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„Una din preocupările centrale ale ministerelor și 
întreprinderilor trebuie să fie ridicarea continuă a cali
ficării muncitorilor și tehnicienilor, perfecționarea 
pregătirii inginerilor în pas cu introducerea tehnicii 
noi în economie, cu progresul tehnico-științific".

(Din Raportul C.C. al P.C.R. prezentat de tovarășul Nicolae CeaușescU 
la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R)

Cuvîntul „chimie“ evoca, mai de mult, imaginea deli
cată a eprubetei din laboratorul școlar. Astăzi ne sînt fami
liare marile combinate chimice unde misterioasele ~ expe
riențe de odinioară se reeditează la scară industrială.

La Uzina de fire și fibre sintetice — unde ne aflăm — totul 
se petrece în uriașe coloane și țevi din oțel, unde presiu
nile mari și temperaturile ridicate înlesnesc prefacerea me
talului în bluze atrăgătoare din vitrina magazinului. Dar 
nu asta ne-am propus să arătăm aici, ci felul cum.. se lu- 
crează cu această aparatura moderna, cum e întreținuta șt 
reparată, cum se poate obține mai mult, utilizînd-o cu 
pricepere.

Un nativ

nc-

Secția caprolactamă. Primul inter
locutor : inginerul GH. BOGDAN.

— Instalația de fabricare a capro- 
lactamei — ne spune dînsul — în ge
neral este supusă acțiunii puternic 
corozive a substanțelor cu care lucrăm: 
oleum, hidroxilamină, sulfat de amo
niu etc. Anul acesta graficul de repa
rații a cuprins un număr destul de 
mare de lucrări. Dar, trebuie s-o spu
nem deschis, efectuarea unor reparații 
s-a impus mai repede decit ar fi fost 
normal.

Cauza? Nu e greu de depistat:
atenția operatorilor chimiști, ca și ne- 
repararea la timp a. unor defectări în 
aparentă neimportante. Așadar, există 
un „agent“ la fel de nociv ca și sub
stanțele de care vorbeam mai sus : ne
glijența.

Din relatările altor tovarăși aflăm 
că același agent a dat de lucru meca
nicilor de întreținere și în alte secții: 
la acrilonitril textil. In aceste secții, 
majoritatea operatorilor chimiști o for
mează tinerii. E firească deci întreba
rea-: ce- acțiuni a întreprins organiza
ția U.T.C. pentru a dezvolta la tineri 
grija și simțui de răspundere față de 
agregatele și instalațiile ce le-au fost 
încredințate ? întrecerea pentru cel 
mai curat loc de muncă pornită acum 
mai bine de un an în secția poliamid 
e urmărită și azi cu consecvență de 
organizațiile U.T.C. Cei care cîștigă
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/eri o sosit in Capitală

PREȘEDINTELE REPUBLICII INDIA
petrolistului |

I
ia sosit

București

PLOIEȘTI. •— Schelele și ra
finăriile de petrol întâmpină Ziua 
petrolistului cu noi succese în 
producție. Anul acesta, sondorii 
de pe Valea Prahovei au forat 
în plus mai mult de 10 sonde și 
au extras însemnate cantități de 
țiței peste plan, iar petroliștii din 
rafinării au livrat peste sarcina 
planificată 48 946 tone uleiuri și 
motorine superioare, însemnate 
cantități de aromate, unsori și alte 
produse.

DR RADHAKRISHNAN

sînt invitați să-și împărtășească expe
riența cu prilejul ședințelor ele pro
ducție sau chiar la formele de ridicare 
a calificării. Asemenea invitații a pri
mit nu odată și tînărul operator chi
mist Constantin Tărcăoanu de la ate
lierul de uscare a granulelor de relon. 
Dacă urțele dereglări care pot surveni 
la această instalație ar fi trecute cu 
vederea, instalația s-ar defecta și ar 
pune în pericol calitatea firelor poli- 
amide.

— De cele mai multe ori — ne Spu
ne tovarășul Corneliu Munteanu,
cretarul organizației de partid ele la 
poliamid — Tărcăoanu nu mai stă să 
caute mecanicii pentru remedierea mi
cilor defecțiuni. Pune el însuși mira-.- 
Sau, cînd cazul e mai dificil, dă aju
tor mecanicilor, lucrează alături de 'ei.

— Bine, dar ca să faci treaba unui 
mecanic trebuie să ai cunoștințele lui 
profesionale.

— Tărcăoanu (și ca el sînt mulți la 
poliamid și în alte secții) e totodată și 
un lăcătuș priceput, ni s-a răspuns.

Cum și-a însușit a doua meserie ? 
Cu prilejul reviziilor. Atunci se for
mează echipe de reparații clar, cum 
lăcătușii mecanici nu sînt atît de nu
meroși ca operatorii chimiști, aceștia 
din urmă sînt folosiți ca ajutoare. Tăr
căoanu a făcut parte clin echipa lăcă
tușului Mircea Șlavinski. Lăcătușii 
nu-și țin „sub cheie“ secretele mese
riei. Dimpotrivă, de multe ori reme
dierea unei defectări se transformă 
într-o lecție cu învățăminte utile pen
tru operatorii-chimiști. Aceștia din

Tovarășului GUS HALL 
secretar general al 

Partidului Comunist din S.U.A.

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

Comitetul Central 
al Partidului Comunist 

Român

O nouă stație de aeraj minier

Eftinca Petru, de la șantierul 1 Dru
mul Taberei, din Capitală, evidențiat 
lună de lună in Întrecerea socialistă, 
s-a angajat să termine lucrările de 
rezistență cu 20 de zile inainte de 

termen

PITEȘTI. — Sondorii între
prinderii de foraj din Bascov în
tîmpină Ziua petrolistului cu 28 

ide sonde săpate peste sarcinile 
de plan. Acest succes se datorește 
aplicării pe scară largă a foraju
lui cu turbina, care sporește mult 
| vitezele de lucru.

La exploatarea minieră Cav- 
nic, regiunea Maramureș, a in
trat joi in funcțiune o nouă sta
ție de aeraj minier, a doua din 
seria celor prevăzute a se con
strui In cadrul lucrărilor ce se 
fac aici pentru dezvoltarea și 
sistematizarea acestei mari ex
ploatări. Noua stafie contribuie 
la intensificarea ventilației

Foto : N. STELORIAN

Vedere parțială a unei iabrici 
din Combinatul de îngrășămin

te cu azot Piatra-Neamț

subteran cu peste 1000 mc 
aer / minut. Tot la Cavnic se 
sapă în prezent un nou puț de 
extracție. Din cei peste 400 me
tri cit numără adincimea aces
tuia, 340 au și fost lucrați, o- 
biectivul urmînd a fi terminat 
cel mai tîrziu la sfîrșitul attu-

(Agerpres)

Foto : O. PLECAN

urmă înțeleg astfel mai bine în ce con
stă defectarea respectivă, ce a provo
cat-o, cum, ar fi putut să fie prevenită.

Să-ți cunoști cit mi bine
meseria

C. NANCU
Corespondentul 

„Scinteti tineretului“ pentru 
regiunea Bacău

De curind s-a desfășurat în uzină 
verificarea cunoștințelor căpătate în 
urrrla parcurgerii ciclului de lecții de 
ridicare a calificării profesionale sta-. 
bilit pentru anul 1964—1965. O bună 
parte din cursanți — constată comisia 
de examinare — nu și-au însușit decit 
instrucțiunile de fabricație de la locul, 
lor de muncă. La întrebările puse în 
legătură cu tehnologiile produselor 
care se fqbrică în uzină, ..răspunsurile 
care s-au dat au fost, de multe ori, nc- 
satisfăcătoare.

(Continuare în pag. a 111-a)

Utilaje de fora j moderne
Uzinele constructoa

re de mașini din regiu
nea Ploiești au trimis 
petroliștilor din schele 
și ratinarii un nou iot 
de instalații de ioraj 
de extracție și prelu
crare. Numărul utila
jelor livrate anul aces
ta de uzinele ploieș- 
tene depășește 2 300

instalații de forai și 
intervenție, de cimen
tare și operațiuni spe
ciale, de prelucrare a 
țițeiului, turbine și al
tele. In acest timp, 
constructorii au asi
milat noi tipuri de 
utilaje pentru săparea 
sondelor la adlncimi 
mari, sape cu role

echipate cu duze ce
ramice și diamante 
care rezistă la straturi 
tari, instalații și auto- 
trolii pentru interven
ție la sonde. Uzinele 
amintite produc astăzi 
de aproape 3 ori mai 
multe utilaje decit in 
1959.

CRAIOVA. — Din schelele Ol
teniei, am primit vestea intrării 

în funcțiune a stației de deshi
dratare a gazolinei. Noua stație, 
de o construcție modernă, com
plet automatizată, arc capacitatea 
să prelucreze zilnic 900 000 mc. 
gaze, transformîndu-le în gazo
lină.

(Agerpres)

PRIMA ȘARJĂ

Joi la amiază 
’t în 

. pre
ședintele Repu-

de Mi-

care, în cali
tate de oaspete 
al președinte
lui Consiliului 
de Stat al Re
publicii Socia
liste România, 

i Stoica, 
va face o vizi- 

Îtă în țara noas
tră ca răspuns 
la vizita făcută

I
8 liste .

