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Ieri, în Capitală, 
prima zăpadă a 
ierni. Prilej de 

pentru cei mici
„pentru orice eventualitate”
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CIBERNE
TICII

De la modelarea unor funcții bio
logice. cibernetica a trecut la 
răspunsuri in cele mai noi probleme 
de perfecționare a conducerii ac 
tivității economice

de prof. univ. Edmond NICOLAU 
director adjunct științific al Centrului de calcul 
economic și cibernetică economică — București

Probabil că naiva himeră „a con
strui o mașină-om’ a fecundat gîn- 
direa tehnică ce a condus la reali
zarea primilor roboți. Francezul Le 
Cat realizase astfel, în 1744, un pro
iect de „om artificial”, capabil să 
reproducă diferite acte ale omului 

A viu: merstil, mișcarea brațelor, pulsa- ' 
ția inimii, deglufiția alimentelor, arti
cularea de cuvinte etc. Desigur, era 

, numai o aparență — totul funcționa 
pe baza unor principii de mecanică 
elementară, mult sau cu totul deose
bite de principiile fiziologice. Spre 
deosebire însă de „roboții” vremuri
lor trecute, care imifau exterior dife
rite aspecte din comportamentul omu
lui, mecanismele automate electroni
ce, mai precis cele cibernetice din 
zilele noastre, deși nu-și mai propun 
ți nu au nici pe departe configura
ția organismului uman, îi modelează 
mult mai profund însușirile, chiar de- 
pățindu-i-le, ți îți cuceresc un teren 
de aplicare atît de larg încîf ar fi im
posibil să i se întrevadă frontierele.

Atît cuceririle teoretice, datele și cu
noștințele noi pe care le aduce ci
bernetica, cît ți numeroasele dispozi
tive — optimizafoare electronice, mo
dele neuronale, mașini automate 
de tradus, de prelucrare a informației 
etc. — sînt folosite astăzi într-o fot 
mai mare măsură și în sectoare de 
activitate cu specific extrem de dife
rit. în ce privește înseși ramurile ști
inței — chimia, fizica, biologia — 
folosesc curent modelarea cibernetică 
ca formă principală de experimentare, 
iar lingvistica, psihologia, dreptul, so
ciologia abordează și rezolvă cu aju
torul ei probleme noi, complexe. In
vestigarea complicatelor sisteme vii și 
în mod deosebit a activității creieru
lui, a fost puternic împinsă înainte 
de progresele ciberneticii.

O mare însemnătate prezintă reali
zările ciberneticii, în special ale ce
lei biologice, pentru medicină — de 
la neobișnuitele proteze cu biocu
renți — mîna artificială, experimen
tele da rinichi sau cord artificial, ner
vii tnlocuiți prin conductori metalici 
etc. — pînă la aportul adus de ci
bernetică în examinarea rapidă a va
riantelor patologice și stabilirea cu 
precizie a diagnosticului, or abor
darea problemelor legate de asigu
rarea stării de sănătate a marilor co
lectivități. Specific ultimilor ani este 
ți procesul de pătrundere a ciberne
ticii In ramurile „umanistice” ale ști
inței.

Fără a reduce rolul acestei fertile 
pătrunderi a ciberneticii în domeniul 
activității științifice, trebuie spus că o 
maximă însemnătate prezintă în mo
mentul de față utilizarea descoperiri
lor ei în producție, proces care se 
dezvoltă cu o mare rapiditate și care 
îți arată deja roadele prin extinderea 
continuă a automatizării, principal 
factor de modernizare a tehnicii con
temporane. Majoritatea instalațiilor 
tehnice automatizate pe care le nu
mim moderne sînt în mare măsură 
cibernetizafe.

Dar aceasta constituie numai o la
tură a sprijinului dat de cibernetică, 
— și încă nu latura cea mai nouă ; 
căci cibernetica șl-a extins contribuția 
de la problemele măririi producției, 
creșterii productivității, la însăți per
fecționarea conducerii activității eco
nomice. Plastic vorbind, s-ar putea 
spune că viața a pus ciberneticii pro
blema : nu este de o eficiență 
redusă îmbunătățirea procedeelor 
tehnologice utilizate în procesul de 
producție dinfr-o întreprindere dacă 
întreprinderea însăși nu este ra
țional condusă și gospodărită ? Iar 
cibernetica n-a ezhaf să-și extin
dă aria, spre organizarea științifică a 
producției. în momentul de față exis
tă o preocupare din ce în ce mai in
tensă pentru introducerea ciberneticii

în activitatea de conducere, analizare 
ți supraveghere a activității produc
tive în marile unități industriale.

Dispozitivele cibernetice au început 
să-ți găsească în unele țări avansate 
industrial o utilizare tot mai lar
gă în conducerea activității economi- 
co-financiare a întreprinderilor, orga
nizarea muncii, planificarea produc
ției, calculul rapid al eficienței, ran
damentul maținilor, aprovizionarea 
tehnico-materială, probleme de des
facere ți rentabilitate etc. Astăzi, ac
tivitatea de zi cu zi a unei între
prinderi industriale ridică probleme 
de o vastă complexitate ți de un ni
vel calitativ superior — iar a conduce 
înseamnă a țti să alegi din noianul de 
posibilități pe cea mai eficientă. Or, 
cibernetica, prin mașinile de calcul,

oferă tocmai posibilitatea analizării 
rapide ți corecte a tuturor posibilită
ților în vederea alegerii variantei 
time — de plan, de proiectare 
de soluționare a unor probleme 
rente. In același timp, acestea 
xercită un control continuu, 
maximă rigurozitate și precizie asu
pra îndeplinirii sarcinilor de produc
ție, furnizînd instantaneu informații 
prompte ți complete asupra întregu
lui complex de factori ți indicatori ce 
definesc procesul de producție res
pectiv. De fapt, anumite practici care 
se mai tnttlnesc uneori într-o între
prindere sau alta — „rotunjirea" unor 
procente, „păstrarea" unor rezerve de 
producție pentru a se facilita depă
șirea artificială a planului ori forma
rea unor stocuri de materiale peste 
necesar
— devin de neconcepuf în condițiile 
unei producții organizate pe bazele 
unei evidențe electronice.

*

COLENTINA VA MARCA

Dlscutarea unul proiect de arhitectură este, desigur, o 
chestiune dificilă. Imaginile sugerate de desene reduse la scară 
sau chiar de machete nu se pot substitui realității unui edifi
ciu sau unui ansamblu. Utilitatea unei asemenea încercări ră- 
mîne totuși certă și, de aceea, cu ajutorul cîtorva arhitecți, 
redacția a organizat discutarea uneia din lucrările aflate în 
studiul Institutului „Proiect—București" : proiectul de ansamblu 
al viitoarei șosele Colentina. Elaborarea documentației se află 
în plină desfășurare. In prezent se lucrează la proiectul de 
ansamblu, urmînd ca, în continuare, să se treacă la întocmirea 
fazei de execuție, pe baza căreia se va declanșa realizarea 
construcțiilor alcătuind ansamblul. Răspunde proiectul analizat 
cerințelor de astăzi, solicitărilor repetate făcute arhitecților de a 
depăși șablonul, de a îmbogăți peisajul urbanistic cu stiluri și 
soluții noi? Aduce el — în 
așteptate ?
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Cum va fi
vremea

Sîntem în preajma primei luni 
de iarnă a anului. Ce surprize 
meteorologice ne va aduce ea ? 
Va ploua ? Vom avea zăpadă ? 
Va fi ger ? Iată întrebări la care 
am solicitat răspunsul tovarășu
lui N. TOPOR, director tehnic în 
Comitetul de Stat al Apelor.

în luna decembrie se prevăd 
ninsori și ploi bogate în cea mai 
mare parte a emisferei nordice, 
în Europa, precipitații mai abun
dente vor cădea în Spania și în 
sudul Franței, în Italia, Iugosla
via, Ungaria, Grecia și Turcia. In 
țara noastră, în tot cursul lunii 
decembrie vremea va fi poso
morită : închisă, umedă, cu ceață 
frecventă. Vor alterna cu regu
laritate zile de ninsoare cu zile 
cețoase. Ninsoarea va fi mai frec
ventă în intervalele 3—10 și 
13—18, iar în perioada 23—26, 
ninsoarea se va transforma în 
ploaie. Ninsori însoțite de crivăț 
sînt așteptate între 8—9, 17—18, 
și 23—24 decembrie. La 28 de
cembrie, datorită unei încălziri 
accentuate, va ploua în aproape 
toată țara. Cele mai mari canti
tăți de apă vor cădea în cîmpia 
Crișurilor, în Banat și Oltenia. 
Temperaturile nu vor fi prea co- 
borîte, ci chiar ceva mai ridicate 
decît cele normale. Nopțile vor fi 
însă însoțite de îngheț, iar zilele 
de dezgheț, exceptînd, firește, 
zona de munte. Cele mai reci 
nopți vor fi între 9 și 19 decem
brie, iar cele mai călduțe spre 
sfîrșitul lunii; în numeroase di
mineți se vor forma polei și chi
ciură.

Condițiile meteorologice nu 
sînt favorabile producerii unui 
pod de gheață pe Dunăre și nici 
chiar pentru formarea de sloiuri. 
Din cauza ploilor ce vor cădea în 
Iugoslavia, nivelul mediu al ape
lor Dunării va fi mai ridicat decît 
cel din noiembrie.

Iubitorii sporturilor de iarnă 
vor avea zăpada cea mai bună 
pentru schi în munți la mijlocul 
lunii. în ultimele trei zile ale lui 
decembrie, datorită unui val de 
căldură, stratul de zăpadă se va 
înmuia pînă în zona alpină. 
Întrucît luna ianuarie se anunță a 
fi caldă, este recomandabil ca 
organizarea concursurilor de 
schi să se programeze în februa
rie.

Trăim Tnfr-o 
deschisă. Ideile 
lă pe deasupra 

prin 
resping, se ciocnesc, 

completează. In 
fiecare moment al vie
ții noastre absorbim și 
iradiem. Ne hrănim 
din experiența mediu
lui înconjurător și hră
nim mediul cu expe
riența noastră. Fiecare 
om este un soare. Un 
soare care dă ți pri
mește lumină. înăun
trul nostru se află cel 
mai puternic generator 
de lumină, un genera
tor care se numește 
setea de perfecționare, 
de autoperfecționare.

Aici este mecanismul 
vîrsteior omului. Vîrsta 
biologică o dau, poa
te, arterele, dar vîrsta 
spirituală o dă nevoia 
ființei umane de a se 
depăși. Tinerețea e- 
xistă afîfa timp cît a- 
ceastă nevoie funcțio
nează ca o necesitate 
vitală, ca a mînca, a 
bea, a respira. Sclero
za începe cînd această 
necesitate încetează 
să mai fie vitală. Cînd 
încetează să mai fie 
necesitate, oamenii pot 
să viețuiască încă foar
te mulți ani, 
ceastă viețuire 
mai cheamă a 
a exista.

Mi s-a părut 
deauna unilatt 
discuție despre 
fecționare ți aufoper- 
fecționare care-și ex
trage argumentele din 
Enciclopedii, demon- 
strînd precocitatea spi
rituală cu Mozart, care 
la 8 ani scria sonate 
și cu Pascal care la 11 
scria tratate despre 
sunete. Mi s-a părut 
unilateral să probăm 
longevitatea spirituală 
cu Michelangelo, pen
tru că la 76 de ani șe
dea pe schelele Cape
lei Sixfine, sau cu 
Goethe, pentru că la 
80 de ani scria despre 
Mefisfo și Fausf.

E adevărat, geniul

aduce la incandescen
ță nevoia omenească 
de a transforma lumea 
ți de a se șulotrans- 
forma. Dar geniul este 
el însuți produsul con
cret al acestei nevoi 
pe care fiecare gene
rație, pe care fiecare 
ins o satisface ți o 
continuă pe altă treap
tă ți din altă perspec
tivă.

Există în anii aceș- 
fia un fel de ofensivă 
pentru revitalizarea 
speciei umane. Umani
tatea are azi vaccinul 
antipoliomielific ți tu
berculoza nu mai este

o boală fatală. Eaazi
nu mai e nici măcar o 
boală romantică. Can
cerul este asaltat. Me
dia vieții a crescut. Fi
zicul trăiește mai mult. 
Dar spiritul ? Ne pre
ocupă scleroza artere
lor ? Dar scleroza idei
lor ? In lume circulă 
fot felul de feste. Un 
test vrea să măsoare 
cît sîntem de optimiști, 
altul vrea să ne mă
soare gradul de con
fort : aveți mașină de 
spălat? Dar aspirator? 
Dar cîntar în baie ? 
Jinduiesc după un fel 
de microradiografie nu 
a aparatului respirator, 
ci a unui alt aparat la 
fel de vital, un 
care să 
sîntem 
mai în 
dicina. 
trebări f 
pune să ni la 
reciproc.

Sînteți curios ? Bine
înțeles nu în sens de 
cusurgiu, bineînțeles 
nu în sensul suprave
gherii vecinului. Sîn- 
fefi curios ca să aflați 
ce face lumea de din
colo de pereții casei 
dv., ce se întîmplă cu 
orașul în care locuiți, 
cu continentul pe care

i măsoare 
de vii nu 
raport cu 
lată cîteva în- 
pe care aț pro

punem

sfați, cu continentele 
pe care nu sta) i 1 
V-ați întrebat vreodată 
ce există dincolo, din
colo de stelele care se 
văd și dincolo de ste
lele care nu se văd ? 
Meseria dv. n-are aici 
nici o importanță. Pu
teți să fiți atomist sau 
croitor. Vă tulbură, vă 
neliniștește, vă umple 
de nerăbdarea de a 
afla, dacă cineva vă 
spune că în meseria 
dv. a apărut ceva, ceva 
fundamental sau mai 
puțin fundamental, în 
orice caz, ceva î Am 
văzut într-o țară străi
nă la un restaurant trei 
perechi de adoles
cenți. Au stat o seară 
întreagă unii în fața 
celorlalți. Unul din ei 
a cerut «black and 
whiter. Aj băut și au 
tăcut. Pe urmă au pus 
tonomatul. Au ascultat 
muzica și au tăcut. Pe 
urmă s-au dus să dan
seze. Dansau și tăceau. 
Pe urmă s-au întors la 
masă. Unul din ei a- 
vea un tranzistor lipit 
de urechea sfîngă. As
culta. Tăcea. Se pri
veau. Tăceau. Pe urmă 
restaurantul s-a golit. 
Cînd ne-arn ridicat de 
la masă era tîrziu, și-n 
local nu mai rămăse
seră decît cele trei 
perechi de adolescenți. 
N-au spart sticle, n-au 
provocat scandal. Șe
deau cu picioarele în
tinse pe sub mese și 
tăceau, ața cum văzu
seră că făcea Belmon
do înfr-un film. Erau 
trei perechi de ado
lescenți frumoși, care 
trezeau o nesfîrșită 
compasiune, nu pentru 
că ar fi făcut ceva 
nepermis, ci pentru că 
nu făceau nimic, pen
tru că nu-i intefesa, ■ 
sau voiau să pară că 
nu-i interesează nimic. 
Erau triste aceste 
rechi pentru că 
noaptea aceea ele 
prezentau vidul.

