KHANG KHAY. Postul de radio Pathet Lao a 
adresat de Comitetul Central al Partidului

loc miercuri o 
care a pârtiei-

transmis apelul 
Neo-Lao-Haksat 

poporului laoțian, cu prilejul celei de-a 21-a aniversări a începerii 
revoluției în Laos. Apelul cheamă la unitatea întregului popor pen
tru ducerea pînă la capăt a luptei împotriva imperialismului și colo
nialismului, pentru o reală independență națională.

EFl STOCKHOLM. Premiul Nobel pentru medicină pe anul 1966 a 
““ fost decernat joi profesorilor americani Peyron Rous din New 
York și Charles B. Huggins din Chicago. Premiul a fost atribuit în 
părți egale profesorului Rons pentru descoperirea virusului tumori- 
genic și profesorului Huggins pentru descoperirile sale privind tra
tamentul hormonal al cancerului proslatic.

ROMA. Miercuri s-a încheiat la Roma cel de-al 11-lea Congres 
““ european pentru combaterea poliomielitei. La lucrări au partici
pat 300 de specialiști din 20 de țări. Din Romănia a luat parte o dele
gație condusă de prof. dr. N. Cajal, membru corespondent al Aca
demiei, vicepreședinte al Asociației Europene Antipoliomielitice.

NEW YORK. Reprezentantul permanent al Izraelului la O.N.U. 
a cerut miercuri convocarea de urgență a Consiliului de Secu

ritate tn legătură cu ultimele incidente de la frontiera dintre Siria 
șl Izrael și cu starea de tensiune care domnește între cele două 
țări.
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state germane și apropierea dintre ele, 
sugeiîndu-se, între altele, cooperarea 
guvernelor din R.D.G. și R.F.G. în 
domeniul economic, cultural, științi
fic, prin intermediul organizațiilor exis
tente sau al altora noi. în dis
cuții s-a evidențiat de asemenea în
semnătatea intensificării și normali
zării relațiilor țărilor europene cu am
bele state germane.

Schimbul de păreri prilejuit de con
ferința Pugwash de la Sopot s-a do
vedit util și rodnic. Discuțiile oame
nilor de știință și concluziile la care 
aceștia au ajuns vor fi publicate 
intr-un volum. Ele vor fi făcute tot
odată cunoscute oamenilor de. stat, 
guvernelor interesate și Organizației 
Națiunilor Unite pentru ca în acest 
mod părerile și strădaniile nobile ale 
oamenilor de știință progresiști din 
întreaga lume să poată contribui Ia 
realizarea înaltelor țeluri spre care 
tinde omenirea — apărarea păcii șâ 
dezvoltarea cooperării internaționale,
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