Chivu
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umpma- 
înaltului 

oaspete, pe £ 
i se 
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J Gheorghe 
- Maurer, pre-
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ÌN

OȚEL

NOUL
platoul

TOPITA

CUPTOR
Joi pe 

de la Combinatul 
a avut loc un eveniment impor
tant : elaborarea primei șarje de 
otel topită in noul cuptor ridicat 
de colectivul Întreprinderii de 
construcții și montaje metalice 
Reșița. Noul agregat, cu o capa
citate de 225 000 tone oțel pe an, 
are un înalt grad de automatizare 
și mecanizare începînd cu încăr
carea cuptorului, dirijarea regimu
lui termic și terminînd cu evacua
rea și deșarjarea metalului. Noul 
agregat a fost preluat de echipa 
de oțeluri reșițeni condusă de prim 
maistrul Mihai Lupșan. Prin darea 
in exploatare a acestui modern 
cuptor înainte de termenul prevă
zut oțelarii reșițeni vor elabora 
încă în . acest 
ti lăți de oțel 
planului.

olelăriei Martin 
siderurgic Reșița

an însemnate can- 
peste prevederile

(Agerpres)

■ oaspeți
roport

i
I
j» xviaurer, pre-
| ședințele Con-
” siliulUi de Mi-

iniștri, Ștefan
Voitec, pre-

S ședințele Marii 
| Adunări Națio

nale, Constan-
I ta Crăciun, vi-
■ cepreședinte al

S Consiliului de Stat, Gheorghe
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gri- 

g gore Geamănu, secretarul 
| Consiliului de Stat, George

Macovescu. adjunct al minis- 
§ trului afacerilor externe, con- 
| ducători de instituții centrale, 

generali și ofițeri superiori, 
g ziariști.
| Erau prezenți K. R. F. Khil- 

nani, ambasadorul Indiei, și
S alți șefi de misiuni diplomatice 
g acreditați la București.

Pe frontispiciul aerogării 
| erau arborate drapelele de stat 
| ale celor două țări.

Avionul prezidențial a fost 
M escortat de la frontieră de a- 

3 vioane cu reacție ale forțelor 
noastre armate.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Republicii India a 

fost salutat cordial de pre- 
de Ștat al
Republicii Socialiste România

■

S Consiliului de Stat, Gheo 
Rădulescu, vicepreședinte

I
■ ședințele Consiliului d<

Republicii Socialiste 1

Orașul Gheorghe Gheorghiu-De 'Aspect de noapte

I

La sosite, pe aeroportul Băneasa
Foto : AGERPRES

INIȚIATIVE STUDENȚEȘTI
MOTTO : „Regiunile Iii care 

află centre universitare 
trebuie să fie cercetate mai amă
nunțit de studențl, să existe 
continuu un schimb de expe
riență între această intelectua
litate tînără și oamenii care 
făuresc folclorul“, (Citat din- 
tr-o convorbire cu prof. univ. 
Mihai Pop, director al Institu
tului de etnografie și folclor, 
publicată în „Scînteia tinere
tului" dir. 5 septembrie 1965).

Chiotul acesta, împreună cu. alte 
cîteva zeci de diamante ale fol
clorului poetic contemporan au 
fost reunite sub titlul „Cetioara 
mea de brad" într-un recent „caiet 
de folclor contemporan" alcătuit 
sub îngrijirea lui Ernest Trotuș și

rut la confluenta interesului, entu
ziasmului și priceperii cercetători
lor virstnici și tineri, pasionați de 
cercetarea și descoperirea valori
lor creației populare contemporane, 
întrucît sub îndrumarea 
perimentați cercetători

unor ex-
— folclo-

cului de folcloristică do la Insti
tutul pedagogic de 3 ani din Bacău.

„Cetioara mea de brad" este, în
tr-un fel, sinteză și bilanț după o 
primă perioadă de activitate a cer
cului. Cum a apărut acest cerc ? 
Ce iși propune să realizeze ? Care 
sînt principalele direcții și rezul
tate ale activității sale? Iată cîte- 
va întrebări la care încercăm să 
răspundem.

Cercul de folcloristică de la 
Bacău a fost creat-în toamna

și de ceilalți conducători ai 
statului nostru, prezenți la ae
roport.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Indiei și României, 
în semn de salut s-au tras 21 
de salve de artilerie. Cei doi 
președinți au trecut în revis
tă batalionul de onoare.

Președintelui Indiei i-au fost 
prezentați apoi șefii misiunilor 
diplomatice, precum și persoa
nele oficiale române.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a adresat oaspetelui 
un cuvînt de salut. Vorbitorul 
a. scos în evidență faptul că în 
timpul vizitei în .țara noastră 
președintele Indiei va avea 
prilejul să cunoască nemijlo
cit aspecte din viața și activi
tatea poporului român, efortu
rile sale în sprijinul cauzei no
bile a înfloririi și propășirii 
patriei, aspirațiile și lupta sa 
pentru pace.

Ne exprimăm convingerea 
-— a spus președintele Consiliu
lui de Stat — că vizita pe ca
re o faceți în țara noastră va 
aduce o contribuție importan
tă la promovarea legăturilor 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica India.

Răspunzînd, președintele Re
publicii India a mulțumit pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia pentru urarea de bun ve
nit în țara noastră. Subliniind 
legăturile economice dintre ce
le două țări, oaspetele a ară
tat că România a contribuit la 
dezvoltarea industriei petrolie
re indiene și a citat ca exem
plu rafinăria de la Gauhati, 
construită cu cooperarea ro
mânească. Oaspetele s-a refe
rit, de asemenea, la dezvolta
rea relațiilor culturale dintre 
cele două țări.

Sper în mod sincer — a în
cheiat oaspetele — că vizita 
mea în România va contribui 
la întărirea legăturilor dintre 
țările noastre.

După defilarea batalionului 
de onoare, un grup de copii a 
oferit flori președintelui In-

diei și conducătorilor de stat 
români. Numeroși bucureșteni, 

• aflați la aeroport, au salutat 
pe oaspeții indieni.

De la aeroport, 
mașinilor oficiale, 
de motoeicliști, s-a 
spre reședința rezervată înal
tului oaspete.

★
Președintele Republicii In

dia, dr. Sarvepalli Radha
krishnan, a făcut o vizită pro
tocolară președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu 
Stoica.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au participat Constanța Cră
ciun, Grigore Geamănu, Geor- 
ge Macovescu.

Au luat parte K. R. F. Khil- 
nani, ambasadorul Republicii 
India la București, și persoa
nele oficiale care însoțesc pe 
președintele Indiei.

★
Joi după-amiază, președin

tele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, însoțit de Grigore Gea
mănu și George Macovescu, 
au făcut o vizită președintelui 
Republicii India, dr. Sărvepalli 
Radhakrishnan, la reședința a- 
cestuia.

Cu acest 
convorbire

convoiul 
escortate 
îndreptat

prilej a avut loc o 
cordială.

★

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

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri. Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, Constanta Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Gheorghe 
vicepreședinte al
de Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, șefi de insti-

Rădulescu, 
Consiliului

U-iu-iu șl bine-mi pare 
Că mi-i țara ca o floare !
Iu, hu, hu și-mi pare bine, 
Că sîntem liberi vecine !
Pun căciula pe-o sprinceană 
Și-mi fac drum de sînziană, 
Să mă știe văile,
Mîndre cu cofăile,
Să mă uite toți de rob 
Să mă știe toți de om. 
Bucuria, mindră floare, 
A șters lacrimi de sudoare 
Si ne-a dat și nouă soare 
Si lumină și hodină 
Si trai bun la masă plină.

a.--•■y broil“
• ••

publicat de Casa regională a crea
ției populare Bacău. Culegerea a 
fost întocmită în urma unei selec
ții tematice și valorice a peste 500 
de piese folclorice adunate cu pri
lejul anchetei efectuate în anul 
1964 prin satele regiunii Bacău, 
mai ales în zona de munte a Bis
triței, de un grup de entuziaști iu
bitori ai folclorului. Ea este rodul 
unei strădanii colective și a apă-

ristul C. B. Tamaș și lectorul univ. 
Maria-Stela Ionescu — la apariția 
culegerii au contribuit și studenții 
Lorentz Maria, Andrei Jenică, 
Donea Constantin, Lipcaliuc Ro- 
dica, Mitocaru Victor, Dănilă Ion, 
Ursache Mioara, Legneanu Elena, 
Soare Eugenia, Oprișan Maria, 
Nour Dumitru Țugulea Octavian 
și Poețelea Mihai, membri ai cer-

anului 1963. El s-a bucurat perma
nent de sprijinul cadrelor didac
tice din institut, găsind în -tovară
șa lector Maria-Stela Ionescu un 
competent și pasionat îndrumător. 
Răspunzînd interesului pentru stu
diul folclorului și al folcloristicii, 
cercul și-a propus să îndrume mai 
bine preocupările unor studenti, să 
atragă un număr cit mai mare de 
studenti pentru lărgirea cunoștin-

telor despre folclor printr-o infor
mare bogată, care să întregească 
printr-un plus de cunoștințe obți
nut prin consultarea unor mate
riale bibliografice, noțiunile pre
date la cursul de specialitate. Pe 
de altă parte, s-a avut în vedere 
laptul că, la absolvire, studenții 
vor deveni profesori la sate și 
principali promotori ai activității 
culturale de acolo, îndrumători ai 
formațiilor artistice de amatori, 
într-o mai largă cunoaștere a fol
clorului, a principiilor și metode
lor folcloristicii s-a văzut deci și 
o modalitate de pregătire a viito
rilor profesori și activiști culturali 
de la sate în vederea culegerii 
creațiilor populare și a integrării 
sau prelucrării lor pentru reperto
riul formațiilor artistice de ama
tori.

Avînd în vedere perspectiva ac
tivității la sate a viitorilor profe
sori, cercul încearcă totodată 
să-și înarmeze membrii cu meto
dica cercetărilor de folcloristică, în 
așa fel încit, ulterior, aceștia să 
poată contribui substanțial la rea
lizarea unor monografii etnografice

(Continuare în pag. a III-a)

BRATEȘUL ȘI-A RETRAS APELE
Lucrările de desecare au luat sfîrșit. 
Prima recoltă de pe pămînturile noi. 
Broderia canalelor.

regiunea Galati, sini zone in-

TON TRONAC

(Continuare în pag. a IlI-a)

în
tinse de teren recuperabil pe care 
agricultura le așteaptă. Pe aceas
tă temă am avut zilele acestea o 
convorbire cu tov. Nicolae Cor- 
pusov, directorul Trustului de 
construcții hidrotehnice și amena
jări hidroameliorative, grupul nr.
1 Galați, care ne-a relatat :

— Vastele lucrări de desecare 
au fost încununate de succes. Bra- 
leșul și-a retras apele. Peste 11 150 
de hectare vor ii redate agricul
turii în următorii ani. Restul de
2 834 hectare vor rămîne pentru n 
fi amenajate ca bază nautică și 
pepiniere piscicole.