(Continuare 
în pag. a V-a)

DE LA TRIMISUL SPECIAL AL „SCÎNTEI1" 
ÎN R. D. VIETNAM, ILIE PURCARU

Șoseaua Colentina reprezintă 
una din arterele importante ale 
Capitalei ; proiectul abordează rea
lizarea porțiunii dintre Șoseaua 
Mihai Bravu și Valea Colentinei. 
Ansamblul propus cuprinde blocuri 
de locuințe — cu un număr total 
de peste 5 000 de apartamente, 
care vor adăposti aproape 20 000 
de oameni — precum și o serie de 
dotări social-culturale, parcaje, 
plantații. După cum a rezultat din 
expunerea autorului, arh. Petre

Iliescu (șef de proiect), tra
seul include piața Obor, cu hala 
și tradiționalul tîrg al Moșilor, 
vecinătatea lacurilor Plumbuita, 
Fundeni și a unor monumente isto
rice. Toate acestea sînt premise fa
vorabile conturării unei persona
lități proprii. Piața Obor, lărgită, 
va adăposti un parc de distracții. 
La capătul opus, amenajarea cor
nișei văii Colentina va prilejui atît 
punerea în valoare a elementului

natural cît și a ansamblului arhi
tectonic, pătrunderea spațiului ver
de de-a lungul șoselei. Două blocuri 
turn, cu cîte 17 etaje, vor flanca, 
la cele două extreme, o compoziție 
desfășurată în general pe zece ni
vele. O succesiune de incinte des
chise spre stradă, pe una din laturi, 
un front retras, vibrat de ritmul 
blocurilor-punct pe cealaltă, o 
amplă arteră de circulație, bogat 
plantată —■_ iată, pe scurt, imaginea 
viitoare a șoselei Colentina.

Arh. Gh. SASARMAN

Ora 21, valea sumbră, cu roci 
inerte ți arbor! rari, a cîmpiei Vinh 
Linh-ului, la cîțiva kilometri de para
lela 17. Noapte de început de noiem
brie, cu o căldură grea, sufocantă, 
sub cerul cu stele sticloase. Toată 
ziua a plouat torențial, iarba ți frun
zele sînt saturate de umezeală, iar 
aburii ce urcă din rîul Ben Hai — 
care curge pe linia frontierei — de
cupează în noapte siluete fantoma
tice.

Fantasmele acestei nopți sînt, însă, 
multiple. Un uruit surd, depărtat, 
crește dinspre oceanul ce se ghi
cește pe-aproape, în sfînga, și, brusc, 
după numai cîteva clipe, pămîntul și 
cerul se umplu de flăcări. O ploaie 
de fuzee luminoase se despletește 
deasupra cîmpiei, înconjurînd un pe
rimetru bine determinat, una din 
cele 23 de comune ale zonei Vinh 
Linh-ului. Puțin mai înainte, în amurg, 
avioane americane de recunoaștere 
patrulaseră deasupra aceluiași punct,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit din partea președintelui Republicii Italia, Giuseppe 
Saragat, o telegramă în care se spune: „în numele meu și al poporului 
italian vă transmit dumneavoastră, Consiliului de Stat și poporului ro
mân, cele mai vii mulțumiri pentru simpatia demonstrată cu ocazia cala
mităților care s-au abătut asupra Italiei".

★
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ

nia, Ion Gheorghe Maurer, a adresat o telegramă primului ministru 
Errol W. Barrov, prin care exprimă poporului insulei Barbados sincere 
felicitări și urări de fericire și prosperitate cu prilejul proclamării 
independenței de stat.

Iar acum, sub luminile orbitoare ce 
relevează pînă la evidență cele mai 
mici contururi ale locului, nu mai 
urmează decîf clipa atacului.

Dar nu I Explodează numai fuzeele, 
iarăși ți iarăși înfr-un crescendo de 
lumini orbitoare. E numai o tactică, 
destinată să abată atenția, să concen
treze forțele apărării aici, lăsînd des
coperite alte locuri. Exact în clipa 
aceasta, o altă escadrilă de avioane 
ale agresorilor americani se afundă 
în noaptea ostilă, undeva, la zeci de 
kilometri de-aici, înconjurînd o altă 
localitate, lăsînd asupră-i sute de 
bombe.

Spectacolul se repetă, cu diferențe 
ce țin doar de nuanță, în toate nop
țile cîmpiei Vinh Linh-ului. Nici una 
dintre regiunile Vietnamului n-a su
ferit afîtea atacuri ca zona aceasta, 
limitrofa paralelei 17. De o parte și de 
alfa a drumului național nr. 1, cît 
vezi cu ochii, nu mai există nici o 
suflare de viață, nic! case, nici ar
bori, nici măcar sfîncile colorate care 
făceau altădată farmecul acestui pei
saj ; nimic decît pămîntul răscolit, 
făcut pulbere, amestecat cu milioane 
de schije de bombe. Cele 23 de co
mune ale disfricfulu1 au fost, în anul 
acesta, ținta a peste 1 200 de atacuri 
aeriene, în care s-au folosit toate 
mijloacele de distrugere, inclusiv 
bombardiere de tip B 52 (încărcătu
ră : 30 tone de bombe) și arme chi
mice ce pîrjolesc ogoarele și plan
tațiile. Nave-piraf americane se ivesc, 
de asemenea, zi și noapte la orizon
tul oceanului, afacînd cu mitraliere 
și tunuri așezările de pescari de pe 
coastă.
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Idei 
salvatoare

Oamenii inventează. Un a- 
devăr de cînd e lumea. 11 re
actualizează un colectiv de la 
Brașov (medicii Petre Iones
cu, Alex. Macedonschi și ing. 
Ioan Bernat) care a realizat o 
stație de reanimare pe roți. 
Mașina antișoc este destinată 
intervențiilor de urgență. Are 
instalații pentru reanimare, 
perfuzie și transfuzie. S-au 
construit 6 asemenea stații 
mobile care au intrat în do
tarea rețelei sanitare a ora
șului.

Răzbunarea 
calului

E. Emeric, din comuna Fru
moasă, raionul Ciuc, s-a în- 
tîlnit cu cîțiva amici. Și cum 
era călare, a legat calul de 
gard și a intrat la „Bufet". 
S-a cinstit binișor, apoi a 
spus, fălindu-se : „Am un cal 
năzdrăvan". Pentru demon
strație aduce patrupedul în lo
cal și prezintă ad-hoc cîteva 
numere. Deși calul a susținut 
„programul artistic", pentru 
cele întîmplate a fost pedep
sit... stăpînul.

Motiv 
întemeiat

Un fapt rezultat dintr-un 
sondaj efectuat ieri Ia Con
signația, pasajul Bijuteria: 
tablourile sînt din ce în ce 
mai solicitate. Motivul ? Din 
10 solicitant!, 7 ne-au răs
puns : „Ne-am mutat de cu- 
rînd în casă nouă'.

Cerințe estetice de care tre
buie să se țină seama.

„Sfîntul" 
la Cluj

Se spune că serialul de te
leviziune „Sfîntul" s-a înche
iat. Nu-i adevărat. Simon 
Templar are de lucru la Cluj. 
Este în căutarea celor patru 
tractoare dispărute de la 
G.A.S. Poiana, Sînjorjul Nou, 
Cîmpia Turzii și Lunca Mu
reș. Lipsa în inventar a fost 
constatată la recenta pre
schimbare a numerelor de 
autovehicule. Numerele trac-' 
toarelor : 65 933; 67 359; 65 160; 
67 907.

Așteptăm cu emoție „The 
End". Dar cu... „Happy-End".

Noiembrie 
de bun augur

Maternitatea „Steaua* din Ca
pitală. Consemnăm o statistică 
din penultima zi a lunii : noiem
brie 1965 — 879 întreruperi de 
sarcină ; noiembrie 1966 — 6 
(admise de lege, din 7 cereri 
înregistrate). Doctorița Zoe Ni- 
culescu, directoarea maternității, 
adaugă : „Comparația este su
gestivă. în sala destinată afîtor 
întreruperi de sarcini, funcțio
nează acum un centru pentru 
controlul profilactic al femeilor”.

Maternitate în sensul adevă
rat.

Opinia 
cetățenească
intervine

Cetățeana A. C. mergea pe 
strada Batiștel. Deodată, un 
individ i-a smuls din mînă 
geanta cu bani și acte. Hoțul, 
Radu Gheorghe, de 19 ani 
(str. Covarna S3, raionul 
1 Mai) a luat-o la fugă. Reac
ția cetățenilor martori la a- 
cest act reprobabil a fost fer
mă. Ei l-au prins pe infractor 
și l-au predat organelor de 
miliție. Făptașul a primit „de 
urgență" 2 ani închisoare.

„Distracții" 
care costă

Cartierul modern Săsar din 
Baia Mare. Becuri fluorescente. 
Copii nesupravegheați, înar
mați cu praștii, le-au luat „la 
ochi*. Numai în luna noiem
brie au căzut victime ale aces
tei „distracții* 100 becuri fluo
rescente, 400 becuri incandes
cente și peste 200 globuri. A- 
dunate, pagubele încifrCază 
20 000 lei.

Părinți (și dirigințî) — faceți 
lumină I

Fantezie ?
Sfatul popular al orașului 

Ploiești a avut o inițiativă : 
„Casa căsătoriilor". Bun 1 în 
aceeași clădire, ușă în ușă, își 
desfășoară activitatea... Bi
roul de înregistrare a decese
lor. Tot „bun* ?

Discuția angajată nu este 
prea veselă.

in arhitectură?

PERIOADA DE CONCEPȚIE PROPRIU-ZISĂ

Colentina va marca

și originalitate
(Urmare din pag. I)

>>

DE PROIECTARE

Principalele sale particularități 
constau în distanța dintre cele două 
fronturi construite — mult mai 
mare decît la orice altă magistrală

Ml SE PARE CĂ NU NE GĂSIM IN FAȚA

UNEI NOUTĂȚI"

un progres spre varietate

Prof. arh. GH. PETRAȘCU: „în 
ce măsură noua arteră, despre care 
discutăm, va fi, din punct de ve
dere arhitectural, altceva decît, să 
spunem, Magistrala Nord-Sud ? 
Desigur există diferențe, dar ca 
aspect general mie mi se pare că 
nu ne găsim în fața unei noutăți. 
Cum intervin elementele naturale 
în compoziție ? Poate că încercarea 
de a le pune în valoare ar fi un 
mijloc de a face mai mult decît 
pînă acum. însă nu prea văd cum 
intervin aici aceste elemente : toc
mai cînd se ajunge la zona lacu
rilor, care ar putea să conteze, 
ansamblul pare că nu se mai termi
nă. Se întîmplă cam la fel ca în 
cazul Șoselei Aviatorilor, în dreptul 
lacurilor".

Arh. P. ILIESCU: „Noi sperăm 
ca din expresia diferită a fiecărei 
construcții să realizăm o varietate".

Prof. arh. GH. PETRAȘCU: 
„Unii afirmă că nu se poate obține 
varietatea decît pe plan urbanistic. 
Dumneavoastră o căutați în expre
sia fiecărei construcții. Dar este 
limpede că amîndouă trebuie să 
meargă mînă în mînă. Gîndirea ur
banistică trebuie să meargă și ea 
înainte, să aibă personalitate. S-ar 
putea însă vorbi de o șablonizare 
a „urbanismului bucureștean" ; 
se creează fronturi de magistrală, 
iar atacarea în profunzime se amî
nă pentru mai tîrziu".

Arh. NICOLAE KEPEȘ : „Eu nu 
numai că nu văd nimic nou ca 
principiu, dar nici măcar în cadrul 
practicii actuale nu zăresc îmbună
tățiri semnificative. O arteră im
portantă, formată din case cu lo
cuințe pînă la parter, la o distanță 
mică de circulația zgomotoasă este, 
de fapt, un paravan care va re
flecta și va înteți o dată mai mult 
gălăgia străzii. Ansamblul nici nu 
anunță și nici nu termină o idee 
compozițională. Pe de alte parte, 
soluționarea unui asemenea an
samblu numai cu locuințe și folo
sind numai blocuri cu zece etaje nu 
poate oferi posibilități de diversi
ficare. Din acest punct de vedere, 
însăși tema de proiectare mi se 
pare învechită".

Arh. CONST. FRUMUZACHE: 
„Privind această machetă, mi-am 
amintit de Magistrala Nord-Sud, 
calea Griviței, bd. Dinicu Go- 
lescu; sînt aplicate cam aceleași 
formule de sistematizare. S-a spus 
că s-a studiat dezvoltarea car
tierului, legătura sa cu microraioa- 
nele care vor veni în spate. Eu 
personal nu cred într-o asemenea 
soluție. Socotesc că un lucru care 
cuprinde o etapă și reprezintă un 
moment din dezvoltarea unui oraș 
trebuie să trăiască de sine stătător. 
Ceea ce va fi făcut într-o etapă 
viitoare va fi cu totul altceva, cînd 
punctul nostru de vedere actual nu 
va mai putea fi considerat cores
punzător. Iată de ce această corn-

ANSAMBLUL A

bucureșteană realizată pînă în pre
zent — și în plantarea abundentă 
care va permite, ca și în cazul șo
selelor din nordul orașului, pă
trunderea spațiului verde către 
centrul Capitalei.

După cum reiese din discuțiile 
purtate, proiectul șoselei Colenti
na nu reprezintă încă acel pas ho- 
tărît înainte, cerut de necesitatea 
de a se realiza o mai pronunțată 
varietate și personalizare a arhi
tecturii noastre. în bună parte, a- 
cest fapt se datorește insuficientu
lui efort de a ieși din scheme cu
noscute, lipsei de îndrăzneală crea
toare a proiectanților. Dar se poate 
spune cu toată certitudinea — și 
răspunsul celor prezenți a fost cît 
se poate de limpede — că se men-

țin, în continuare, o seamă de cau
ze care îngreunează evoluția lucru
rilor. Varietatea materialelor și 
sistemelor de construcție, gama ele
mentelor prefabricate, a panourilor 
mari sînt încă restrînse. în indus
trializarea construcțiilor, aspectele 
calitative, posibilitățile estetice sînt 
socotite factori secundari de către 
executant. De asemenea, avizarea 
și alte operațiuni care se desfășoa
ră pe seama timpului de proiectare 
nu sînt corelate corespunzător cu 
efortul creației.

poziție trebuie concepută ca un an
samblu închegat.

Există aici elemente caracteris
tice : piața Obor, lacurile, dar ele 
nu sînt puse în valoare. Amplasa
rea unui' simplu bloc turn este 
insuficientă ca realizare a uneia 
dintre cele mai importante intrări 
în oraș. Mai mult chiar, în princi
piile schiței de sistematizare a Ca
pitalei se insistă asupra importan
ței lacurilor Colentinei ca element 
natural specific orașului și cu mare 
potențial urbanistic. Or, consider 
că acest proiect ar trebui să pună 
în evidență ideea la care mă refer, 
să accentueze dezvoltarea preconi
zată în jurul lacurilor. în ceea ce 
privește piața Obor, ml se pare că 
nu există o suită de valori, o tre
cere gradată de la magistrală la 
parcul care se va dezvolta aici: 
prezența unui bloc-turn, similar cu 
cel de lîngă lacuri, — este insufi
cientă. Cadrul arhitectural nu pre
gătește intersecția cu șoseaua Mi
hai Bravu".

Prof. arh. GH. PETRAȘCU: „No
dul acesta de circulație nu ar tre
bui oare studiat ? Nu este de ajuns 
să faci un pasaj ; cadrul construit 
trebuie să anunțe și el intersecția. 
Or, aici așa ceva nu se vede. Proiec
tul îmi pare a fi un crîmpei de 
stradă mare, cum sînt și altele, dar 
nu o gîndire care pleacă de la 
oraș, de la organizarea teritoriului 
și nici măcar de la rezolvarea punc
telor celor mai importante".

★
Schimbul de păreri în jurul pro

iectului „Colentina" este semnifi
cativ pentru demonstrarea modului 
în care este abordată problema 
varietății și originalității în proiec
tarea urbană. Rezultă că se amînă 
mereu adoptarea unei atitudini fer
me, unei exigențe corespunzătoare 
cerințelor actuale. Se merge iar 
spre un ansamblu rigid, mo
noton, cu clădiri prismatice de 
aceeași înălțime, așezate pe o 
stradă lipsită de o idee compozi
țională clară. Concentrarea spații
lor comerciale în clădiri separate 
devine supărătoare în măsura în 
care este indicată ca soluție exclu
sivă, căci constituirea unui însem
nat tronson de magistrală fără par
terul amplu, vitrat, luminos al ma
gazinelor și alte puncte de atrac
ție lipsește strada de suportul unei 
animații. îmbinarea judicioasă a 
celor două soluții ar asigura, ală
turi de o optimă rezolvare func
țională, aspectul modern al con
strucțiilor la nivelul trecătorului, 
acea mobilitate a imaginilor, fără 
de care spațiile publice par moar
te. Nu lipsită de interes este pro
punerea ca, atunci cînd se reali
zează o asemenea investiție de 
mare importanță, să fie păstrate 
rezervații care să permită construc
torilor de mîine, cu alte concepții, 
concretizarea comenzilor sociale ale 
viitorului.

FOST FRAGMENTAT,

COMPOZIȚIA NU ESTE UNITARĂ
Trăgînd învățăminte din practi

ca de pînă acum, în cazul de față 
s-a pornit de la un studiu urba
nistic amplu, cuprinzînd un terito
riu de 250 ha. Grupat în patru 
unități complexe de tip microraio- 
nal, ansamblul se dezvoltă pe am
bele laturi ale elementului său cen
tral — șoseaua Colentina. Lip
sesc însă punctele de amor
sare, de legătură cu ceea ce se 
va petrece în spatele fronturilor 
desfășurate. Intenția de a crea o 
compoziție unitară s-a pierdut pe 
parcurs. Numărul mare de date 
fixe ale temei de proiectare — 
existența zonei industriale Obor, a 
fabricii de săpun „Stela", a morii 
„Assan", a halei unui mare garaj 
auto — a dus nemijlocit la frag
mentarea spațiului. De altfel, prin 
avizul dat de C.S.C.A.S. la faza 
„detaliu de sistematizare", rezolva
rea de ansamblu capătă un carac-

ter pur informativ. Dacă la toate 
acestea adăugăm faptul că benefi
ciarul și-a limitat, încă de la în
ceput, interesul la șoseaua Colen
tina, vom înțelege de ce studiul 
nu excelează în unitate, în armo
nie : se citește limpede traseul ma
gistralei, iar alături, cel mult în 
principiu, restul teritoriului.

Arh. P. ILIESCU: „Am studiat 
acest teritoriu și în profunzime. 
Treptat însă, pe baza avizelor, rea
lizarea s-a limitat la ceea ce se 
vede, adică o rezolvare cunoscută, 
cu fronturi continue pe ambele 
părți, mai largă decît la calea Gri- 
viței și Magistrala Nord-Sud, dar de 
aceeași manieră. Acum pare curios 
de ce nu s-a legat compoziția în a- 
dîncime ; noi am avut inițial studii 
urbanistice pe care le considerăm 
bune, dar numărul mare de para
metri ficși ne obligă să ajungem 
mereu la aceleași rezultate".

OCUPĂ 0 COTĂ REDUSĂ DIN TIMPUL

Oră de curs la Școala tehnică de stenodactilografie
Foto i A. Cartojan

Elaborarea studiului pentru tema 
de proiectare a ansamblului „Co
lentina" a început încă din luna 
octombrie 1964. Din cei mai bine de 
doi ani care au trecut de atunci 
(și proiectarea continuă și astăzi), 
avizarea succesivă în diferite faze 
de către sfatul popular, C.S.C.A.S. 
și C.S.P. a însumat circa 10 luni 
(adică 40 la sută). Dar, după cum 
a arătat arh. P. ILIESCU, chiar în 
restul timpului trebuie să distingem 
unele subîmpărțiri. O pondere im
portantă o ocupă nu numai ședin
țele avizării/interne și pe specia
lități, dar și întîrzierile provocate 
de sosirea avizelor, precum și în
tocmirea unei corespondențe care 
ar putea reveni beneficiarului. Este 
vorba de demolări, mutări de uni
tăți, acordul organelor sanitare, de 
pază contra incendiilor și multe 
altele. Ca să nu mai pomenim o 
serie de forme scriptice, legate de 
avizarea propriu-zisă, și care tre
buie întocmite tot în perioada pro
iectării. Pe scurt, timpul rezervat

efectiv muncii de creație nu depă
șește 20 la sută, adică cel mult 
cinci luni din cei doi ani care au 
trecut. Dacă nu se va găsi modali
tatea ca timpul de proiectare să fie 
respectat, este greu de presupus că 
se vor putea asigura îmbunătățiri 
de la un proiect la altul, căutări o- 
riginale încununate de succes.

Evoluția avizării — proces hotă- 
rîtor în asigurarea mersului îna
inte — rămîne greoaie și este încă 
departe de a răspunde imperative
lor precise, cuprinse în documen
tele de partid și de stat. „în ulti
mul timp, a arătat arh. NICOLAE 
KEPEȘ, avizarea proiectelor a de
venit parcă mai complicată. Avi
zele sînt urmate de consultări o- 
bligatorii la C.S.C.A.S. și C.S.P., 
de vizarea chiar a unor planșe de 
către C.S.C.A.S. — formalități fără 
de care nu se poate trece mai de
parte. Se consumă în felul acesta 
săptămîni întregi din timpul de 
proiectare, pentru ca în' final pro
iectele să fie aduse de fapt către 
un numitor comun"

Trecere în revistă

a aprovizionării

de iarnă

DIVERSIFICARE, ORIGINALITATE... CÎND

ÎȘI VOR GĂSI OARE CONCRETIZAREA?

Ca în orice domeniu, munca de 
cercetare, experimentul sînt ho- 
tărîtoare pentru progresul continuu 
al creației. Din acest punct- de 
vedere există încă serioase defi
ciente. Cercetarea în arhitectură și 
urbanism este strîns legată de pro
iectare, legătură ce merge pînă la 
contopire. Totuși, în institutele 
de proiectări, experimentul este 
practic inexistent și, eliminat 
la avizare pe considerente eco
nomice, el ajunge să fie evitat 
chiar de către conducerea institu
telor. „Una din prevederile tăiate 
cu regularitate la avizare este — 
atunci cînd există — tocmai cea 
referitoare la experimentare", a 
subliniat arh. C. Frumuzache. O 
asemenea atitudine, limitată la 
rezolvarea strictă a comenzilor de 
moment, nu poate oferi garanții 
substanțiale pentru evoluția vii
toare a practicii arhitecturale.

în calitatea sa de 
Secției de arhitectură 
din cadrul Consiliului 
Cercetării Științifice, 
Gh. Petrașcu a arătatîn dome
niul nostru s-a realizat un 
plan tematic pînă în 1970, însu- 
mînd propunerile mai multor in
stituții, în special ale C.S.C.A.S. 
Socotesc acest plan puțin intere
sant și, practic, puțin folositor pen
tru că este I'_ 
său, de perspectiva mijloacelor . _ 
a fi transpus în proiectare și rea
lizare. Asemenea idei nu par a fi în
sușite în institutele noastre, deoa
rece nu sînt susținute tocmai de 
acele foruri care ar trebui : " 
contribuie 
C.S.C.A.S. 
țiilor".

de la un proiect la celălalt. Se ma
nifestă o pasivitate inexplicabilă la 
CSCAS, la Ministerul Consfrucfiilor, 
fafă de deficiente unanim recunos
cute ți îndelung combătute. Se to
lerează soluții impersonale, care, în 
loc să contribuie la conturarea unor 
ansambluri viguroase, cu un specific 
pronunjat, atenuează adeseori, îm
bracă în mediocritate particularită
țile arhitecfural-urbanisfice valoroa
se, existente. Considerăm 
timpul să se întreprindă 
tărîfe pentru asigurarea 
afirmării unei arhitecturi 
personalitate conturată, 
care să reprezinte cu adevărat po
sibilitățile creatoare ale școlii arhi
tecturale românești.

că e 
acțiuni ho- 
premiselor 
variate, cu 

originală,

In ședința comună 
de lucru care a avut 
loc marți la Ministe
rul Comerțului Inte
rior, cu participarea 
reprezentanților ins
tituțiilor centrale și 
ai organizațiilor eco
nomice 
precum și ai căilor 
ferate, 
modul cum se desfă
șoară aprovizionarea 
de iarnă, îndeosebi 
cea prilejuită de a- 
propiatele sărbători.

Din materialele ex
puse și din discuțiile 
purtate a reieșit că 
atît organele comer
țului cît și cele pro
ducătoare de bunuri 
de consum au făcut 
eforturi pentru satis
facerea cererilor pie
ței cu mărfuri solici
tate în actualul se
zon. Astfel, la nume
roase sortimente s-au 
suplimentat prevede
rile inițiale din con
tract. Se manifestă 
totuși o lipsă de rit
micitate în aprovizio
nare din partea 
producătorilor și ne-

furnizoare,

s-a analizat

respectarea preve
derilor contractuale 
la unele sortimente 
de mare cerere. De 
pildă, deși Ministerul 
Industriei Alimentare 
și-a îndeplinit planul 
total de livrări, totuși 
la unele sortimente 
de carne, brînzeturi, 
conserve de legume și 
fructe, vinuri s-au 
înregistrat realizări 
sub posibilități. Tot
odată, întreprinderi 
producătoare ale Mi
nisterului Industriei 
Ușoare au rămas da
toare comerțului cu 
însemnate cantități 
de încălțăminte de 
sezon, de 
confecții, 
de menaj 
podăresc,
Fabrica „Progresul"- 
București, de exem
plu, n-a livrat aproa
pe 100 000 perechi de 
încălțăminte, iar co
lectivul Combinatu
lui de cauciuc „Jila
va" a rămas sub plan 
la producția de ga
loși, cisme și 
produse 
ciuc.

țesături și 
de articole 
și uz gos- 
de jucării.

alte 
cau-

în urma analizei a- 
cestei situații s-a ho- 
tărît intensificarea a- 
plicării măsurilor 
luate pentru ca în pe
rioada următoare ma
gazinele să fie apro
vizionate din abun- ‘ 
dență cu mărfuri de 
sezon. Ministerul In
dustriei Alimentare a 
trimis deja grupuri 
de specialiști care 
urmăresc livrarea ' 
conform graficelor a 
tuturor sortimentelor 
și îndeosebi a ce
lor la care s-au în- ’ 
registrat rămîneri în ■ 
urmă. întrucît 
această perioadă 
sosi din import 
semnate cantități 
portocale și alte pro
duse orientale, se or
ganizează colective 
speciale care să ur
mărească aprovizio
narea uniformă a u- 
nităților din țară. De 
altfel, organele co
merțului vor căuta ca 
aprovizionarea să fie 
continuă și ritmică.

în 
vor 
în
de

membru al 
și urbanism 
National ■ al 
prof. arh.
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★

Peste cîțiva ani, 
cuție urmează să 
buie să acceptăm 
șoselei Colentina după un 
ce nu corespunde nici 
țelor actuale? Cînd analizăm an
sambluri existente, remedierile sînt, 
desigur, foarte greu de efectuat. 
Dar în cazul de față îmbunătățirile 
își mai pof face încă loc, nimic nu 
le împiedică.