Pînă în prezent, cele două gos
podării de stat care au luat ființă 
pe terenurile scoase de sub ape, 
G.A.S. Tulcești și Bădălatii; au cui-

tivat o supraiață de 3 100 de hec
tare din care 2 600 hectare cu 
porumb. Așadar, încă din acest 
an, se obțin recolte noi de pe pă- 
mînturi noi. în anul viitor, supra
fața cultivabilă în lunca Braleșului 
va crește la aproximativ 4 800-5 000 
hectare (acestea pentru laptul că 
Brateșul va mai șuieri de excese 
de umiditate) urmînd ca în viitorii 
ani respectiv pînă i 
lața totală arabilă 
furii să ajungă la 
In acest scop pînă i 
executat 2 canale 
canale de evacuare 
multe alte canale de interceptare 
d infiltrațiilor la dig, executindu-se 
săpături de aproape 950 000 m.c. 
de pămînt.

în 1968, supra- 
redată agri cul
li 156 hectare, 
in prezent s-au. 
colectoare, 6 

* a apelor și

T. OANCEA



M ARTICOLE PUBLICATE DE „SCÎNTEIA TINERETULUI

GOURI
S-au găsit soluții

a

garajele și magazia de

ce privește respectarea 
tehnologic, am trecut 
organizare a asistenței 

în toate
Ing. GH. MATEESCU 
directorul Combinatului 
pentru fibre artificiale 

Brăila

...$/ PENTRU 
ELECTRICITATEA 

STATICA

MIRCEA ION
directorul Întreprinderii „Textila" 

Pitești

pentru „nodul gordian...
Colectivul de conducere al 

întreprinderii „Textila“ Pitești 
consideră ca fustă critica ce i-a 
fost adusă în articolul DEȘI 
„NODUL GORDIAN“ SE VE
DE DE LA O POȘTĂ, apărut 
în ziarul „Scînteia tineretului“.

O parte din cauze au fost cla
rificate prin răspunsurile date de 
către factorii de răspundere din 
cadrul Direcției generale și al In
stitutului de cercetări textile în 
cel de-al doilea articol publicat 
de asemenea în ziar.

Pentru eliminarea cauzelor care 
au generat scăderea calității pro
duselor noastre, colectivul de con
ducere al întreprinderii a luat și 
pus în practică o serie de mă
suri tehnico-organizaîorice. Ast
fel : baloții de bumbac puf și ce
lofibră au fost stivuiți pe loturi,

sorturi și serii. Stivuirea a fost 
făcută pe traverse din beton și 
grinzi de lemn, iar acoperirea s-a 
făcut cu prelată (circa 1 000 m.p. 
suprafață). întreaga cantitate de 
celofibră a fost depozitată în în
căperi acoperite, amenajîndu-se în 
acest sens 
investiții.

în ceea 
procesului 
la o nouă
tehnice, repartizînd 
schimburile ingineri și tehnicieni 
de specialitate, care își desfășoară 
activitatea în baza unui grafic 
stabilit la începutul fiecărei luni 
de către 
derii.

Pentru

conducerea întreprin-

evitarea introducerii în

procesul de fabricație a unor ma
terii prime și materiale necores
punzătoare s-au reconstituit și 
instruit comisii de recepție pe 
secții.

Am luat, de asemenea, măsuri 
și pentru îmbunătățirea pregătirii 
profesionale a laborantelor. Pe 

lîngă lecțiile teoretice și practice, 
care se predau în cadrul între
prinderii, au fost trimise la Bucu
rești, Ia un curs de specializare, 
două laborante.

Una din cauzele principale 
care a generat refuzuri a fost di
ferența de nuanță între margine 
și fond la țesăturile vopsite. Pen
tru eliminarea acestei deficiențe, 
s-au luat măsuri de îmbunătăți
re a alimentării cu apă a finisaju- 

a

țuri peste riul Argeș. De aseme
nea, au fost chemați în între
prindere, pentru a ne acorda asis
tență tehnică, specialiști din ca
drul Direcției generale, precum 
și din străinătate, care ne furni
zează coloranți.

Menționăm însă că deocamdată 
problema nu este încă complet 
rezolvată, dar se continuă stu
dierea ei de către colectivul în
treprinderii noastre în colaborare 
cu forul tutelar și Institutul de 
cercetări textile București.

Alte măsuri, în urma apariției 
articolului au fost: întărirea cu 
încă un tehnician a serviciului 
C.T.C., revizuirea programului de 
lucru al laboratoarelor pentru a 
acorda asistență tehnică în toate 
schimburile și reinstruirea între
gului personal din serviciul 
C.T.C.

lui prin construirea două pu-

In legătură cu cele semnalate 
în articolul apărut în „Scânteia 
tineretului" intitulat „Nodul gor-

dian nu se află într-un singur 
loc", vă aducem la cunoștință ur
mătoarele.

Pentru a preveni încărcarea 
celofibrei cu electricitate statică 
în prelucrările textile, am luat 
următoarele măsuri :

— Se urmărește prin 
punctai de control C.T.C. 
concentrația soluției de a- 
vivaj și se semnalează ime
diat orice deviere neper- 
misă.

— Se efectuează pro
be de prelucrare textilă pe 
iristalația textilă de filat 
existentă în combinatul no
stru pentru a verifica pro
dusul și din punct de ve
dere al comportării pe ma
șinile textile în condiții de 
microclimat standard abso
lut necesare pentru o pre
lucrare bună.

— Concentrațiile neco
respunzătoare la care se 
referă articolul s-au dato
rat unor defecțiuni tehnice 
la instalația de dozare pro
duse într-un singur schimb 
și care au fost remediate 
imediat.

Vă asigurăm că îmbunătățirea 
continuă a calității celofibrei și 
atingerea unor caracteristici fi- 
zico-mecanice optime stă în per
manență în atenția colectivului 
nostru.

NOTA REDACȚIEI;
în primul articol erau aduse

o serie de critici și organizației 
U.T.C. de Ia întreprinderea 
„Textila“ Pitești. Răspunsul ace
steia continuă să fie așteptat. 
Oare să nu cunoască tovarășii 
din comitetul U.T.C. că sînt o- 
bligați să răspundă Ia timp sem
nalelor critice din presă ?

Aceeași întrebare este valabilă 
și pentru tovarășii de la Direcția 
generală textilă și bumbac și In
stitutul de cercetări textile, care 
n-au trimis răspuns redacției la 

cel de-al doilea articol.

Fiecare panou retine 
Îndelung privirea

Martorul

• Să apărăm
tezaurul timp

la punct un 
de activitate, 
mult sau mai 
că de-abia a-

n legătură cu an
cheta noastră „SĂ 
APĂRĂM TEZAU
RUL TIMP“, pri
mele ecouri sosite 
la redacție subli
niază însemnătatea 
și actualitatea dez
baterii. Fie că încă

demult și-an pus 
program personal 
respectîndu-l mai 
puțin riguros, fie
cum încep să reflecteze la acea
stă necesitate, cititorii mărturisesc 

interesul lor pentru echivalentul 
aur al zilei, orei, minutului. Unii, 
răspunzând apelului nostru, au 
identificat cîteva surse de pierde
re a timpului și se grăbesc să 
Ie dea în vileag, solicitînd astfel 

ajutorul eficient al opiniei publi
ce. Alții au sugerat noi confrun
tări de păreri în probleme strîns 

legate de valorificarea mai de
plină a timpului liber.

Dar să-i urmărim.

„Dragă „Scînteia tineretului" — ne 
scrie EUGENIA FLORESCU tînără 
profesoară din Buzău — în vara aces
tui an am avut prima oară senzația că 
nu stăpînesc eu timpul — dimpotrivă, el, 
unitate mefistofelică, își ride de-a drep
tul. de mine Mi-am zis : eu, omul, tre
buie să-l conving pe Chronos să-mi fie 
prieten.. Și-mi căutam tocmai metodele 
cînd. iată, că ați abordat „la timp" su
biectul.

Mai ales printre tineri își găsește să
laș pierderea de vreme. Lipsa unei ex
periențe bogate le dă oarecari circum
stanțe atenuante dar... Ce bine este să 
ajungi a spune, la sfîrșit de zi : „azi am 
realizat, tot ce mi-am propus“. Asta e. că 
trebuie să-ți propui Fundamentală con
diție !

Sînt sigură că. planificarea activității 
cotidiene obligă timpul să devină un 
creditor al scopurilor tale de viată, al 
unor obiective 
condiție : să-ti

Consider — 
rășa Eugenia 
dintre noi ar trebui să-și pună cît mai 
multe întrebări.

Nu este greu de identificat superfi
cialitatea de care dăm dovadă în anu
mite situații, preferința noastră fiind 
exclusivă pentru ceea ce ne face o plă
cere elementară

Concret : propun să ne stabilim un 
plan săptămânal de activitate zilnică, 
plan în care să ne fixăm o oră, două, 
trei, subordonate îmbogățirii cunoștin
țelor.

de valoare. Deci, a doua 
fixezi obiectivele 

își continuă ideea tova- 
Klorescu — că fiecare

Cele două condiții ale folosirii judi
cioase ale timpului sînt, după părerea 
mea, strict dependente de o a treia, și 
anume de modul în care știm fiecare 
dintre noi să ne ordonăm timpul, să 
îndeplinim ceea ce ne-am propus. Și — 
de ce n-am spune-o — de propria noa
stră voință. Propun această temă într-o 
dezbatere viitoare a ziarului.

Reținînd atît argumentele tovarășei 
Florescu, cît și propunerea cu care și-a 
încheiat scrisoarea, dăm cuvîntui citi
torului S. N. din orașul Roman, care 
ne-a sesizat una din acele situații con
crete care duc la risipa unor unități de 
timp, unul din acele „robinete defecte“, 
cum am denumit noi, cu alt prilej, anu
mite deficiențe organizatorice datorită 
cărora „picură“ și „se scurg“ minute 
sau ore prețioase.

„Sînt un tînăr în vîrstă de 21 de ani, 
născut și trăit la țară pînă la vîrstă de 
15 ani, cînd am intrat la o școală pro
fesională unde m-am calificat în mese
ria de strungar. In prezent lucrez ca 
strungar și urmez totodată cursurile 
liceului seral, fiind elev în clasa a Xl-a. 
Alte amănunte necesar de explicat pen
tru rîndurile ce urmează : locuiesc la o 
gazdă ; nu iau masa la ea. De aici în
colo lucrurile se complică. Să exem
plific.

Cînd lucrez dimineața ies din fabri
că în jurul orei 15,30. Cînd am numai 
trei ore de cursuri la școală, merg di
rect la ospătărie, în oraș, unde iau 
masa. La orele 20, cînd ies de la școa
lă, trebuie să mă aprovizionez cu ali
mente pentru seara respectivă și pen
tru a doua zi. Cînd am însă patru ore 
la școală, deci pînă la orele 21, sînt ne
voit să trec întîi pe acasă pentru a-mi 
procura alimentele deoarece, cînd ies 
seara de la școală, alimentara și centre
le de pîine sînt închise. Nu mai am 
timp să mai mă duc nici la ospătărie.

Menționez că nici cu ospăt&ria nu 
stăm prea bine. Există în oraș o sin
gură ospătărie cu autoservire, care nu 
eliberează abonamente și unde stau cî- 
teodată, cînd este aglomerat, 1,30—2 
ore.

Lucrurile ar arăta altfel dacă între
prinderea la care lucrez ar avea can
tină. In orice caz programul zilnic al 
localurilor, unde oamenii cu sarcini și 
preocupări ca ale mele să poată servi 
masa sau să se aprovizioneze în ali
mente — ar trebui mai bine chibzuit“.

Socotim aceste obiecții ca absolut ju
dicioase. Desigur, in cele mai numeroa
se cazuri, familia își asumă o parte din 
grijile gospodăririi zilnice, pentru ca tî- 
nărul care muncește și învață să se 
poată concentra asupra acestor preocu
pări majore. Pentru cei în situația citi
torului nostru, însă, trebuie un minim 
de atenție din partea gospodarilor ora
șului și ai întreprinderilor. Cel puțin 
localurile gen ospătărie ar trebui, astfel, 
să aibă program pînă în preajma orei 
23, într-un oraș unde există întreprin
deri mari, cu lucrul în trei schimburi.

Dar nu este vorba numai de ospătă- 
rii. Există unele servicii absolut indis
pensabile al căror program încetează 
tocmai cînd ai mai multă nevoie de ele: 
brutării, aprozaruri. linii de transport 
în comun ătc. Această problemă, este 
ridicată de numeroși cititori din multe 
orașe ale țării și ea trebuie rezolvată.

„Cu ce mă ocup în timpul liber ?“ for
mulează ca titlu al scrisorii sale, OLGA 
IONESCU din comuna Frumoasa, raio
nul Moinești, regiunea Bacău. Ca orice 
tînăr care-și dă perfect de bine seama 
de prețul unui minut caut să-mi petrec 
timpul liber într-un mod variat și plă
cut. O pasiune a mea este lectura, apoi 
muzica și sportul. Citesc romane, de 
predilecție cărți științifico-fantastice și 
rețin ceea ce mi se pare esențial. îmi 
plac toate genurile de muzică și în 
special cea ușoară. Activez în cadrul 
căminului cultural „23 August" din Fru
moasa, în calitate de solistă. Interpre
tez pe lîngă melodiile de muzică ușoară 
și unele de muzică populară și recit a- 
desea poezii.

Citesc cărți în franceză și rusă cu aju
torul dicționarului. Dar cea mai mare 
parte a timpului liber se împarte între 
treburile casnice și repetițiile cultu
rale".

Dacă așa stau lucrurile și, firește, nu 
avem nici un motiv să ne îndoim, timpul 
liber al cititoarei noastre este bine fo
losit și îi oferă numeroase satisfacții. 
L-ar putea invidia grupul de tineri 
muncitori din Petrila care s-au adresat 
ziarului nostru sesizînd, nu fără o notă 
de amărăciune, că în localitatea res
pectivă distracțiile tinerești sînt servite 
cu lingurița. Situația apare anacronică.

„Nu știm cum se distrează alți tineri 
din Valea Jiului, dar la noi în oraș de 
distracție nu prea poate fi vorba. Pro
gramul clubului nostru are un conținut 
bogat, ce~i drept, numai că programul 
nu se respectă. Filmele ? Filmele sînt 
neatractive mai ales pentru că Întreprin
derea cinematografică regională „are 
grijă“ să programeze pentru clubul nos
tru cel puțin 2—3 filme care au mai 
fost și în programul lunar trecut. Le 
va mai programa iar peste 2—3 luni. 
In afară de aceasta, filmul este rulat 
în condiții tehnice proaste ceea ce, fi
rește, îi indispune pe spectatori. Singu
ra formație artistică mult apreciată de 
public este formația de operetă".

Ca și cum ar preîntîmpina întrebarea 
posibilă „dar voi, tinerii, ce faceți în 
această situație ?“, grupul de autori ai 
scrisorii continuă :

„In ședințele de alegeri din anul tre
cut mulți am ridicat problema reuniu
nilor tinerești. Chiar tovarășul prim- 
secretar al Comitetului orășenesc U.T.C. 
Petroșani a promis că se va ocupa de 
această problemă; dar, după cit se 
pare, a uitat. Două, trei reuniuni în tot 
orașul, în cursul unui an întreg...“.

Corespondenții încheie solicitând re
dacției să efectueze un sondaj în pro
blema petrecerii timpului liber al tine
rilor din întreaga Vale a Jiului. Lucru 
nu numai cu putință ci și necesar. Pînă 
atunci criticile conținute în aceste rîn- 
duri ar trebui să ducă imediat la REA
LIZAREA programelor, la difuzarea u- 
nor filme de calitate și la promovarea 
respectului elementar pentru spectato
rul de film. în sfîrșit, la organizarea 
unor manifestări instructiv-educative, 
vii, antrenante, pe gustul tinerilor.

autorității tutelare
J

Dragi tovarăși,

Consider de datoria, mea să 
mă alătur părerilor exprimate 
de dumneavoastră în articole
le publicate recent la rubrica 
„Să discutăm despre tinerețe, 
educație, răspunderi“, articole 
referitoare la 
nor tineri, la 
să se poarte fiecărui copil. 
Discut adesea 
tovarăși despre articolele 
acest gen și cu toții sîntem de 
părere că, la ora actuală, pro
blemele privind educația tine
retului, modul în care trebuie

comportarea u- 
grija ce trebuie

cu un număr de 
de

să fie îndrumați tinerii cum 
să se poarte în viața de toate 
zilele stă în atenția noastră, a 
tuturor. Majoritatea părinților 
doresc să formeze din copiii 
lor oameni adevărat!. Și to
tuși, iată, așa cum rezultă 
și din articolele pe care 
le-ați publicat, pentru unii a- 
ceste idei frumoase 
doar simple 
poate, nici 
perseverența 
răspunderea
se ocupe așa cum trebuie de 
copiii lor.

Firesc, în asemenea cazuri, 
intervenția unul organ de stat

rămîn 
dorințe, ei n-au, 
pregătirea, nici 
ori, alteori, nici 
necesară ca să

capabil să la măsurile necesa
re este absolut necesară. A- 
cest for de extremă importan
ță este autoritatea tutelară, 
cea mai în măsură să veghe
ze dacă în familie sînt asigu
rate condiții normale de creș
tere a copiilor, în caz contrar 
ea trebuind să discute cu pă
rinții, iar la nevoie să ia mă
suri de schimbare a mediului 
în care cresc minorii. Avînd o- 
bligația să intervină imediat 
în aceste cazuri, ea veghează 
la respectarea legalității de 
stat cu privire la educația co
piilor. Se întîmplă însă 
autoritatea tutelară nu

că 
dă

suficientă atenție îndatori
rilor pe care le are, a- 
proape cu exclusivitate se 
face simțită numai în cazuri 
grave, adică atunci cînd 
lipsa de supraveghere a co
piilor se materializează în 
comportări nefericite. Spun 
aceste lucruri deoarece o ase
menea îngustare a preocupări
lor autorității tutelare se face 
foarte clar evidentă și aici, la 
noi, ca și în alte localități din 
regiunea Brașov. Aș putea da 
exemple, dar nu asta are im
portanță în primul rînd, ci 
schimbarea unei optici a ace
lora ce sînt investiți de stat cu 
această sarcină de mare im
portanță.

în încheiere, susțin odată cu 
dumneavoastră, că forurile 
care conduc și controlează ac
tivitatea autorității tutelare 
trebuie să cerceteze cu foarte 
mare atenție dacă nu există 
unele deficiențe în însăși mo
dul actual de organizare a au
torității tutelare.

MARIA GHIRCOIAȘ
Făgăraș

Dragă redacție,

Fiindcă „Scînteia tineretu
lui“ se preocupă cu multă gri
jă de situația copiilor, de mo
dul cum cresc și se dezvoltă, 
aduc la cunoștință cazul feti
ței Ion Valeria, în vîrstă de 
13 ani, din comuna Brînco- 
venij raionul Slobozia. Părinții 
ei s-au despărțit, tatăl s-a re
căsătorit în altă localitate iar 
mama nu are o locuință sta
bilă, duce o viață care nu 
constituie un exemplu pentru 
fiica sa. Așa că, datorită lip
sei de dragoste din partea pă
rinților, poate și datorită fap
tului că aceia care au judecat 
procesul de divorț n-au luat 
măsurile necesare pentru a se 
urmări cum crește copilul, Ion 
Valeria a trecut din casă în 
casă, pe la rude sau necunos- 
cuți. Din inițiativa unui tova
răș învățător s-a întocmit un 
dosar pentru acest caz, dar el 
zace de multă vreme prin ser
tarele Sfatului popular, adică 
la tovarășii care alcătuiesc 
autoritatea tutelară șl care,

practic, nu-și îndeplinesc sar
cinile încredințate de stat în 
această privință.