Conturarea unui curent Inovator 
tn arhitectură se tot amînă — de 
la o zi la alta, de la un an la altul,

(Agerpres)

RECLAMA TH RĂSPUNSURI

Unde nu-i cap vai de picioare, 
lucrurile cu prilejul renovării Halei Traian. Zilele tre
cute, cînd totul era aproape gata, după constructorii 
care au lucrat aici un an de zile, au apărut cîțiva 
meșteri care au început să spargă fațada dată cu ulei, 
alții au degradat pereții din interior, proaspăt vopsiți, 
pentru executarea instalației electrice și de telefonie. 
Ceea ce au dres unii, cu atîtea eforturi, au stricat alții. 
Cînd se va efectua bilanțul acestor lucrări anapoda, 
el va trebui neapărat refăcut în spiritul zicalei de 
mai sus : cine lucrează fără cap jucîndu-se cu banii 
statului să suporte consecințele.

Cioarec STATE 
tehnician de instalații

Așa s-au petrecut un element capabil, tînăr, plin de

Cooperativa agricolă de producție din comuna Broș- 
teni are o moară în satul Meriș, dar membrii coopera
tori macină cerealele la distanțe de 20—25 km. E drept, 
conducerea cooperativei agricole le pune la dispoziție 
mijloace de transport ori de cîte ori este nevoie. De 
ce să macine oamenii în sat, la doi 
meargă în altă parte ? O fi și asta 
nu gospodărească.

pași, cînd pot să 
o socoteală, dar

Mihail BUȘOI

telar, deoarece este 
energie și bine pregătit profesional. Nu corespund rea
lității învinuirile aduse inginerului șef Adrian Coșe- 
reanu, medicului veterinar Alexandru Caraman și 
secretarului comitetului de partid al gospodăriei, Mușat 
Robitu".

Răspunsul comitetului raional de partid : Directorul 
G.A.S., Viorel Ionescu, a fost aspru criticat în cadrul 
biroului raional pentru că nu a luat atitudine, nici mă
suri la timp față de imoralitatea medicului veterinar 
Alexandru Caraman și a inginerului șef Adrian Coșe- 
reanu. Secretarul comitetului de partid, Mușat Robitu, a 
fost sancționat cu „mustrare", Dr. Alex. Caraman a fost 
sancționat pe linie de partid, iar administrativ — cu 
retrogradarea și mutarea în altă unitate. Ing. șef 
Adrian Coșereanu a fost, de asemenea, retrogradat și 
mutat în altă unitate. Pentru înlăturarea unor lipsuri 
sesizate s-au stabilit măsuri care au și început să 
se aplice".

Estejimpede : ing. Popescu, directorul Trustului Gos
tat Brăila, a semnat un răspuns neadevărat, adresat 
„Scînteii" în scopul de a se mușamaliza astfel gravele 
lipsuri și abateri din G.A.S. Latinu. Un asemenea răs
puns implică neapărat și... tragerea la răspundere.

Noul Complex alimentar cu autoserviră din cartierul Balta Albă (Foto : Agerpres)
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De vreo doi ani, căminul cultural 
joreni, raionul Rm. Vîlcea, a primit 
prinzătoare. Conducerea cooperativei 
ducție a propus, iar sfatul popular comunal a dispus, 
să fie transformat în depozit de cereale. Desigur, cerea
lele trebuie protejate de intemperii. Se pare însă că 
activitatea culturală din comună, în această situație, 
este amenințată de un pericol tot atît de grav și are 
nevoie de protecția Sfatului popular al orașului Rm. 
Vîlcea.

Aceasta cu atît mai mult cu cît, deși sîntem în veci
nătatea orașului Rm. Vîlcea, filme nu au mai rulat în 
comuna noastră de multă vreme.

din comuna Bu- 
o destinație sur- 
agricole de pro-

Ion DIN1CĂ

Redacția a fost sesizată despre lipsuri în gospodăria 
agricolă de stat Latinu, raionul Brăila, cît și despre 
abateri ale unor cadre de conducere din această gos
podărie. Sesizarea a fost trimisă Trustului Gostat Brăila 
și Comitetului raional P.C.R. Brăila.

„Din verificările făcute pe teren (sublinierea noastră), 
ne răspunde Trustul Gostat, rezultă că directorul 
G.A.S., ing. Viorel Ionescu, este apreciat de organul tu-

La eliberarea biletului de tratament nr. 138 613 din 8 
iulie 1966 pentru stațiunea Borsec de către O.N.T. 
„Carpați" mi ș-au luat în plus, dintr-o greșeală de cal
cul, 120 de lei. M-am adresat, în legătură cu aceasta, 
atît O.N.T. București (bd. Republicii 4), punctul de por- . 
nire a erorii care se poate lesne constata fie pe copia 
rămasă la București, fie pe biletul original, rămas la 
Borsec, cît și O.N.T. Borsec. Nu numai că nu mi s-au 
restituit nici pînă astăzi banii, dar funcționarele de la 
ghișeul bucureștean al O.N.T. n-au vrut să-și recunoas
că greșeala, au avut față de mine și de soția mea o ati
tudine ireverențioasă.

Solicit revizuirea calculelor și înapoierea banilor.

Alexandru BELEI

La Sanatoriul TBC Leamna, raionul Craiova — ne se
sizează un bolnav — bucătăreasa lucrează adesea în 
stare de ebrietate. Mîncărurile ies și ele... afumate. Bol
navilor nu li se asigură o hrană substanțială, gustoasă. 
Nu se respectă nici regulile de igienă. Cînd se atrage 
atenția asupra acestor neajunsuri, bucătăresei sau ad
ministratorului,_ răspunsul sună invariabil : „Nu-i ni
mic. Ce nu mănîncă bolnavii, aruncăm...".

Astfel sînt azvîrlite pe fereastră sume de bani alocați 
de stat pentru hrana bolnavilor. E firesc ca nici rezul
tatele în tratarea bolnavilor să nu fie la înălțime, con
chide semnatarul scrisorii.
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Recepție cu prilejui aniversării

Cu prilejul celei de-a XXII-a a- 
niversări a eliberării Albaniei de 
sub jugul fascist, ambasadorul R.P. 
Albania la București, Iosif Pogace, 
a oferit marți seara o recepție.

Au participat tovarășii Constan
tin Drăgan, Gheorghe Rădulescu,- 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Grigore Geamănu. secretar 
al Consiliului de Stat, Alexandru 
Boabă, Gheorghe Cioară, Adrian 
Dimitriu. Pompiliu Macovei — mi
niștri — Mihai Marin, adjunct al

Cronica zilei
DEPUNEREA UNEI COROANE 
DE FLORI DE CĂTRE NOUL 
AMBASADOR AL IRANULUI

Cu prilejul sosirii sale la post, 
noul ambasador al Iranului la 
București. Soltan Hossein Vakili 
Sanandaji, a depus marți la amiază 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism. La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Ministerului 
Forțelor Armate și ai Sfatului 
popular al orașului București.

★
Marți seara, consilierul comer

cial al ambasadei R. D. Germane 
la București, Erich Danz, a oferit 
un cocteil cu prilejul împlinirii a 
120 de ani de existență a uzinelor 
„Cari Zeiss Jena".

★
O delegație a Sfatului popular al 

orașului Brașov, condusă de 
Ghborghe Dumitrescu, președintele 
comitetului executiv, a plecat 
marți în Franța, la invitația 
municipalității orașului Grenoble.

(Agerpres)

fascist
ministrului afacerilor externe, con
ducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, generali și 
ofițeri superiori, oameni de știintă 
și cultură, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Delegația de cineaști albanezi, 

care se află în Capitală, s-a întîl- 
nit marți dimineața cu redactori 
ai unor publicații cotidiene și de 
specialitate din București, în ca
drul unei conferințe de presă. Cu 
acest prilej, artiștii oaspeți au răs
puns la numeroase întrebări refe
ritoare la activitatea de creație ci
nematografică care se desfășoară 
în R. P. Albania.

(Agerpres) I

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. S. F. Iugoslavia

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R.S.F. Iugoslavia, marți după- 
amiază a avut loc la Turnu Seve
rin o adunare festivă la care au 
luat parte constructori de pe ma
rele șantier al sistemului hidroe
nergetic și de navigație de la Por
țile de Fier, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile orașu
lui — uzina mecanică, complexul 
de industrializare a lemnului, fa
brica de confecții.

Despre realizările popoarelor Iu
goslaviei pe drumul socialismu

lui a vorbit profesorul emerit A- 
chim Costea. A fost prezentat a- 
poi filmul artistic iugoslav „Sașa“.

Cuvîntarea radiotelevizată 
a ambasadorului R. S. F. I.

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, Jaksa Petrici, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, a vorbit marți seara la pos
turile noastre de radio și televizi
une. (Agerpres)

VIZITELE DLtLGflIIEI Of PAST1D
SI GUVHKmiL 1 REPUBLICII G8IWEA

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Guineea, con
dusă de Diakite Moussa, membru 
al Biroului Politic Național al Par

tidului Democratic, ministrul co
merțului exterior și al băncilor, a 
avut marți dimineața o întrevedere 
cu acad. Ștefan Bălan, ministrul

CONGRESUL AL IX-LEA AL P. M. S. II.
Raportul prezentat de tovarășul Jănos Kăddr

Semnarea planului de colaborare culturală 
și științifică intre România 

și R. D. Germană pe anii 1967-1968
La 29 noiembrie a avut loc la 

Ministerul Afacerilor Externe sem
narea Planului de colaborare cul
turală și științifică între Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Germană pe anii 
1967—1968.

Planul prevede schimburi de vi
zite între oameni de știință și cer
cetători științifici, de cadre didac
tice din toate domeniile învăță- 
mîntului, pentru documentare, 
schimburi de experiență și specia
lizare, precum și schimburi de

CURIOZITATEA
Șl AMBIȚIA
(Urmare din pag;. I)

V8 InspSimîntM vl- 
Hul sufletesc î VS ui
mește ideea c8 cineva 
poate să pronunfe 
fără stinghereală : mă 
plictisesc I Nu vl se 
pare că am ajuns la 
un punct al dezvoltă
rii umane în care a fl 
plictisit nu este mal 
pujin rușinos decît a 
umbla cu cămașa mur
dară ? că plictiseala 
trebuie însfîrșit privită 
ca o Infirmitate peni
bilă, ca un semn de 
Inferioritate spirituală ? 
Cîte un adolescent 
sp 'ne : sînt blazat, 
be ce, simpaticul meu 
adolescent, ești bla
zat ? Cine te-a blazat? 
Războiul pe care nu 
l-al văzut ? Foametea 
pe care n-al cunos
cut-© ? Filozofii pa

care nu l-al studlaf ? 
Cărfile pe care nu le-ai 
citit ? De ce ești bla
zat ? Hai, fă un mic e- 
fort ca să te întrebi. 
Dacă o să faci și efor
tul să-fi răspunzi, în
seamnă că în spatele 
frunfii tale va începe 
să circule un gînd, șl 
cînd gîndurile încep 
să umble în spatele 
frunfilor adolescenfil 
încep să nu mal fie 
blazafi.

Sîntefl ambiflos î Nu 
știu de ce, dar une
ori ambifia a fost 
privită cu suspiciune 
șl confundată cu o în- 
dîrjire meschină. Dar 
există ambifii care 
pornesc dinir-o încă- 
păfînare nobilă. Este 
ambifia hărniciei. Este 
ambifia acelor oameni 
care sînt întrebafl : 
crezi că o să fi se facă

statuie î Este ambifia 
celui care poate su
porta orice chin, în a- 
fară de chinul de a nu 
munci. Este o ambifie 
care nu roade, care nu 
sapă, o ambifie care 
ofelește voința, biciu
iește energiile, sparge 
racordurile și face ca 
munții să se bată cap 
în cap. Este ambifia 
celui care nu vrea să 
facă umbră pămînfului 
degeaba. Este ambifia 
celui care nu vrea să 
abdice. Este o ambifie 
mai tare ca răutatea, 
mai tare ca băfrînefea. 
Este o ambifie mai 
tare chiar decît moar
tea, pentru că ea face 
ca acei care au încer- 
cat-o să trăiască și 
după ce s-au dus, 
pentru că acești nobili 
ambițioși au lăsat în 
urma lor ceva.

materiale și publicații de speciali
tate.

De asemenea, planul prevede 
schimburi de formații artistice, vi
zite reciproce ale oamenilor de 
cultură, schimburi de expoziții, in
vitarea de delegați la diferite ma
nifestări culturale și științifice na
ționale cu participare internațio
nală, colaborarea între uniunile de 
creație, ministerele sănătății etc.

Planul a fost semnat de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și de Ewald Moldt, 
ambasadorul Republicii Democrate

■ Germane la București.
La semnare au asistat tovarășii 

Jean Livescu. adjunct al ministru
lui învățămîntului. Ion Moraru, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost prezenti membrii celor 
două delegații, precum și membri 
ai ambasadei Republicii Democrate 
Germane la București.

★
Cu același prilej, Vasile Gliga, 

adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a oferit o masă, iar amba
sadorul Ewald Moldt un cocteil.

ț (Agerpres)

învățămîntului. Au participat loan 
Moraru, adjunct al ministrului să
nătății și prevederilor sociale, și 
funcționari superiori din Ministe
rul învățămîntului.

• în cursul dimineții a fost vizitată 
Uzina „Semănătoarea", unde oaspe
ții s-au interesat îndeaproape de 
productivitatea noilor tipuri de 
combine și a altor mașini agricole.

După-amiază, membrii delegației 
au vizitat Muzeul de istorie a Par
tidului Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România.

în timpul vizitelor, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Guineea a fost însoțită de 
Nicolae Toader, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și de Va
lentin Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

(Agerpres)

lui Gheorghe Șincai
Institutul de istorie al Academiei 

a organizat, marți dimineața, o șe
dință comemorativă cu prilejul îm
plinirii a 150 de ani de la moartea 
lui Gheorghe Șincai.