în momentul de față, dato
rită lipsei de supraveghere, 
fetița a suferit un accident, 
pierzînd și anul școlar.

Intervenția redacției poate a- 
juta ca „dosarul“ să fie luat 
în discuție, iar acest copil aju
tat să crească așa cum cresc 
majoritatea copiilor noștri.

ION MATEESCU 
corespondent

★

Sînt tînără, sînt căsătorită și, 
n-o să vă mirați, cred, dacă 
o să vă spunem că, ime
diat ce ne-am căsătorit, eu 
și soțul meu am simțit nevoia 
să aflăm în ce mod sînt or
ganizate alte familii, cum re
zolvă alți soți unele probleme 
gospodărești, cum se îngrijesc 
de educația copiilor etc. în 
mod intenționat, fiind mai de 
curînd sosiți la Săvinești, 
ne-am apropiat de o familie.

încercînd să învățăm de la 
prietenii noștri. Dar, spre sur
prinderea noastră, familia a- 
ceasta nu duce deloc o viață 
normală ; ba, mai mult, cre
ează o viață imposibilă copiilor 
lor, unul de 8 
3. Acum, soții 
vorț, lucrurile 
ță, dar multă 
nimeni nu s-a interesat 
trăiesc, ce educație primesc a- 
cești copii. Aparent, familia 
despre care vorbesc părea 
„bună", dar iată că nu era, iar 
copiii nu se bucurau de educa
ția necesară. Tatăl nu dădea 
un exemplu bun copiilor și 
deși familia era nedespărțită 
influenta lui se vede. Iată de 
ce mă gîndesc că autoritatea 
tutelară trebuie să se intere
seze în mod continuu de situa
ția tuturor copiilor, să cunoas
că foarte bine condițiile în 
care cresc toți copiii, pentru 
a-i putea ajuta la timp.
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ani, celălalt de 
au ajuns la di- 
s-au dat pe fa- 
vreme în urmă 

cum

ELISABETA GAFIA
Săvinești

Trecînd pe străzi, anonimi 
sau profesionali, fotografiind 
oameni, case, sau mașini cu 
expresie umanizată, surprin- 
zînd zborul unei păsări sau al 
unei idei, sufletul secret al 
unui obiect sau lipsa de suflet 
a unui chip abrutizat, artistul 
fotograf de pe toate meridia
nele a întîrziat mai ales în 
fața unul subiect pe care s-a 
străduit să ni-1 redea în toată 
complexitatea sa : tinerețea.

Indiscret și iscoditor, ochiul 
sensibil al aparatului de foto
grafiat a surprins și reținut 
în memoria sa de celuloid 
profilul ei inefabil, mereu al
tul, mereu interesant în miș
carea și neliniștea sa interi
oară.

învingînd limitele proprii
lor lor meserii, împletind teh
nica cu arta și trecînd de la 
simpla virtuozitate la profun- 
funzimea umană, cei mai mulți 
din semnatarii fotografiilor ex
puse au reușit să surprindă 
ceva din mișcarea psihologică, 
din „misterul“ și ritmul inte
rior al acestui anotimp uman. 
Și. ceea ce este mai important.

însemnări despre cel 
de al V-lea Salon 

internațional de artă 
fotografică al 

Republicii Socialiste 
Romănia

15,30 I 
orele : 

17,45 I

IN FORMĂ DE „L-, rulează 
Capitol, orele : 9, 11,30» 14 » 
19 » 21,30. Grivița, orele : 
12,30 » 
mis,
15 ,

14,45 »
9,30

20,30.

E
ONORABILUL STANISLAS, A- 

GENT SECRET, rulează la Patria, 
orele : 9,30 » 11,45 » 14 ; 16,45 , 19 » 
21,15. București, orele: 9, 11» 13, 
15, 17, 19, 21. DULCEA PASĂRE 
A TINEREȚII rulează la Republica, 
orele : 8,45 , 11,45 , 13,45 , 16,15 , 
18,45, 21,15. Timpuri noi, orele 
10 — 20 în continuare. CAMERA 

Ia 
16, 

10 , 
To- 

r 12,15 » 
LA ORA 

, rulează la 
9,15, 11,30»

., ; x.0,30. Modern, 
12 , 14,15 , 16,30 ,

MATOGRAFE
TURA, în completare : Pictînd na
tura, rulează la Central, 
10,30 I 12,30 , 14,30 ,
20,30, CARAMBOL, 
Popular orele : 16 ,
LALEAUA NEAGRA,
Rahova, orele : 15,30 ; 18 » 20,30.
CAPORALUL SI CEILALȚI, rulează

!
I

orele »
16,30 , 18,30 » 

rulează la 
18,15 » 20,30. 

rulează la 
18 » 20,30.

la Lumina, orele î 10 , 12,30
15,15 : 18 I 20,30, Excelsior, orele

Tinerii Constantin Costache și Ion Matei, elevi anul Iii — ai Școlii proiesionale 
a Uzinelor de mașini electrice — București, folosesc din plin timpul afectat prac
ticii. Obiectivul aparatului totografic i-a surprins in timn ce lucrau la bobi- 

narea unui stator

18 ; 20,30.
9,30 »

20,30.
5 DUPĂ AMIAZA, 
Luceafărul orele :
13.45 I 16 , 18,15 ; 20,30. 
orele : 9,45 »
18.45 , 21. OMUL MAFIEI, rulează 
la București, orele : 9,15 » 11,30 ;
13.45 » 16,45 » 19 , 21. la Giulești, 
orele 15,30 , 18 , 20, în completare: 
Acolo unde a trăit Hemingwai, la 
înfrățirea între popoare, orele :
10.15 , 15,45 I 18 ; 20,15, A TRECUT 
O FEMEIE, cinemascop, rulează la 
Festival orele 9,45 » 12 »
16.30 , 18,45 » 21. Feroviar,
11.30 ; 13,45 » 16 , 18,15 ,
Melodia orele , 10 , 12 , 14 ; 16 »
18.15 » 20,30. SAMBA, în comple
tare : A cui e vina, rulează la 
Victoria, orele : 10» 12 ; 14 , 16 ,
18,15» 20,30. Buzești, orele : 15,30 , 
18 ; 20,30. AGENTUL DE LEGĂ-

rentari, orele : 16, 18,15» 20,30 i
completare „Acolo unde Carpațil 
întîlnesc Dunărea" — cinemascop, 
la
16 ,
ra,

SICI,

10 , 12,15 , 15,30 I 18 ; 20,30, la Da
cia, da la orele 9 Ia 15 în conti
nuare , 17 , 19 , 21. CĂPITANUL 
DIN TENKEȘ, (ambele serii) rulea
ză la Union, orele ■ 16 »
19.30. PROGRAM 
COPII 
orele
20.30.
MEI
15.30. 
ză la
20.30.
Cosmos, orele . 16; 18, 20,15. A- 
PORT, MUHTAR I rulează la Fe-

orele •
PENTRU 
la

16 »
Doina,
18.15 I

RO- 
orele: 
rulea-
18.15 ;

DIMINEAȚA.
11,30» 13,45»

MARȘUL ASUPRA 
rulează la Cultural.

18» 20,30. BANDA
Crîngași, orele • 16 » ;
DANSNL ETERN rulează la

orele 10 , 12,15 ,
20,30 ; la Flamu- 

10, 12» 15» 16»
PROCESUL PROFE-

Bucegi,
18,15 , 

orele :
18,15; 20,30.
SORULUI WEIR, rulează la Unirea, 
orele 11, 15; 17,45, 20,30. Co-
troceni, orele : 15, 18» 21.
CORBII, în completare „Cetatea al- 

Flacăra, ore- 
20,30. HAN- 

Vitan, orele :

rulează la 
16» 18,15»
rulează la 

, 18 ; 20.15. HOȚUL DE PIER-
rulează la Miorița, orele : 

10 ; 12 » 14 ■ 16 , 18,15 » 20,30. RO- 
MULUS ȘI REMUS, cinemascop, 
rulează la Munca, orele » 9,30 »
11,45» 14, 16,15; 18.30,21. TOLBA 
CU AMINTIRI, la Pacea, orele : 
16 , 18 , 20. CINEVA ACOLO SUS 
MĂ IUBEȘTE rulează la 
orele : 10; 12,30; 15; 17,45» 
La Floreasca. erele 10.30 ; 
15.30; 18, 2030. La Drumul 
orele . 15 , 17,30 » 20. CULORILE 
LUPTEI, cinemascop, la Moșilor, 
orele : 15 30 » 18; 20,30. La Lira, 
orele 15,30 , 18. UNORA LE PLACE 
JAZUL, la Viitorul, orele : 15,30 ; 
18» 20,30 la Colentlna orele : 
15,30 | 18 » 20,30. UN CARTOF, 
DOI CARTOFI, rulează la Volga, 
orele 9,45 » 12 , 14,15 , 16,30 , 18,45; 
21.

Arta,
20,30,

13 : 
Sării,

au făcut-o cu autenticitate, cu 
firesc, cu artă. Ai impresia că 
învestiți cu puterea miracu
loasă a „omului invizibil“ vi
sat de Wells, au însoțit tine
rețea ca un martor nevăzut, 
prezent pretutindeni. Iar a- 
ceasta, neștiindu-se observată 
și-a lepădat aerul acela de 
bravaj și de ușor cabotinism, 
arătîndu-ni-se așa cum e, fără 
fard sau cravată.

Iată un austriac fotogra
fiază o discuție între doi ti
neri și descifrăm, dincolo de 
țigările abordate ostentativ în 
colțul gurii, sau de frezele lor 
certate cu foarfecă, ceva din 
naivitatea adolescenței, din 
dezorientarea și lipsa ei de 
experiență în pragul marilor 
confruntări și a unui viitor 
adesea incert. O fată polone
ză, purtînd romanticul nume 
de Agnes, visează cu ochii 
deschiși, aburiți de melanco
lie și de presimțirea întîiei iu
biri. Dragostea nu va întîrzia 
să vină șl martorul invizibil, 
mereu prezent, va urmări în
țelegător și mișcat urcușul pe 
o scară, arcuită ca un simbol 
a doi tineri „pierduți în dra
goste", sau inerentele „expli
cații“ și „dezacorduri“ bă
nuim, trecătoare. Căci, chipu
rile tinere își recapătă înda
tă seninătatea și pe buze le 
unduiește iarăși zîmbetul ace
la împăcat ca în 
semnat de artistul 
Jan Racziynski.

Poate mai puțin

Ilos, efortul creator al tinere
ții, materializarea aspirațiilor 
ei în muncă, a fost sintetizată 
în cîteva imagini de o vibran
tă poezie, indiferent că e 
vorba de o „vînătoare de re
chini" în care romantismul se 
împletește cu curajul și agili
tatea sau de concentrarea cal
mă, nu mai puțin romantică, 
a unui tînăr cercetător în fața 
aparatelor de laborator. în 
căutarea sa frenetică de un
ghiuri cît mai favorabile unei 
redări autentice, aparatul ma
gic n-a putut însă evita co
nul de umbră aruncat de des
tinul tragic al unor tineri „în 
așteptare", în așteptarea de
zolantă, fără perspectivă a 
unui mîine întunecat de griji 
și mizerie. Mărturia (nu în
drăznesc să o numesc simplu 
fotografie) artistului sirian e o 
acuzație mută, un strigăt dez
nădăjduit ce nu poate lăsa in
diferentă nici o conștiință.

Adunate din toate colțurile 
lumii, micile dreptunghiuri de 
carton alcătuiesc o oglindă 
largă cît o îmbrățișare, în 
care ne scrutăm cu gravitate, 
cu uimire și curiozitate chi
purile. Discret, dintr-un colț 
al expoziției, martorul invizi
bil ne urmărește cu emoție 
reacțiile. Cînd ne recunoaș
tem, zîmbește mulțumit, mîn- 
gîindu-și alene prietenul din 
tocul de piele.

VICTOR MAȘEK
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portretul 
polonez

spectacu-

Recoltatul strugurilor la Valea Călugărească, 
regiunea Ploiești i

Foto; AGERPRES i



ÎNVĂȚĂMÎNT modern
METODICA

Prof. univ. C. PÎNTEA
rectorul Institutului agronomic 

la Brad" din Iași„Ion Ionescu de

Vă trimit dumneavoastră
cele mai călduroase mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj cu ocazia aniversării Zilei Independenței Ciprului, îm
preună cu salutările mele cordiale și cele mai bune urări pen
tru fericirea dumneavoastră personală șl prosperitatea poporu
lui român.

două 
sîntem 
atunci

1 Personal consider cît se 
poate de binevenită acea
stă acțiune a ziarului nos

tru de tineret. Modernizarea me
todelor — de informare, predare, 
seminarizare, sau legare cu prac
tica — este o necesitate obiec
tivă, cu caracter permanent pen
tru procesul de învățămînt și, de 
aceea, ca atare, problema nu va 
fi niciodată neavenită. Eu cred 
că, țintind pregătirea temeinică 
și complexă a viitorilor specia
liști cu calificare înaltă, două 
sînt clementele de care 
datori să ținem seama 
cînd discutăm despre moderni
zare în învățămîntul superior. în 
primul rînd — progresul foarte 
rapid al științei și tehnicii. în 
funcție de ceea ce reprezintă ac
tualitatea stringentă în speciali
tatea respectivă trebuie aplicată 
o metodă sau alta, și este eficien
tă o metodă sau alta. Al doilea 
factor de care, de data aceasta 
numai noi, profesorii, trebuie să 
ținem seama, ar fi studentul. 
Tînărul căruia ne adresăm de la 
catedră astăzi este fără îndoială 
mai bine pregătit, are alt nivel 
de înțelegere și alt coeficient de 
receptivitate, mai ridicat, decît 
cel de ieri. Căci, este o realitate: 
generațiile de studenți vin în 
facultate din ce în ce mai bine 
pregătite (evident, nu chiar așa 
cum am dori noi, și această pro
blemă ar merita o discuție apar
te, dar, oricum la un nivel în 
continuă creștere). Scopul mo
dernizării metodelor în procesul 
de învățămînt devine astfel acela 
ca studentul să posede, pe de o 
parte, cel puțin cunoștințe la 
nivelul atins în perioada studiilor 
sale de către știința căreia s-a 
dedicat și, pe de altă parte, să 
aibă deja formată la absolvire 
capacitatea de a se familiariza 
repede cu noutățile, de a-și în
suși și a folosi aparatele noi și 
tehnologia nouă.

2 Așadar, pentru a forma 
asemenea specialiști, fa
cultatea trebuie să fie ea 

însăși, un organism viu, caracte
rizat printr-o dinamică perma
nentă și adaptabilă continuu la 
cerințele științei aflate într-o 
vertiginoasă dezvoltare.

în primul rînd m-aș referi la 
predare. Trec peste problemele 
de conținut ale cursului, pentru 
că ele intră în preocupările noa
stre de zi cu zi, de ani întregi, 
(fiecare profesor studiază, cerce
tează, iar rezultatele muncii 
sale științifice, împreună cu nou
tățile ce apar în țară și în lume 
în ramura respectivă îi ajută 
să-și îmbunătățească în perma
nență cursul ; la noi în institut 
obișnuim să cerem în acest sens 
și părerea unor foarte buni spe
cialiști în producție). Trec si 
peste un alt aspect elementar al 
modernizării — tipărirea cursu
rilor (la noi toate disciplinele 
sînt acoperite cu cursuri tipărite; 
numai cu forțe proprii pe plan

Un eveniment 
al vieții 

universitare
A Vlll-a Conferință pe țară 

a cercurilor științifice studențești

între 8 și 10 octombrie, amfitea
trele unor institute de învățămînt 
superior din București, Cluj și Ti
mișoara vor găzdui lucrările ce
lei de-a VIII-a Conferințe pe tară 
a cercurilor științifice studențești, 
din secțiile ,,electrotehnică“, ,,ști
ințe agricole“ și „construcții“, e- 
veniment cu importante semnifica
ții pentru viata științifică univer
sitară. Organizate de Ministerul 
învățămtntului și Uniunea Aso
ciațiilor Studenților, aceste con
ferințe au devenit tradiționale 
manifestări ale activității de cerce
tare studențească. Desfășurate la 
nivelul țării, pe secții de speciali
tate, lucrările conferințelor con
stituie un bun prilej de comunica
re a rezultatelor și concluziilor ce
lor mai importante, obținute în 
studierea unor probleme teoretice 
sau practice actuale ale științei și 
tehnicii. Totodată, ele realizează 
Intre studenți un util schimb de 
experiență, o largă dezbatere cu 
privire la rezultatele muncii de 
cercetare și metodele folosite, fac 
posibile legături mai strînse în
tre cercurile științifice din facul
tățile cu același profil. Comunică
rile care vor fi prezentate la ac
tuala Conferință au fost selectate 
dintre cele mai bune referate pre
zentate în ultimii doi ani în ca
drul activității cercurilor stu
dențești din fiecare facultate.

La Timișoara, în dezbaterea par. 
ticipantilor la lucrările secției ,,e- 
lectrotehnică" vor fi puse 64 de 
comunicări a căror elaborare este 
rezultatul unei rodnice activități 
de cercetare depuse de un număr 
de 150 de studenți ai institutelor 
politehnice din Timișoara, Bucu
rești, Cluj și Iași, Institutului de 
mine Petroșeni, Institutului politeh
nic din Brașov, Institutului de pe
trol, gaze și geologie și Institutu
lui de construcții din București. 
Gazda și Institutul politehnic 
..Gheorghe Gheorghiu-Dej", prezin
tă la conferință cel mai mare nu
măr de lucrări (22, respectiv 21), 
dovadă a unui interes deosebit 
manifestat de studenți pentru cer-

institutului 
difuzoare, 
proiecțiile,

cem

local am tipărit în anul univer
sitar trecut 13 titluri cu 15 vo
lume și vom tipări în viitorul 
an 18 titluri). Vreau să stărui 
însă puțin asupra problemelor 
foarte importante ale folosirii me
todelor audio-viznale în predarea 
cursurilor. De la 1 octombrie în 
amfiteatrele mari ale 
nostru, funcționează 
folosim mai mult 
diapozitivele și chiar filmele.

Devine tot mai necesară folo
sirea cinematografului în spriji
nul predării cunoștințelor de că
tre profesor. Oricît ar fi de ne
crezut, dar chiar și la unele dis
cipline — ca fiziologia sau chi
mia, — care la prima vedere par 
inaccesibile cinematografului — 
se pot prezenta filme sugestive 
despre anumite procese de trans
formare, fenomene etc.

Nu folosim încă asemenea 
mijloace moderne în măsura în 
care ar trebui. Dar ne străduim 
și, dacă vom mai fi și ajutați, 
vom reuși. Pînă acum am intro
dus diafilmele și am rulat unele 
filme științifice în cadrul orelor 
de practică sau în timpul liber 
al studenților. Organizăm în pre
zent un atelier fotografic în care 
vom putea, probabil, să produ- 

diafilme sau chiar scurte 
documentare științifice.