Despre viața și opera sa au vor
bit acad. David Prodan și Dimitrie 
Macrea, membru corespondent al 
Academiei.

ȘTIRI CULTURALE
„Fantomele se grăbesc" — o nouă 

producție a studioului „București", 
film de factură polițistă, a cărui 
acțiune se desfășoară în zilele 
noastre, a fost prezentat marți sea
ra în premieră la cinematograful 
„Republica" din Capitală. Regia a- 
parține lui Cristu Polucsis, care 
semnează și scenariul împreună cu 
scriitorul Tudor Popescu. în prin
cipalele roluri apar artiștii Ko
vacs Gyorgy, Colea Răutu, Ana 
Szeles, Ion Besoiu, Sebastian Pa- 
paiani, George Mărutză, Geo 
Barton.

★
Soprana sovietică Tatiana Sa

nina și tenorul Ion Dacian, ar
tist al poporului, au interpretat 
marți seara rolurile principale-din 
opereta „Văduva veselă" de Lehar 
în spectacolul prezentat de colecti
vul teatrului muzical „Gh. Dima" 
din Brașov.

★
Balerinii cubanezi, care se află 

în țara noastră, au prezentat marți 
seara la Ploiești un spectacol ce a 
reunit mai multe fragmente din 
„Giselle" de Adam și „Lacul lebe
delor" de Ceaikovski, precum și 
piese coregrafice pe muzică de 
Haydn, Massenet și Stravinski.

(Agerpres) (Agerpres)

IERNII NU-I PLACE FOTBALUL..

REZULTATE TEHNICE

Ieri și mîine, pe patinoarul „23 August"

UNIVERSITATEA CRAIOVA— 
PROGRESUL 1—0 (1—0). A marcat: 
Oblemenco.

U.T. Arad—DINAMO BUCUREȘTI 
0—0.

UNIVERSITATEA CLUJ—DINA
MO PITEȘTI 2—0 (2—0). Au marcat: 
Barbu și Adam.

JIUL—POLITEHNICA 3—1 (1—0). 
Au marcat: Peronescu și Casandra 
(două) pentru Jiul; Surdan pentru 
Politehnica.

Meciurile Rapid—Petrolul, Steaua— 
Farul și Steagul roșu—C.S.M.S. au 
fost amînate din cauza impractica- 
bilității terenurilor.

Doar patru meciuri 
din șapte

BUCUREȘTI— 

TORPEDO MINSK
Aseară, pe patinoarul artificial 

'din parcul sportiv „23 August', se
lecționata de hochei pe gheață a 
Buaureștiului a întîlnit echipa so
vietică Torpedo Minsk. Oaspeții au 
cîștigat cu scorul de 5—1 (3—0, 
1—0, 1—1).

Meciul-revanșâ se dispută mîine 
seară, de la ora 18,30, pe același 
patinoar.

CLASAMENTUL
Univ. Craiova 13 8 1 4 18—19 17
Dinamo Bua. 13 7 2 4 22—15 16
Progresul 13 6 3 4 13—11 15
Farul 11 5 4 2 19—14 14
Dinamo Pitești 13 7 0 6 20—19 14
Rapid 12 5 3 4 20—11 13
Jiul 13 5 2 6 25—18 12
Steaua 12 5 2 5 18—13 12
Petrolul 11 5 2 4 12—10 12
U.T.A. 13 3 6 4 14—16 12
Univ. Cluj 13 3 4 6 11—16 10
Politehnica 13 3 4 6 15—22 10
C.S.M.S. 12 3 4 5 16—27 10
Steagul roșu 12 2 3 7 12—24 7

A

In cîteva
e La Chișinău au avut Ioc noi în- 

tîlniri între sportivii din locali
tate și echipe din orașul Iași. La 
tenis de masă, ieșeanul Corneliu Ma
covei, în vîrstă de 13 ani, a cîștigat 
toate întîlnirile susținute, iar la șah 
echipa lașului a învins cu 5,5—2,5 se
lecționata orașului Chișinău (Lutikov 
a remizat cu Vaisman). în turneul de 
handbal masculin, echipa lașului a 
întrecut, cu 10—6 formația orașului 
Tiraspol.

O în capitala Cambodgiei au conti
nuat jocurile sportive, la care parti
cipă mai multe țări asiatice. întrece
rile de atletism au fost dominate de

rînduri
sportivii din R.P. Chineză, învingă
tori în patru probe : lungime femei 
— Hsia Cieh-ping 6,12 m ; ștafeta 
4 x 100 m feminin — 48"2/10 ; 800 m 
bărbați — Han Yung-nin : l’52"4/10; 
ștafeta 4 x 100 m bărbați — 40"7/10.

O La „Madison Square Garden" 
din New York, într-un meci pentru 
titlul mondial de box la categoria 
ușoară, portoricanul Carlos Ortiz l-a 
învins prin k.o. în repriza a 14-a pe 
filipinezul Gabriel Elorde. Lovitura 
care a provocat knockout-ul a fost 
atît de puternică încît Elorde s-a 
„trezit" deabia după 10 minute.

m CRAIOVA: Un singur 
gol și... cinci-șase 
ratări

Cu toată vitregia timpului (frig, 
teren aproape impracticabil din 
cauza zăpezii și a ploii), Uni
versitatea Craiova și Progresul au 
oferit iubitorilor de fotbal cel mai 
frumos șl mai palpitant meci al se
zonului. Craiovenii au cîștigat par
tida cu 1—0, (au mai avut și alte 
situații favorabile de gol...) rămî- 
nînd astfel singura formație neîn
vinsă pe teren propriu. Craiovenii 
au dominat aproape tot timpul. 
Singurele două ocazii de a înscrie 
ale oaspeților au eșuat datorită in
tervențiilor prompte ale portarului 
Vasilescu.

Merită relevat arbitrajul lui A- 
drian Macovei (Bacău), care a con
dus meciul foarte bine, culegînd de 
nenumărate ori aplauze din partea 
publicului craiovean.

CLUJ: Primul joc bun 
al echipei locale

Ieri, în compania echipei piteș- 
tene, Universitatea Cluj a făcut cel 
mai frumos joc din turul acestui 
campionat. Formația studențească a 
desfășurat un joc avîntat, tehnic, cu 
faze deosebit de spectaculoase, re- 
marcîndu-se mai ales Mustețea și 
Adam. Scorul de 2—0, cu care s-a 
terminat partida, nu reflectă întru 
totul superioritatea clujenilor. Cele 
două «bombe» expediate de Ivansuc, 
care au zguduit însă bara transver
sală, numeroasele șuturi apărate

„in extremis" de către portarul pi- 
teștenilor, Urziceanu, au făcut ca 
scorul să nu ia proporții.

H ARAD: Apărările mai 
bune decît înaintările

Meciul de fotbal dintre echipele 
U.T.A. și Dinamo București s-a în
cheiat cu un scor alb. Partida a 
plăcut prin dîrzenia ambelor for
mații și chiar prin nivelul tehnic 
al multor acțiuni. întîlnirea s-a 
desfășurat în limitele deplinei spor
tivități, creîndu-se de o parte și 
de alta numeroase ocazii de a se în
scrie. Dacă rezultatul a rămas 
nedecis, aceasta s-a datorat apă
rărilor, care au „stopat" atacu
rile, dar și impreciziei în șut a 
înaintașilor. Gazdele au presat mai 
mult; lucru reflectat de altfel și de 
raportul de cornere : 13—5 pentru 
U.T.A.

^PETROȘENI: Patru 
goluri pe un teren- 
patinoar

Pe un teren alunecos, care, spre 
sfîrșitul partidei, a devenit aproape 
impracticabil Jiul și Politehnica au 
desfășurat un joc aprig, cu nume
roase faze de poartă. înaintarea 
Jiului, într-o mai bună dispoziție de 
șut, și-a adjudecat victoria, la un 
scor clar. Peronescu și mai ales Ca
sandra și-au demonstrat din nou 
calitățile de șuteri. Ca și în etapele 
precedente, singurul realizator al ti
mișorenilor a fost „veteranul" Sur
dan, care, de altfel, este golgeterul 
echipei sale...

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 
în raportul de activitate al C.C. 
al P.M.S.U., prezentat de tovară
șul Jânos Kâdâr, se subliniază că 
lucrările Congresului al IX-lea al 
partidului se desfășoară în condiții 
internaționale complexe. Analizînd 
pe larg situația politică internațio
nală, raportul trece în revistă prin
cipalele contradicții ale lumii con
temporane, progresul continuu al 
forțelor socialismului și păcii. 
„Sistemul mondial socialist devine 
factorul hotărîtor în dezvoltarea 
societății omenești și epoca noas
tră este perioada trecerii de la ca
pitalism la comunism".

Relevînd că alianțele militare și 
politice aflate sub conducerea 
S.U.A. au ajuns /într-o profundă 
criză politică, raportul apreciază că 
diferite state capitaliste europe
ne, inclusiv unele țări din N.A.T.O., 
încep să înțeleagă că coexistența 
pașnică cu țările socialiste este mai 
folositoare decît riscul de a servi 
planurile de război americane.

„îngrădirea posibilităților impe
rialismului și criza lui, care se a- 
dîncește, împing cele mai agresive 
cercuri monopoliste, pe de o parte, 
la căutarea contactelor, pe de altă 
parte, la acțiuni aventuriste. Gu
vernul Statelor Unite își militari
zează țara și săvîrșește agresiuni 
fățișe. Forma cea mai gravă a a- 
cestora o constituie războiul împo
triva poporului din Vietnamul de 
sud și acțiunile agresive împotriva 
Republicii Democrate Vietnam. A- 
gresiunea din Vietnam săvîrșită de 
americani reprezintă unul din cele 
mai rușinoase războaie din epoca 
noastră. Pînă și țările capitaliste, 
și, mai mult decît atît, guvernele 
țărilor aliate cu S.U.A. se strădu
iesc ca în fața opiniei publice să se 
dezică de agresiunea imperialiști
lor americani în Vietnam".

„Poporul nostru, a spus J. Kâ- 
dăr, pătruns de sentimentul de so
lidaritate, se găsește unit alături 
de frații noștri vietnamezi atacați, 
care luptă eroic. Noi sprijinim ce
rerile juste și lupta Republicii 
Democrate Vietnam și Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud. Ajutăm prin mij
loace politice, diplomatice, econo
mice și de apărare poporul vietna
mez, care luptă împotriva agre
siunii". /

în pofida întregii lor superiori
tăți tehnico-militare, americanii 
nu au reușit nici pînă astăzi să 
învingă pe eroicul popor al Viet
namului, nu-1 vor putea învinge 
nici mai tîrziu. „Există o singură 
cale spre rezolvarea problemei 
vietnameze : respectarea acorduri
lor de la Geneva din 1954, înce
tarea necondiționată a bombarda
mentelor asupra Republicii Demo
crate Vietnam, retragerea trupelor 
americane din Vietnamul de sud, 
asigurarea dreptului la autodeter
minare al poporului sud-vietna- 
mez“.

Referindu-se la situația de pe 
continentul european, raportul a 
subliniat că Comitetul Central al 
P.M.S.U. consideră că trebuie in
tensificate eforturile pentru reali
zarea programului cuprins în De
clarația de la București a Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia în problemele securității eu
ropene.

în continuare, raportul a anali
zat pe larg dezvoltarea relațiilor 
externe ale R. P. Ungare cu țările 
socialiste, cu țările recent eliberate, 
cu țările capitaliste.

Trecînd la analiza situației in
terne, raportul subliniază că, în 
ultimii patru ani, condițiile sociale 
s-au dezvoltat conform căilor și 
direcțiilor trasate de Congresul al 
VIII-lea al P.M.S.U. Rolul condu
cător al olasei muncitoare se în
făptuiește tot mai eficient. Clasa 
muncitoare își exercită funcția 
conducătoare prin intermediul 
partidului, iar marea majoritate 
a societății ungare a aderat la 
țelul revoluționar al clasei mun
citoare — socialismul. Consolidată 
o dată cu transformarea socialistă 
a agriculturii, alianța muncitorilor 
și țăranilor cere o dezvoltare pro
porțională corespunzătoare a eco
nomiei naționale, politicii econo
mice și o îmbinare justă a intere
selor celor două clase principale. 
Marea majoritate a intelectualității 
este de acord cu practica socialis
mului în Ungaria și confirmă a- 
ceasta prin munca sa.

Partidul consideră că este nece
sară consolidarea și dezvoltarea 
democratică a statului și a diferi
telor lui organe. Trebuie să fie ex
tinsă activitatea legislativă și func
ția de control a Adunării de Stat. 
De asemenea, trebuie să crească 
participarea oamenilor muncii — 
nemijlocită sau prin intermediul 
unor reprezentanți — la dezbate
rea problemelor în care aceștia 
sînt interesați.

în legătură cu alte probleme in
terne, se arată că, în ultimii ani, 
în Ungaria, din diferite cauze, a 
scăzut mult natalitatea. Deși, în ul
timii doi ani, această scădere a 
stagnat, Jnregistrîndu-se o mică 
îmbunătățire, aceasta este o impor
tantă problemă de stat și socială de 
care trebuie să ne ocupăm. Este 
necesar ca organe guvernamentale 
competente să se ocupe de proble
ma creșterii populației.

Principala sarcină a dezvoltării 
sociale în perioada următoare este 
continuarea activității îndreptate 
spre construirea deplină a societă
ții socialiste.

în munca economică, activitățile 
noastre au fost călăuzite de obiec
tivele politicii economice fixate de 
cel de-al VIII-lea Congres. Plecînd 
de la cerința unei dezvoltări in
tensive a economiei noastre națio
nale — a spus J. Kâdâr — con
gresul a adoptat ca principiu 
călăuzitor al activității economice 
obiectivul intensificării rentabilită
ții, creșterii productivității, reduce
rii prețului de cost. îmbunătățirii 
calității. Rezoluții economice de o 
mare importantă de principiu a-

doptate de C.C. în decembrie 1964 
și 1965 corespundeau acestor obiec
tive și le concretizau. Potrivit ho- 
tărîrilor partidului, au fost dezvol
tate eforturile pentru a obține o 
creștere mai rapidă a productivi
tății muncii și pentru ca princi
piul rentabilității să-și găsească 
valorificarea în toate domeniile.