O altă problemă, de care de
pinde realizarea unei predări de 
înalt nivel, este informai ea știin
țifică. în Iași, a luat ființă un 
centru de documentare — la 
care colaborează toate institutele 
de învățămînt superior din oraș, 
Filiala Academiei și institutele 
de cercetare ale acesteia — care 
realizează schimburi de infor
mații foarte utile. Se adaugă, 
bineînțeles, munca personală a 
fiecărui cadru didactic, pentru 
folosirea maximă a materialului 
documentar personal și a celui 
sosit în biblioteci.

— Modernizarea lucrărilor de 
laborator și a practicii în pro
ducție ridică, de asemenea, pro
bleme. în laborator e necesar 
să punem la dispoziția fiecărui 
student spațiul de lucru și o 
trusă de cercetare. Construcțiile 
pe care institutul nostru le face 
(Facultatea de horticnltură a pri
mit deja un alt local, iar pentru 
medicină veterinară au început 
lucrările la o clădire nouă) sînt 
destinate tocmai unor asemenea 
necesități. Ar trebui însă, în acest 
sens, să fim mai mult ajutați și 
de ministerele care ne trimit 
aparatură de laborator. O dolean
ță mai veche a noastră este ca 
aparatele noi, chiar prototipurile, 
să vină și în laboratorul 
cultății, pentru ca viitorul 
mînuitor și conducător să le cu
noască bine. Ea nu a găsit încă 
ecoul necesar.

Cît privește practica, pașii 
mari care s-au făcut în această 
direcție în învățămîntul agrono
mic arată că au mai rămas numai 
unele probleme de conținut. Nu

fa- 
lor

cetarea problemelor electrotehnicii, 
în afara prezentării și dezbaterii 
referatelor în ședințele celor trei 
subsecții (electrotehnică, energeti
că și electronică), pentru informa
rea participanților asupra pro
blemelor și rezultatelor actuale și 
de perspectivă în domenii foarte 
importante ale electrotehnicii, 
are loc și un simpozion în ca
drul căruia prof. ing. Alexan
dru Rogojan, prorector al In
stitutului politehnic din Timișoa
ra, va vorbi despre „Calculatoare
le electronice“, iar prof. ing. To
ma Dordea, decanul Facultății de 
electrotehnică din Timișoara, des
pre „Probleme actuale și de viitor 
în construcția de mașini electrice**.

Lucrările secției „științe agrico
le“ vor avea loc la Cluj, unde, la 
discuțiile purtate în cadrul a 3 
subsecții (agronomie, horticultura 
și medicină veterinară) în legătu
ră cu cele 57 de comunicări asu
pra rezultatelor unor studii și ex
periențe individuale sau colective, 
efectuate pentru rezolvarea unor 
probleme teoretice și practice ale 
producției agricole vegetale și ani
male din tara noastră, participă 
110 studenti și un număr mare de 
cadre didactice din institutele a- 
gronomice și facultățile de biolo
gie-geografie din universități. 
Întîlnirea celor mai buni reprezen
tanți ai cercetării științifice studen
țești din cercurile cu profil agricol 
și biologic va oferi și vizite pline 
de învățăminte, sub îndrumarea 
unor specialiști, la monumentala 
Grădină botanică și la Institutul 
de cercetări hortiviticole din Cluj.

Tot azi, la Institutul de construc
ții încep lucrările secției „con
strucții", unde 171 de studenți-cer- 
cetatori vor comunica rodul stră
daniei și cunoștințelor depuse în 
pasionanta activitate a cercetării 
științifice. Participă studenti și ca
dre didactice de la institutele 
politehnice din Timișoara, Iași și 
Cluj, și de la Institutul de con
strucții din București (cu ponderea 
cea mai importantă ca număr de 
lucrări — 36 din 58).

și Consiliului de Stat al României

folosite in procesul de învâțămint ?metodelor

in ce sens trebuie realizată această

Ieri a sosit fa Capitală

Ce răspunderi decurg din cele arătate

de dv., pentru studenți?

Priza de apă a Combinatului

de celuloză și hirtie de pe

Someșul Mare

■

Dacă da.

Arhiepiscopul MAKARIOS 
președintele Republicii Cipru

Consiliului de Stat 
Socialiste Romania

modernizare, pe ce căi, in ce compartimente?

Excelenfei sale CHIVU STOICA 
președintele 

al RepubliciiMODERNĂ

TELEGRAMA

București

Președintele Republicii India,

(Urmare din pag. I)

anii următori.
★

Se poate vorbi despre necesitatea modernizării

am reușit să facem ca studenții 
să nu treacă prin anumite pro
cese de producție ca simpli 
spectatori, ci să le analizeze, să 
vadă la fiecare lucrare practică 
principiile teoretica care i-au 
stat la bază, modul în care con
dițiile biologice, fiziologice ■— 
sau chiar meteorologice -— au 
determinat-o.

Legat de problema în discuție, 
doresc să mai ridic, mai ales în 
atenția Ministerului Învățămîn- 
tului, o alta, deosebit de impor
tantă pentru absolvenții institu
telor agronomice. Se pare că a- 
ceștia sînt singurii specialiști 
care, după ce au terminat facul
tatea, au cam terminat și cu for
mele organizate de pregătire. 
După cîte știu, medicii participă 
la cursuri de perfecționare, ingi
nerii au la dispoziție cabinetele 
tehnice, profesorii participă vara 
la cursurile speciale. S-ar putea 
găsi, și ar fi nevoie, ca și agro
nomii, horticultorii, veterinarii 
sau inginerii mecanizatori să 
aibă o formă organizată de re
împrospătare, de completare a 
cunoștințelor (cursurile post-uni- 
versitare cuprind puțini absol
venți, iai actualele conferințe 
lunare de pregătire la raioane, 
sînt cu totul insuficiente). Cred 
că iama, în fiecare centru regio
nal, s-ar putea organiza cursuri 
de 2—4 săptămîni în care profe
sorii de la institutele agronomice 
și specialiști de la institutele de 
cercetări să predea, celor care 
în tot anul lucrează izolați și 
fără prea mult timp de docu
mentare, cunoștințe despre cele 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnologiei respective, despre 
mașinile nou apărute, ș.a.m.d.

3 în ce privește, răspunde
rile ce revin studenților, 
ar fi multe de spus, dar 

sintetizez. Studentul trebuie să 
fie el însuși receptiv la tot ce 
e nou și modem și să-și ajute 
profesorul printr-o muncă perso
nală de documentare, prin ini
țiativă și spirit de răspundere 
față de necesitățile profesiei ce 
și-a ales-o. Pentru a deveni spe
cialistul de care avem nevoie, el 
trebue să-și însușească temeinic 
cunoștințele teoretice și să le 
aplice creator în practică.

Și toate acestea înseamnă, în 
ultimă instanță, respectarea stric
tă a disciplinei universitare, în
țeleasă în complexitatea ei.

Filateliști amatori

URMĂRI DIN PAQ. I
„Cetioara

mea de brad //•••
și folclorice, a unor anchete fol
cloristice, sprijinind competent 
echipele de specialiști.

In sfîrșit, cercul de folcloristică 
împlinește și cerințele unul cerc 
cultural, întrucît, prin caracterul 
manifestărilor sale — audiții fol
clorice, simpozioane, analize și 
prezentări de texte — atrage prin
tre participanți și studenți de Ia 
alte facultăți ale institutului, nu 
numai de la filologie. O surpriză 
deosebit de plăcută și interesantă 
a fost apariția la revelionul stu
dențesc a unor colindători în port 
popular — membri ai cercului — 
care au desfășurat în fața colegi
lor, respectînd autenticul portului 
popular și textul pînă la cele mai 
mici amănunte, scene din folclorul 
obiceiurilor legate de Anul Nou.

într-o convorbire foarte recen
tă (vezi motto) despre desfășurarea 
celui de al Il-lea Festival al cîn- 
tecului, dansului și portului popu
lar, prof univ. Mihai Pop sublinia 
că în multe cazuri în repertoriul 
formațiilor artistice de la sate au
tenticul elementului folcloric nu a 
fost respectat și sugera, printre

Foto: O. PLEGAN

Scintela 
tineretului

• Comisia executivă 
a Federației internațio
nale de baschet 
(F.I.BA.) s-a reunit la 
Madrid sub președin
ția lui William Jones. 
Cu acest prilej a fost 
stabilit calendarul „Cu
pei campionilor euro
peni" ediția 1965/1966, 
care se va desfășura 
într-o altă formulă de- 
cit cele precedente. 
Noua formulă ține, tot
odată, de sistemul 
cupă (eliminare directă 
pînă în sferturile de 
finală) și de sistemul 

campionat (ultimele 
opt echipe calificate 
vor juca între ele, în 
două grupe de cîte 
patru).

La competiția mas
culină s-au înscris 25 
ds echipe. România va 
fi reprezentată de for
mația Dinamo Bucu
rești care, în primul 
tur, se va întîlni cu 
echipa Fernerbahce 
Spor din Istanbul. 
Cîștigătoarea acestui 
meci va juca apoi cu

a 

Primele meciuri
vor disputa pînă la 11 
noiembrie, iar cele 
turul doi pînă la 
decembrie.

Finala Cupei 
avea loc la 1 aprilie 
1966.

din
16

va

• La sfîrșitul aces
tei luni, echipa mascu- 
culină de gimnastică 
a Japoniei va susține 
trei întîlniri cu o re
prezentativă a Europei, 
în care vor fi selec
ționați gimnaști din 10 
țări. întîlnirile vor 
avea loc Ia Essen (28 
octombrie). Lugano (29 
octombrie) și Zurich 
(30 octombrie).

dis
ila 

Satu

» Finala campiona
tului republican pe e- 
chipe (masculin șl fe
minin) Ia scrimă este 
în plină desfășurare. 
Pînă acum s-au 
putaf două etape 
Tg. Mureș și
Mare), urmînd ca ur
mătoarele să se des
fășoare la Cluj și 
București. La actuala 
ediție participă cîte
șase echipe la flecare 
probă, șansele cele
mai mari de a deveni 
campion republican a- 
vindu-le cluburile 
Steaua (la băieți) și 
Progresul București (la 
fete).

echipa campioană 
Iugoslaviei.