Aceste hotărîri s-au dovedit juste 
și au fost atinse în linii generale 
obiectivele fixate în cel de-al doi
lea plan cincinal. Forța economică 
a Ungariei a continuat să crească, 
ca și avuția națională. în cinci ani, 
volumul producției industriale a 
crescut cu 47 la sută. în industria 
de construcții și transporturi, ran
damentul a crescut cu 35 la sută, 
iar în agricultură producția a cres
cut cu 10 la sută. Creșterea ve
nitului național — cu 25 la 
sută — a permis sporirea cu 
31 la sută a fondurilor fixe în eco
nomia națională și cu 22 la sută a 
fondurilor de consum. Nivelul de 
viață al populației s-a îmbunătă
țit. S-au extins asigurările sociale; 
situația în domeniul locuințelor s-a 
îmbunătățit. Două treimi din creș
terea producției industriale înre
gistrată în cursul celui de-al doi
lea plan cincinal a fost obținută 
prin creșterea productivității mun
cii. Congresul precedent a fixat ca 
sarcină specială intensificarea in
dustrializării provinciei. De aceea, 
în cursul celui de-al doilea plan 
cincinal aproape trei pătrimi din 
investițiile industriale au fost con
sacrate unor regiuni rămase în 
urmă și unor orașe importante ca 
Gydr, Szekesfehervar, Miskolc, 
Szeged, Debrecen, Pecs. în regiu
nile amintite, ritmul de dezvoltare 
a forțelor de producție a fost aproa
pe dublu față de media pe scară 
națională. Dezvoltarea industrială 
a regiunilor rămîne și pentru vii
tor o sarcină permanentă.

Dat fiind că mai bine de o trei
me din venitul național se reali
zează ca urmare a schimburilor co
merciale cu străinătatea, punerea 
în valoare și dezvoltarea posibili
tăților pe care le implică relațiile 
economice internaționale constituie 
o parte importantă a activității 
economice a Ungariei. în perioada 
amintită, C.C. al P.M.S.U. a anali
zat critic dezvoltarea economiei 
naționale, arătînd, alături de mari
le rezultate obținute, și unele nea
junsuri serioase. Ca urmare a mă
surilor îndreptate în acest sens, au 
început să se manifeste și se ma
nifestă numeroase semne de îmbu
nătățire.

în domeniul economic — se arată 
în continuare în raport — sarcina 
fundamentală și imediată constă în 
a realiza obiectivele celui de-al 
treilea plan cincinal. In elaborarea 
planului s-a ținut seama de sarci
nile de perspectivă și de . cele ac
tuale care contribuie la construirea 
socialismului. Obiectivele planului 
prevăd continuarea construcției so
cietății socialiste dezvoltate, spori
rea resurselor țării, creșterea veni
tului național. Se urmărește spo
rirea sistematică a consumului ma
terial al populației și continua îm
bunătățire a condițiilor sale de 
viață culturală și socială.

Cel de-al treilea plan cincinal 
prevede o creștere de 19—21 la sută 
a venitului național, de 14—16 la 
sută a veniturilor reale ale sala- 
riaților și cu 18 la sută a consu
mului real al țărănimii. în ela
borarea planurilor de dezvol
tare a producției industriale 
s-a pornit de la faptul că principiile 
fundamentale ale dezvoltării indus
triale adoptate la cel de-al VIII-lea 
Congres sînt valabile în continuare. 
Se pune în continuare sarcina de a 
dezvolta structurile de producție în 
așa fel încît să crească eficacitatea 
producției, comerțul exterior să de
vină mai rodnic, să fie armonizate 
mai bine nevoile pieței cu posibili
tățile economice, să folosim mai 
bine posibilitățile oferite de coope
rarea internațională.

Una din trăsăturile importante 
ale celui de-al treilea plan cinci
nal constă în fixarea ca obiectiv a 
creșterii eficienței muncii. 80 la 
sută din creșterea producției tre
buie să fie realizată prin ridicarea 
productivității muncii. Rezultatele 
activității economice trebuie să fie 
evaluate nu numai prin creșterea 
producției dar, mai ales, și din ce în 
ce mai mult, prin contribuția pe 
care o aduc la venitul național, la 
creșterea beneficiilor, îmbunătăți-

★

Marți au continuat lucrările Con
gresului. Biszku Bela, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a prezentat raportul 
cu privire la modificările la Sta
tutul partidului. „Partidul nostru, 
a spus vorbitorul, este unit din 
punct de vedere ideologic, politic 
și organizatoric. Normele leniniste 
sînt respectate în organizațiile 
sale și în cadrul conducerii". Re
ferindu-se la problemele interne 
ale vieții de partid și la dezbate
rile largi care au precedat congre
sul, vorbitorul a subliniat că Sta
tutul partidului nu trebuie să su
fere modificări fundamentale dar 
că în noul proiect de statut este 
necesar să se renunțe la anumite 
prevederi depășite de viață și să 
fie precizate și simplificate altele. 
In proiectul de statut prezentat la 
congres se propune să se renunțe 
la stagiul de candidat la primirea 
în rîndurile partidului și se preco
nizează, de asemenea, ca vîrsta 
minimă pentru primirea în partid 
să fie de 21 de ani. Proiectul de 
Statut propune, de asemenea, să se 
acorde Comitetului Central drep
tul de a convoca între Congrese 
conferințe naționale ale partidu
lui. în alegerea organelor condu
cătoare de partid se propune să 
se renunțe la funcția de membri 
supleanți ai C.C. și ai Comitetelor 
de partid. în încheierea cuvîntului 
său. vorbitorul a subliniat faptul 
că creșterea rolului conducător al 
partidului constituie una din prin
cipalele sarcini de viitor. Obiecti-

rea calității produselor și a niveltx 
lui tehnic, la aducerea de devize.

în perioada noului plan cincinal 
vor fi investite 250—260 miliarde 
de forinți. în politica de investiții 
trebuie să prevaleze mai larg prin
cipiul modernizării accentuate a 
instalațiilor de producție. Pe baza 
experienței primelor trei trimestre 
ale acestui an se poate constata că, 
în linii generale, dezvoltarea eco
nomică a corespuns obiectivelor 
celui de-al treilea plan cincinal. 
Dezvoltarea producției industriale 
a depășit prevederile. Nivelul pro
ducției va crește, potrivit prevede
rilor noastre, cu circa 6—6,5 la sută 
față de anul trecut. Rezultate favo
rabile au fost înregistrate anul a- 
cesta și în agricultură. Producția 
globală a depășit cu 5—6 la sută pe 
aceea a anului trecut. S-a reușit 
ca anul acesta să se asigure nevoile 
țării în cereale de panificație pînă 
la noua recoltă. îmbunătățirea si
tuației în ce privește problema lo
cuințelor constituie o importantă 
problemă socială. în legătură cu 
aceasta a fost elaborat un plan de 
15 ani privind construirea unul 
milion de apartamente.

Anul acesta, Comitetul Central 
al P.M.S.U. a adoptat o hotărîre 
cu privire la reforma mecanismului 
economic. Scopul acestei reforme îl 
constituie folosirea mai bună a re
surselor, accelerarea ritmului de 
dezvoltare și îmbunătățirea con
dițiilor de trai. O parte însemnată 
a drepturilor de a soluționa pro
blemele în acest domeniu trece din 
competența guvernului și a minis
terelor în cea a întreprinderilor și 
sfaturilor locale, iar atenția organe
lor guvernamentale va fi îndreptată 
spre controlul și stabilirea pe baze 
mai științifice a principalelor pro
porții ale economiei naționale, al
cătuirea planurilor de perspectivă. 
Planificarea centralizată va con
tinua să joace rolul principal.

Reforma se extinde asupra siste
mului preturilor de producție și 
de consum, asupra stimulării ma
teriale și a aplicării mai consec
vente a principiului socialist de 
repartiție după muncă. Modifica
rea preturilor de consum nu tre
buie însoțită de o reducere a ni
velului de trai al populației. Gos
podărirea socialistă planificată poa
te să asigure și pe viitor un nivel 
corespunzător al gradului de ocu
pare a forțelor de muncă ; în ace
lași timp, ea urmărește o diferen
țiere mai clară între munca bună 
și cea proastă.

Comitetul Central al P.M.S.U. 
face în raport o serie de propuneri 
cu caracter social ; ca pînă la sfîr
șitul anului 1970 timpul de lucru 
al tuturor oamenilor muncii din 
industrie să fie redus de la 48 la 
44 ore pe săptămînă, ca sistemul 
de asigurări sociale și asistentă 
medicală pentru membrii coopera
tivelor agricole de producție să a- 
jungă în perioada celui de-al trei
lea cincinal similar cu cel de care 
se bucură persoanele care trăiesc 
din salarii și alte propuneri.

Raportul analizează apoi rezul
tatele concrete obținute în dome
niul educativ, științific, cultural.

Referindu-se în continuare la 
viața de partid, raportul arată că, 
în prezent, Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar numără 584 849 
membri și candidați de partid. 
Partidul este unitar din punct de 
vedere ideologic și politic. Rolul 
conducător al partidului se înfăp
tuiește peste tot unde se aplică 
politica partidului. Comitetul Cen
tral al P.M.S.U. își exprimă con
vingerea că una din cele mai im
portante sarcini în viitorii ani este 
dezvoltarea în continuare a rolului 
conducător al partidului.

O cerință hotărîtoare a dezvoltă
rii noastre ulterioare, a spus ra
portorul, o constituie creșterea ro
lului și a răspunderii organelor de 
stat și organizațiilor de masă în 
adoptarea hotărîrilor practice și în 
îndeplinirea acestora.

în legătură cu introducerea unor 
schimbări în statutul partidului, 
raportai subliniază importanța 
desființării stagiului de candidat și 
scoate în evidență necesitatea de a 
se acorda organizațiilor de partid 
din întreprinderi dreptul de control 
asupra activității conducătorilor 
întreprinderilor.

în încheierea raportului. Comite
tul Central solicită Congresului să 
consfințească linia generală a po
liticii promovate pînă în prezent 
de P.M.S.U.

★

vele tot mai complexe ale activi
tății economice, importanta creș
tere continuă a nivelului de con
știință al muncitorilor, intensifi
carea activității maselor, rolul me
reu mai însemnat pe care îl joacă 
știința în toate domeniile vieții cer 
partidului să dea dovadă de o 
înaltă conștiință și organizare.

Horvath Andras a prezentat ra
portul Comisiei Centrale de Revizie 
și Barinkai Oszkar a prezentat ra
portul Comisiei Centrale de Con
trol.

Au luat cuvîntul tovarășii Ne
meth Karoly, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U., Cservenka Ferencne, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Pest, Mehes La jos, 
prim-secretar al Uniunii Tineretu
lui Comunist din R. P. Ungară, și 
alții, care au subliniat succesele ob
ținute în construcția socialistă de 
poporul ungar, au analizat în spirit 
critic și constructiv deficiențele 
care se mai manifestă în anumite 
domenii de activitate, au aprobat 
politica și activitatea practică a C.C. 
al P.M.S.U.

Congresul a fost salutat de șeful 
delegației Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, L. I. Brejnev, 
șeful delegației Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, Le Duc Tho, 
șeful delegației P.C. din Austria, 
Robert Dubovski, șeful delegației 
P.C. Belgian, Albert de Coninck, 
șeful delegației P. C. Bulgar, Todor 
Jivkov.
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BUJUMBURA 
Postul de radio 
nunțat că luni 
regele Ntare al 
vizită la Kinshasa, armata a pre
luat puterea în Burundi. Căpitanul 
Michel Micombero, care a deținut 
funcția de prim-ministru, a anun
țat la postul de radio destituirea 
regelui și proclamarea republicii. 
El a anunțat, de asemenea, dizol
varea guvernului, desemnarea fos
tului ministru de justiție, Simba- 
naniye Arthenon, în postul de 
procuror general al republicii, în
locuirea guvernatorilor provinciali 
eu ofițeri ai armatei naționale, 
crearea, cu titlul provizoriu, a unui 
Comitet național al revoluției, pînă 
la formarea unui nou guvern. Că
pitanul Micombero, autorul lovitu
rii de stat, s-a proclamat președin
te al republicii.

Marți, noul șef de stat, Michel 
Micombero, a rostit un discurs 
radiodifuzat, în care a anunțat că 
el va conduce Comitetul național 
al revoluției. Politica externă a 
statului Burundi, a precizat el, va 
rămîne neschimbată. Toate acor
durile și angajamentele pe plan in
ternațional încheiate pînă acum 
vor fi respectate. El a cerut sta
telor vecine să se abțină de la 
amestec în afacerile interne ale 
statului Burundi, anunțînd tot
odată că, la rîndul său, va lua mă
suri pentru îmbunătățirea relațiilor 
cu statele vecine — Congo 
(Kinshasa), Tanzania și Ruanda. 
Referindu-se la cauzele loviturii de 
stat, Micombero a declarat că 
„monarhia a fost cauza principală 
a tuturor necazurilor".

Corespondenții agențiilor occi
dentale de presă semnalează liniște 
și calm la Bujumbura. Marți di
mineața toate instituțiile și ma
gazinele și-au început activitatea 
în mod normal. Noile autorități 
au decretat totuși restricții de cir
culație, pe întregul teritoriu al 
țării, iar aeroportul Bujumbura a 
fost închis.

De la Kinshasa, agenția .France 
Presse anunță că marți regele 
Ntare al V-lea a încercat în zadar 
să ia contactul cu Bujumbura. El 
s-a întreținut succesiv cu pre
ședintele Mobutu, precum și cu 
Diallo Telli, secretarul general al 
O.U.A.

Timp de șase ore, mai multe 
mii de parizieni, în mare parte 
sfudenfi și intelectuali, au parti
cipat luni seara în sala Mufua- 
Iit6 din Paris la o impunătoare 
manifestare de protest împotriva 
agresiunii S.U.A, în Vietnam. La 
manifestarea care a durat pînă 
la miezul nop)ii au luat parte 
numeroase personalități franceze 
și străine printre care : profeso
rul Alfred Kastler, luareaf al pre
miului Nobel pentru fizică, scrii
torul Jean-Paul Sartre, președin
tele Tribunalului opiniei publice 
internaționale, instituit de filo
zoful britanic Bertrand Russell 
pentru judecarea crimelor ^e 
război ale agresorilor americani 
în Vietnam, matematicianul Lau
rent Schwartz, cunoscutul arhi
tect brazilian Oskar Niemeyer și 
alții. Timp de șase ore, la Mu- 
fualile s-au auzit cuvinte de as
pră condamnare a agresiunii a- 
mericane și de solidaritate fier
binte cu eroicul popor vietna
mez. Participanții au cerut înce
tarea imediată a bombardamen
telor asupra R. D. Vietnam și a 
războiului barbar dus de S.U.A., 
retragerea trupelor americane 
din Vietnamul de sud, aplicarea 
acordurilor de la Geneva, res
pectarea dreptului sacru al po
porului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

„Guvernul S.U.A. este răspun
zător de situația actuală — a de
clarat prof. Kastler. Guvernul 
S.U.A. a încălcqt acordurile de 
la Geneva, a atacat Vietnamul 
de nord. S.U.A. trebuie să plece 
din Asia, din Vietnam I*

„Nu avem nimic contra po
porului american, ci împotriva 
politicii agresive a guvernului

său’ — a precizat matematicia
nul L. Schwartz.

Puternice aplauze tntîmpină 
cuvintele marelui scriitor Jean- 
Paul Sartre, care condamnă ve
hement „războiul infam’ duș de 
S.U.A. în Vietnam. „Ne-am adu
nat aici pentru a cere pace în 
Vietnam : dar nu orice fel de 
pace I Nu vrem o pace numai 
pentru motive morale. Motivele 
luptei noastre trebuie să fie po
litice. O pace care să recunoască 
independenta și suveranitatea 
Vietnamului I Pentru aceasta tre
buie să fim solidari cu lupta po
porului vietnamez. Lupta sa este 
lupta noastră, este lupta împo
triva hegemoniei americane, 
contra imperialismului american*.

In cadrul acestei manifestări 
au avut loc mai multe colocvii 
pe diferite teme : „Mijloacele 
de luptă contra agresiunii ame
ricane în Vietnam", 
fata războiului’, „ 
țională și socială în 
„Luptele anfiimperialiste 
lume*.

In ropotele de aplauze 
miilor de participant! răsună 
ternic glasurile 
diferite fări ale 
nînd agresiunea 
rînd se perindă 
sonalifăfi de vază din Brazilia, 
Italia, Japonia, Algeria, Maroc, 
Anglia, S.U.A., Marfinica, se ci
tesc mesaje din Spania, din par
tea a numeroase organizații fran
ceze și străine.

Această manifestare a prilejuit 
o viguroasă condamnare a răz
boiului dus de S.U.A. în Vietnam 
ți o demonstrație a solidarității 
cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez.

Al. GHEORGHIU

„S.U.A. în 
Eliberarea na- 

Vietnam’, 
din

de protest din 
lumii, condam- 
S.U.A. Rînd pe 
la tribună per-

Negocierile de la Bonn au fost întrerupte
BONN 29 (Agerpres). — Reuniu

nea finală a comisiilor de nego
cieri ale Uniunii creștin-democrate 
și partidului social-democrat, care 
s-a deschis marți după-amiază la 
Bonn și urma să stabilească noul 
guvern șl-a întrerupt brusc lucră
rile, amînîndu-se pentru astăzi.

Motivul întreruperii acestei reu-

U. N. E. S. C. O.

Rodnic

BRIDGETOWN 29 (Agerpres). — 
Astăzi are loc la Bridgetown festi
vitatea acordării independenței 
Insulei Barbados.

Situată în Marea Caraibilor, 
Insula a fost ocupată de englezi, 
după unele documente, între anii 
1620—1624. în epoca premergătoa
re dominației coloniale, pe insulă 
se aflau indieni arawak veniți din 
America Latină. In ciuda unor e- 
migrări masive, pe teritoriul de 
numai 430 kilometri pătrați trăiesc 
acum 250 000 de locuitori, ceea ce 
situează insula între țările cu cea 
mai densă populație din lume.

Economia insulei este bazată pe 
producția agrară, cu puține fabrici 
care prelucrează trestia de zahăr, 
principalul produs. Aproximativ 95 
la sută din exportul insulei îl con
stituie zahărul, romul și melasa.

Lupta pentru independentă a 
fost condusă de Partidul democrat 
laburist înființat în 1955 în frunte 
cu actualul prim-ministru, Errol 
Barrow. în 1958, Marea Britanle 
integrase insula în Federația In- 
diilor de vest, creație artificială, 
care s-a destrămat după patru ani. 
Ulterior, guvernul Barrow a res
pins categoric ideea creării unei 
federații a „Antilelor".

schimb
de păreri

PARIS 29 (Agerpres). — La se
diul U.N.E.S.C.O. a avut loc la 29 
noiembrie o întîlnire a reprezen
tanților celor nouă țări europene 
coautoare ale rezoluției inițiate de 
țara noastră la actuala sesiune a 
Conferinței generale U.N.E.S.C.O., 
cu privire la colaborarea culturală 
și științifică în Europa, rezoluție 
adoptată în unanimitate de către 
Comisia Programului.

Au participat șefii delegațiilor 
guvernamentale la actuala sesiune 
a Conferinței generale din Austria, 
Bulgaria, Danemarca, Finlanda, 
România, Ungaria, Suedia și Iu
goslavia, precum și delegați per- 
manenți de pe lîngă U.N.E.S.C.O. 
și membri ai delegațiilor țărilor 
respective.

Intîlnirea, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a prile
juit un rodnic schimb de păreri 
asupra felului în care țările coau
toare înțeleg să transpună în viață 
ideile cuprinse In rezoluție.

niuni s-a datorat neînțelegerilor 
ivite între liderii celor două partide 
în ceea ce privește repartizarea 
portofoliilor ministeriale. In timp 
ce creștin-democrații doresc acea
stă împărțire pe baza unei repre
zentări parlamentare, social-demo- 
crații cer o împărțire egală a por
tofoliilor. France Presse relevă că 
divergențe între cele două partide 
s-au manifestat, de asemenea, și 
asupra programului politicii econo
mice și financiare. în fața acestei 
situații, grupurile creștin-democrat 
și social-democrat au hotărît amî- 
narea pentru astăzi a reuniunii în 
cursul căreia vor trebui să se pro
nunțe asupra formării unui guvern 
Kiesinger-Brandt.

La Bonn se crede, totuși, că 
Ludwig Erhard, cancelarul vechii 
coaliții guvernamentale, își va pre
zenta în cursul zilei de azi demisia. 
Acest lucru va permite să se pro
cedeze joi la alegerea succesorului 
său, Kiesinger.

Duminică și luni un milion și 
jumătate de cetățeni italieni s-au 
prezentat in fața urnelor pentru a 
alege 309 consilii comunale și două 
provinciale — Triest și Massa Car
rara. In ajunul acestei confruntări 
electorale de toamnă comentatorii 
politici scoteau în evidență că. 
deși ea este de mici proporții, are 
totuși o semnificație aparte, din 
două motive: în, primul rînd, pen
tru că noul Partid Socialist Unifi
cat se află la cea dihtîi întîlnire 
cu corpul electoral, iar în al doilea, 
deoarece se așteaptă cu interes a- 
titudinea cetățenilor față de unele 
probleme ale politicii interne.

In ceea ce privește Partidul So
cialist Unificat, au fost locuri ca de 
exemplu localitățile din Mezzo- 
giorno și, îndeosebi, în comunele 
cu o populație sub cinci mii de lo
cuitori, unde noul partid a ieșit din 
alegeri cu un bilanț pozitiv. De a- 
semehea, în orașul Triest el a în
registrat un spor de voturi de 
cîteva procente, explicat prin fap
tul că aici socialiștii nu au apro
bat unele proiecte ale coaliției gu
vernamentale.

Pe de altă parte, observatorii 
sînt unanimi în a aprecia că, în 
centrele importante, noul Partid 
Socialist Unificat nu a obținut re
zultatele scontate, ci a avut de înre
gistrat pierderi masive de voturi. 
La Ravenna, bunăoară, și în pro
vincia Massa socialiștii unificați au 
cules mai puține voturi decît obți
nuse în trecut doar Partidul So
cialist.

Deosebit de grăitoare este ma
siva creștere a numărului de voturi 
pe care cetățenii le-au dat parti
delor de stingă, respectiv P.C.l. și 
P.S.I.U.P. Cîteva date sînt eloc
vente. La Ravenna, comuniștii au 
obținut 41,2 la sută din voturi, față 
de 16,7 la sută cit au avut demo- 
crat-creștinii și 7,6 la sută înregis
trate de socialiștii unificați. In o- 
rașele Massa și Carrara, Partidul 
Comunist Italian și-a sporit pro
centajul față de alegerile generale 
din 1963.

In ceea ce îi privește pe demo- 
crat-creștini, aceștia, cu unele .mici 
oscilații în plus sau în minus, și-au 
menținut vechile poziții. Rezulta
tele arată că partidele extremei 
drepte — a neofasciștilor și mo- 
narhiștilor — sînt în net declin. 
După cum scria ziarul „La Stam
pa", „este tot mai clară tendința 
soartei partidelor de dreapta. De
clinul lor devine o cădere aproape 
fără nici o excepție". Comentatorii 
subliniază că rezultatele scrutinu- 

. lui de la 27 și 28 noiembrie au fă
cut să se desprindă concluzia că în 
multe localități nu va mai fi po
sibil de alcătuit consilii comunale 
sau orășenești compuse din repre
zentanți ai partidelor ce fac parte 
din coaliția guvernamentală de 
centru-stînga, chiar acolo unde a- 
cestea existau pînă acum și că nu
mărul consiliilor conduse de for
țele de stingă va spori conside
rabil.

BRATISLAVA 29 (Agerpres). — 
Zilele acestea a avut loc la Bratis
lava cea de-a 7-a ședință a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
industria ușoară. Au participat de
legații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S.

Comisia a discutat sarcinile care 
decurg din hotărîrile organelor su
perioare ale C.A.E.R. și a adoptat 
măsurile corespunzătoare în vede
rea îndeplinirii acestor sarcini. Co
misia a discutat și a adoptat reco
mandări referitoare la rezultatele 
lucrărilor de cercetări științifice, 
coordonate de comisie, la ridicarea 
continuă a nivelului tehnic și eco
nomic al industriei textile, de tri
cotaje, de confecții, pielărie, poli
grafiei și de prelucrare a lemnului. 
A fost aprobat planul de lucru al 
comisiei pe anul 1967.

BELGRAD 29 — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Capitala R.S.F. Iugoslavia a 
îmbrăcat la 29 noiembrie haină de 
sărbătoare în cinstea zilei republi
cii. In numeroase localități au avut 
loc adunări festive și ședințe so
lemne, la care au participat foști

BERLIN 29 (Agerpres). — In 
capitala R. D. Germane a fost dată 
publicității o Carte albastră inti
tulată „Așa a fost scindată Ger
mania". Cartea cuprinde un ta
blou bazat pe documente, al prin
cipalelor evenimente începînd din 
1945, și avînd drept scop să dea 
o imagine a procesului istoric ce 
s-a dezvoltat mai bine de 20 de 
ani în cele două state germane. 
Cele 13 capitole ale cărții prezintă, 
astfel, fiecare cîte o etapă a isto
riei germane postbelice.

luptători din războiul de elibera
re națională. In diferite orașe s-au 
deschis expoziții care oglindesc 
succesele obținute de popoarele 
iugoslave de la eliberarea țării 
pînă în prezent.

La mormintele luptătorilor că- 
zuți în lupta 
lui au fost 
flori.

Teatrele și 
prezentat în 
piese cu subiecte din lupta de eli
berare națională. La rîndul lor, 
editurile au scos de sub tipar noi 
lucrări consacrate acestei teme, < 
printre care „Așa s-a născut noua 
Iugoslavie", „Răscoala popoarelor 
iugoslave", „Belgrad — 1941—1944", 
etc.

Marți seara, la Belgrad, a avut 
loc un spectacol festiv „Iugoslavia 
în cîntece și dansuri" la care și-au 
dat concursul soliști și ansambluri 
din întreaga țară.

COMUNICAT COMUN
CEHOSLOVACO

Ion MARGINEANU

Lucrările sesiunii
Adunării Generale O.N.U.

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
După ce luni s-au încheiat dezba
terile pe marginea problemei res
tabilirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în O.N.U., Adunarea 
Generală a trecut, marți diminea
ța, la votarea rezoluțiilor care au 
fost prezentate în această pro
blemă.

Rezoluția procedurală prezentată 
de Statele Unite împreună cu alte 
țări, prin care este condiționată 
rezolvarea acestei probleme de 
întrunirea unei majorități de două 
treimi, a fost adoptată cu 66 de 
voturi contra 48 și 7 abțineri.

Ca urmare a unei intense acti
vități de culise desfășurate de de
legația S.U.A., datorită presiuni
lor și promisiunilor de ultimă oră, 
Statele Unite au reușit să împie
dice și în acest an soluționarea 
pozitivă a problemei restabilirii 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în Organizația

Națiunilor Unite. Rezoluția pre
zentată de Albania, Algeria, Cam- 
bodgia, Congo, (Brazzaville), Cuba, 
Guineea, Mali, Pakistan, România 
și Siria — în care se prevede re
cunoașterea reprezentanților gu
vernului R. P. Chineze drept sin
gurii reprezentanți legali ai Chi
nei în O.N.U. și excluderea celor 
ai lui Cian Kai Și 
care îl ocupă ilegal 
Unite — nu a fost 
Adunarea Generală, 
de voturi pentru, 57 
17 abțineri.

Adunarea generală 
respins, de asemenea, rezoluția ini
țiată de Italia, care preconiza crea
rea unui comitet special însărcinat 
cu studierea acestei probleme și 
prezentarea de propuneri urmă
toarei sesiuni a Adunării. Repre
zentanți ai 62 de țări au votat 
împotriva ei, 34 pentru și 25 s-au 
abținut.

din locul pe 
în Națiunile 
adoptată de 

întrunind 
împotrivă
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Partizani guatemalezi au ocupat temporar postul de radio „Nuevo Mundo" | 
de unde au transmis un mesaj cu un conținut antiguvernamental, In foto- | 

grafie : o tabără de partizani

prin 
pro- 
mă-

fost

HHAGA. Noul guvern olandez condus de 
premierul Jelle Zijlstra a prezentat marți 
programul său economic și financiar Camerei 

Deputaților. Dezbaterile generale asupra pro
gramului vor începe astăzi. Agenția France 
Presse scrie că, pentru a face față crizei 
care trece în prezent economia olandeză, 
gramul guvernamental conține o serie de 
suri de austeritate.

dln- 
con- 

sorțiului petrolier internațional care acționează 
pe teritoriul acestei țări, a fost dat publicității 
un comunicat în care se spune că părțile au 
ajuns la un acord in majoritatea problemelor și 
că în curînd s-ar putea să se realizeze o în
țelegere definitivă.

■ MOSCOVA. La 28 noiembrie, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul artificial al 

Pămîntului „Cosmos-133".

■ LONDRA. Primul ministru britanic Harold 
Wilson, a recurs marți ia „o nouă încercare 

de ultimă oră", menită să contribuie la soluțio
narea crizei rhodesiene. In acest scop, el a trimis

I!SS TEHERAN. La încheierea tratativelor 
™ tre guvernul Iranului șl reprezentanții

un nou mesager la Salisbury pentru a cere Iul 
Ian Smith, șeful guvernului rebel sud-rhodesian, 
să pună capăt rebeliunii cel mai tîrziu pînă la 
sfîrșitul acestei săptămini, în caz contrar guver
nul britanic va solicita O.N.U. să aplice împotri
va Rhodesiei sancțiuni selective obligatorii.

Hg BRUXELLES. Muncitorii de la minele din 
regiunea centrală a Belgiei au încetat marți 

activitatea, în semn de solidaritate cu greva 
personalului administrativ, care deservește 
aceste mine.

al R.A.U., Abdel Amer Hakim, vicepreședintele 
Zakariya Mohieddin, vicepreședintele Hussein 
EI Shafei, președintele Adunării Naționale 
Anwar El Sadat, vicepreședintele republicii și 
secretarul general al Uniunii Socialiste Arabe. 
Aii Sabri, și primul ministru, Sidky Soliman.

SIRIAN
PRAGA 29 (Agerpres). — Lb 

Praga a fost dat publicității co
municatul cu privire la vizita în 
Cehoslovacia a președintelui Con
siliului de Miniștri al R. A. Sin , 
Youssef Zeayyen. Reprezentanții 
celor două țări și-au exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea rela
țiilor lor reciproce și au constatat 
că există premise pentru dezvol
tarea continuă a acestora. în 
timpul vizitei au fost discutate 
probleme privind situația din Asia 
de sud-est, securitatea europeană, 
situația actuală din Orientul mij
lociu, dezarmarea șî altele. Cele 
două părți au constatat că într-o 
serie de probleme internaționale 
punctele lor de vedere sînt asemă
nătoare. Condamnînd agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, părțile au ce
rut încetarea imediată, definitivă 
și necondiționată a bombardamen
telor și a altor acte de război în
dreptate împotriva poporului viet
namez.

Președintele guvernului ceho
slovac, Jozef Lenart, a acceptat 
invitația de a vizita R.A. Siria.

CEEA CE NU SE POATE VEDEA
PRIN TURELA DE RADAR...u

(Urmare din pag. I)

■ RIO DE JANEIRO. Președintele Camerei 
Deputațiior a Congresului brazilian, Adaudo 

Lucio Cardoso, și-a prezentat demisia în semn 
de protest împotriva actelor instituționale ale 
mareșalului Castello Branco, prin care au 
anulate mandatele unor deputațl.

al 
fost 

reorganizat ca urmare a unei propuneri făcute 
de președintele Gamal Abdel Nasser. Comitetul 
Executiv Suprem va fi compus din președin
tele Gamal Abdel Nasser, primul vicepreședinte

B CAIRO. Comitetul Executiv Suprem 
Uniunii Socialiste Arabe din R.A.U. a

«LONDRA. Delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de Ghennadi Voronov, 
președintele Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R., 

membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
care la invitația Parlamentului britanic a făcut 
o vizită de două săptămâni în Anglia, a plecat 
spre patrie. Membrii delegației au fost primiți 
de primul ministru Harold Wilson, cu care au 
făcut un schimb de păreri în probleme privind 
politica internațională și relațiile bilaterale.

Hffl BRUXELLES. Congresul Partidului socia- 
“ list din Belgia, partid de opoziție, care și-a 
încheiat lucrările la Bruxelles, a adoptat o serie 
de rezoluții în care este criticată politica internă 
a guvernului. Rezoluțiile subliniază, printre al
tele, refuzul guvernului de a aplica reforme so
ciale și de a promova o politică necesară 
dezvoltării economiei.

Dar mai este ceva. Du
blul atac aerian și maritim 
ameninfă să cunoască o a 
treia dimensiune, cu conse
cințe de o gravitate incal
culabilă. Faptele sînt cu
noscute. De multă vreme, 
presa americarță nu face 
de loc un secret din inten
țiile cercurilor războinice 
ale S.U.A. de a debarca 
trupe de infanterie pe 
coasta vietnameză, în 
scopul de a crea, între 
Tailanda și Oceanul Paci
fic un „culoar Est-Vesf*, 
trecînd prin Laos. Cea mai 
vizată, 
tenfii, 
Linh-ului, 
coasta Pacificului și fronti
era laofiană fiind aici de 
numai 80 de kilometri.

Cum trăiesc oamenii, cei 
60 000 de locuitori ai aces
tei zone, sub norii de foc și 
amenințări ce se-ngrămă- 
desc zi și noapte la ori
zont ? Pentru făranul care, 
în zori sau amurg, stropește 
cu apă rădăcinile cocofieri- • 
lor din grădină sau pregă
tește nutref pentru bivoli, 
nu-i deloc o surpriză cînd, 
ridicînd capul la zgomotul 
unui avion, aude o „voce 
din cer’ ce-l sfătuiește, pe 
limba lui, să-și părăsească 
ogorul și casa, plugul și 
pușca, să fugă din aceste 
locuri care sînt ale lui și 
ale strămoșilor lui. Altmin
teri, îl așteaptă moartea. în
tre două atacuri cu bombe, 
avioane cu „hauf-parleur’ 
încearcă și acest fel de 
război, îndreptat asupra 
nervilor și conștiințelor. Dar 
cum răspund oamenii ?

lată, de pildă, un capitol 
recent din biografia uneia 
dintre comunele zonei. Co
muna se numește Vinh Tu 
și se află la 10 km de pa
ralela 17, între mari dune 
albe de nisip zburător, de
corate ici-colo de plantații 
de ceai, ananași și cocoti- 
eri, sub un cer mereu ră
coros, mîngîiaf de briza 
marină. Dar nu de mult, 
într-o singură noapte, în
treg acest peisaj s-a schim
bat. Patruzeci și patru de 
avioane ale S.U.A., în șap-

pe harfa acestor in- 
esfe zona Vinh- 

distanfa între

te valuri, au atacat comu
na vreme de șapte ceasuri, 
de seara pînă în zori, lan- 
sînd peste 1 000 de bom
be explozive, aproape 100 
de bombe incendiare, 
10 000 bombe cu șrapne- 
luri, zeci de mii de proiec
tile de toate calibrele. Bi- 
lanj : 13 morji (între care 
4 copii), 24 de răniji, 103 
case complet nimicite, alte 
cîteva suie avariate. Toate 
plantațiile de ceai au fost 
distruse ; din pădurea de 
tineri cocotieri a cătunului 
My Duyet, de exemplu, 
plantați în urmă cu doi 
ani, n-au rămas decît trun
chiurile carbonizate. Un 
singur cătun, Tu Chinh, 
compus din 60 de case, a 
fost ținta a nu mai puțin 
de 500 de bombe de mare 
calibru. Sute de bombe cu 
napalm au desăvîrșit acest 
atac, în timp ce alte avioa
ne, zburînd la joasă altitu
dine, au mitraliat continuu 
prin noapte, creînd în jurul 
comunei un baraj de foc 
care să împiedice fuga lo
cuitorilor.

...A doua zi după atac, 
ora 7. Bombardamentul a 
încetat de trei ceasuri, ca
sele încă mai ard, colinele 
cu decorații verzi fierb în 
nouri de fum. Pe ulițele co
munei, „grupe de șoc’ for
mate din comuniști luptă 
să stingă incendiile; ici- 
colo, unii s-au și apucat de 
refacerea caselor ruinate. Ii 
conduce un bătrîn țăran, 
Nguyen Tho, vechi comu
nist, membru al partidului 
din 1938. Alte cîteva 
de oameni, răspîndiți 
cîmp, sînt conduși de 
tînăr de 19 ani, Tran
Munca pe cîmpia incendia
tă a și început, se refac 
plantațiile, se delimitează 
zone pentru salvarea recol
tei, se hotărăsc terenurile 
ce vor fi defrișate pentru 
recuperarea celor pierdute. 
Fiecare din ei poariă-n spa
te un coș uriaș din nuiele 
de bambus, gros de un lat 
de palmă, în care, la ne
voie, să se poată ghemui, 
ferindu-se de schijele bom
belor. Sub norii distruge
rilor și morții, oamenii se 
ocupă de plante și arbori, 
de viață și apărarea ei.

sute 
pe 
un 

Miu.

La numai o săptămînă 
după atac, cooperativele 
agricole de producție din 
cătunele My Tu, Tay 1, 
Tay 2, My Duyet și Truong 
Ky isprăviseră ultima pra- 
șilă la cultura orezului ; la 
Truong Ky, 
distruse de 
ră înlocuite 
smulse prin 
terenuri aride. Ca să 
apere de atacurile aeriene, 
oamenii au muncit mai muit 
noaptea, la lumina 
forfe minuscule, 
stinse la cel mai 
mot suspect.

Astfel 
aici, în 
Răvășită 
rată de 
Vinh Linh-ului dă, în clipa 
de fată, producții ridicate în 
toate domeniile. Recolta de 
toamnă, recent culeasă, de 
pe o suprafață ce depășeș
te cu 30 la sută pe cea 
din anul trecut, a oferit, în 
medie, 19 chintale de orez 
la hectar, cu un chintal 
peste recolta din 1965. U- 
nele cooperative agricole 
au objinut chiar între 
35—41 chintale de orez la 
hectar.

Se petrec, în 
nă, nenumărate 
burătoare. 
lecție vie de eroism, 
cuinfe, ateliere, școli, 
stitujii publice, s-au mutat 
sub pămînt, în tranșee 
adăposturi fortificate, 
menii trăiesc 
muncesc sub 
multe locuri 
adăposturi 
pentru bivoli 
depozite pentru 
rezervoare de 
Chiar și spectacolele artis
tice se desfășoară în să'i 
subterane. (Nu de mult, o 

a 
cîntece
Hanoi 

în 41 de

zece hectare 
bombe fusese- 
cu altele 
defrișare

20, 
de
se

unor 
repede 

mic zgo-

se înscriu, 
cotidian.

de fapte 
firescul 
de bombe, mătu- 

valuri de foc, zona

această 
fapte 

compunînd

zo- 
tul- 

o 
Lo- 
in-

Ș> 
Oa- 

sub pămînt, 
pămînt. In 

s-au construit 
subpămîntene 
și pentru boi, 

alimente, 
combustibil.

Ansamblului 
Și 

a

formafie 
de 
din 
aici
41 spectacole, 
de 2 000 spectatori). Rețea
ua de tranșee depășește 
1 350 kilometri ; un labirint 
de drumuri subterane leagă 
între ele localitățile din 
district.

La Ho Xa, reședința dis
trictului, strada principală

dansuri 
prezentat 

adăposturi, 
aplaudate

e astăzi pustie. Casele sînt 
mute, jaluzelele coborîfe, 
în verandele pe care se 
cațără iederi sălbatice nu 
se vede nici o 
Rar, pe străzile 
cîțiva tineri pe 
membri ai miliției populare, 
pleca)! să depisteze bom
bele cu explozie întîrziată 
afundate în pămînful argi- 
los al curfilor. Toate obiec
tele strălucitoare, chiar și 
ghidoanele bicicletelor, 
sînt camuflate cu grijă, Sub 
soarele tare, uscat, al a- 
cestei ierni tropicale, în 
care lumina atîrnă placid 
pe ziduri și arbori, neum- 
brifă de nici o mișcare, 
te-ai crede într-un oraș pă
răsit. Retrasă în tranșee șl 
adăposturi, viafa freamătă, 
însă, cu o intensitate deo
sebită.

Undeva, în sfînga, în lar
gul oceanului, patrulează 
portavioanele de pe bordul 
cărora decolează escadrile
le morfii. Turela de radar a 
portavionului „Enfreprise* 
(propulsie nucleară, 78 000 
tone deplasament) poate 
„vedea’ pînă la 600 de 
kilometri. Viafa de sub pă
mînt, însă, îi scapă. îi sca
pă, de asemenea, viafa in
ferioară a oamenilor, senti
mentele și credințele lor. 

în ciuda atacurilor conti
nue — prelungite, precum 
se știe, chiar și asupra zo
nei demilitarizate ce încon
joară paralela 17 — locui
torii Vinh Linh-ului rezistă, 
luptă, cuceresc victorii. 
Forjele armate și populația 
din district au doborît pînă 
azi peste 80 de i 
americane. La ora 
transmit aceste rînduri, 
copterele S.U.A. abia 
părăsit, dezamăgite, 
lungi și 
deasupra oceanului, 
în care s-a scufundat, 
4 noiembrie, sub firul ar- 
fileriștilor din Vinh 
un nou vas de 
„made in S.U.A." care 
case coasta districtului.

în față, de-a lungul 
ralelei 17, rîul Ben 
curge prin zile și nopfi, 
placabil ca și destinul 
geografic, menit nu să des
partă, ci să unească o fără.

mișcare, 
laterale, 

bicicletei

avioane 
i cînd 

eli- 
au 

după 
zadarnice căutări 

locul 
la

Linh, 
război 

ata-

pa- 
Hap 
im- 
său
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