în lumea satului — și

altele, ca o modalitate care să În
lăture asemenea falsificări un con
tact mal strîns Intre studenții fa
cultăților de filologie — foarte 
mulți viitori profesori șl activiști 
culturali 
creatorii și mediul circulației fol
clorului. Inițiativa organizării cer
cului de folcloristică de la Insti
tutul pedagogic de 3 ani din Ba
cău răspunde șl unei asemenea 
importante cerințe. Oferim exem
plul ei pentru a fi urmat în toate 
facultățile de filologie din țară.

Pasiunea
pentru tehnică
Discutăm cu tovarășul Nico

lae Drîncean, locțiitor de se
cretar al organizației de partid 
de la secția caprolactamă.

— Colectivul nostru numără 
mulți absolvenți ai școlilor 
profesionale. Din școli vin, de 
cele mal multe ori, tineri cu 
o pregătire diferită. De la 
Gheorghieni, de pildă, primim 
serii de absolvenți bine pre
gătiți pe care putem să-i în-

• Meciul dintre 
chipele Voința Bucu
rești și Oțelul Galați, 
din campionatul repu
blican de box pe echi
pe, se va desfășura 
sîmbătă seara, înce- 
pînd de la ora 19, în 
sala Floreasca din Ca
pitală. în această gală

vor evolua printre al
ții-: M. Băloi, I. Piți- 
goi, M. Olteanu, N. 
Motoc, de la Voința, 
și V. Bogoi, St. Cojan, 
O. Cioloca, Gh. Ere- 
mia de Ia Oțelul Ga
lați.

• După cum trans
mite agenția TASS, re-' 
cordmanul mondial la 
săritura în înălțime 
Valerl Brumei nu va 
participa Ia concursul 
de atletism programat 
la 9 octombrie, la Al- 
ma Ata, avînd piciorul 
drept fracturat în ur
ma unut accident de 
motocicletă. Brumei a 
fost operat.

(Agerpres)

cadrăm fără grijă la categoria 
a IlI-a. De la Bacău, însă, și 
chiar de la Piatra Neamț, ne 
vin serii cu o pregătire medie 
mai slabă. Aici, în secție, am 
căutat să micșorăm această di
ferență pe mai multe căi. In
tre altele am încredințat celor 
mai pregătiți muncitori pe ti
nerii proaspăt sosiți în uzină, 
pentru a-i supraveghea și în
druma îndeaproape o perioa
dă de timp. Organizațiile 
U.T.C. din schimburi au făcut 
din această „școală la locul 
de muncă" obiectul unor dez
bateri largi în adunările lor 
generale. Așa s-a juns ca unii 
tineri cum sînt Constantin 
Găucan, Vasile Lazăr și mulți 
alții care acum un an nu știau 
prea multe despre funcționa
rea instalațiilor azi să devină 
operatori de nădejde. Tovară
șul inginer Gh. Bogdan, ada
ugă :

— In fața comisiei de veri
ficare mai slab se prezintă 
mecanicii. Cauza, la noi, la 
lactamă, o constituie faptul 
că. mai înainte pentru opera
torii chîmiști s-au înființat 
cursuri de ridicare a calificării 
iar pentru mecanici nu. In a-

Cu prilejul aniversării 
proclamării R. D. 

Germane
Ambasadorul Republicii De

mocrate Germane în Republica 
Socialistă România. Ewald 
Moldt, a oferit joi la amiază o 
recepție în saloanele ambasadei 
cu prilejul celei de-a 16-a aniver
sări a proclamării Republicii De
mocrate Germane.

Au participat tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, Ștefan Voitec, 
Petre Blajovici, Florian Dănăla- 
che, Janoș Fazekaș, Petre Lupu; 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință și cultu
ră, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a XVi-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Germane, 
ambasadorul t 
București, 
rostit joi i 
posturile i 
ziune.

acestei țări la 
, Ewald Moldt, a 
seara o cuvîntare la 
de radio și televi-

(Agerpres)

INFORMAȚII
La Consiliul Superior al A- 

griculturii a avut loc joi o șe
dință de lucru în care au fost 
dezbătute noi măsuri pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. cu privire la extinderea 
lucrărilor de hidroameliorații 
în perioada 1966—1970.

La ședință au participat pre
ședinții consiliilor agricole re
gionale, directorii trusturilor 
locale gostat, direcțiilor și di
strictelor de gospodărire a a- 
pelor, oficiilor regionale de 
proiectare și organizare a teri
toriului, specialiști din Consi
liul Superior al Agriculturii, 
Comitetul de Stat al Apelor și 
institute de cercetări.

Au luat parte Tovarășul Io- 
sif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, _ și 
membri ai conducerii Consiliu
lui Superior al Agriculturii și 
Comitetului de Stat al Apelor.

*
Joi la amiază, s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Moscova, 
delegația Uniunii Tineretului Co
munist, condusă de Mircea An- 
gelescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., care la invitația Comi- 

Tine- 
a vi

Bă-

instalațiilor, normele de I 
i securității muncii.

U.T.C., care la invitația ' 
telului Central al Uniunii 
retului Comunist Leninist, 
zitat Uniunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul 
neasa, au fost prezenți tovarășii 
Nicolcioiu Vasile și Poparad 
Elena, secretari ai C.C. 
U.T.C., membri ai Biroului 
activiști ai C.C. al U.T.C.

nul acesta mecanicii au fost 
încadrați la un loc cu chimi- 
știi. Lectorii n-au ținut seama 
de diferențele de pregătire a 
celor două categorii de munci
tori, au ținut cursuri la același 
nivel, n-au reușit să le stimu
leze interesul nici unora nici 
altora.

Ce măsuri vor fi luate ca si
tuația aceasta să nu se mai re
pete ? Mai multe. Cea mai im
portantă se află în curs de în
făptuire : e vorba de întocmi
rea unei tematici noi pentru 
cursurile de ridicare a califi
cării care să înlesnească o 
cunoaștere amănunțită a pro
cesului tehnologic. In uzină, cu 
fiecare nouă revizie, se modi
fică ceva în instalații, se aduc 
îmbunătățiri procesului tehno
logic. Tocmai acestor noutăți li 
se vor face un loc mai încă
pător la cursurile de ridicare 
a calificării, la celelate forme 
de îmbogățire a cunoștințelor 
de specialitate din anul vii
tor.

La comitetul U.T.C. aflăm 
că de la Combinatul de îngră
șăminte cu azot Piatra Neamț, 
a fost preluată inițiativa pri
mită cu interes de tineri a 
concursului de citire a litera
turii tehnice. In momentul de 
față, colective judicios alese 
stabilesc bibliografiile necesare 
fiecărei profesii, adecvate fie
cărui loc de muncă.

Acțiunile organizației U.T.C. 
nu trebuie să se limiteze la n- 

tuții centrale și organizații ob
ștești, patriarhul Bisericii Or
todoxe Române.

Au participat ambasadorul 
Indiei, K. R. F. Khilnani, pre
cum și persoanele oficiale care 
îl însoțesc pe înaltul oaspete.

în timpul dejunului, desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
Chivu Stoica și dr. S. Radha
krishnan au rostit toasturi.

Salutînd prezența președin
telui Indiei și a persoanelor 
care îl însoțesc, președintele 
Consiliului de Stat a arătat, 
printre altele, că în cel 9 ani 
care au trecut de la prima vi
zită în țara noastră a pre
ședintelui Indiei, relațiile 
de colaborare româno-indiene 
s-au dezvoltat. Ne bucurăm, a 
subliniat vorbitorul, că avem 
prilejul să vă arătăm 
aspecte ale marilor prefa
ceri care au avut 
acest interval, în țara noas
tră, și în același timp sa
lutăm succesele obținute 
de Republica India, în dez
voltarea economiei, știin
ței, culturii și învățămîntulul. 
Vizita excelenței voastre con
stituie, fără îndoială, un mo
ment deosebit în dezvoltarea 
relațiilor dintre România și 
India.

Răspunzînd, președintele Re
publicii India a arătat că cele 
două țări se preocupă perma-

unele

loc, în

Fo-

La Galeriile Fondului plas
tic din str. Onești s-a deschis 
joi la amiază Expoziția de pic
tură a artistului plastic Mar- 
tiros Sarian, artist al poporu
lui al U.R.S.S.

★
Joi dimineață, ambasadorul 

R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, Jaroslav Sykora, a înmî- 
nat din partea Asociației 
cehoslovace pentru relațiile 
internaționale, Medalia „Pen
tru contribuția adusă la dez
voltarea prieteniei și colabo
rării cu Republica Socialistă 
Cehoslovacă“ unor personali
tăți ale vieții noastre științi
fice și culturale.

★
Ministrul de stat la 

reign Office din Marea Brita- 
nie, George Thomson, care a 
făcut o vizită în țara noastră 
la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe, a părăsit joi 
Capitala. Oaspetele a fost 
condus de Petre Burlacu, se
cretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe, de func
ționari superiori din M.A.E.

★
In cadrul programului româno- 

englez pentru schimburi culturale, 
științifice șl tehnice pe perioada 1 
aprilie 1965—31 martie 1967, Intre 
Academia Republicii Socialiste Ro. 
mânia șl Societatea Regală din 
Marea Britanie a fost semnată o 
Înțelegere de colaborare științi
fică. Sînt prevăzute schimburi de 
oameni de știință pentru vizite și 
conferințe, trimiterea reciprocă de 
cadre științifice pentru speciali
zare, schimburi de publicații știin
țifice etc.

tît. In organizațiile de bază 
exista obiceiul să se discute a- 
baterile de la disciplina tehno
logică — principala cauză a 
defectărilor instalațiilor. Dar 
din planurile de muncă ale 
comitetului U.T.C. pe uzină, 
ale organizațiilor de bază 
U.T.C., asemenea măsuri lip
sesc. In planul comitetului pe 
uzină, e una singură și aceea 
destul de vagă, care se referă 
la „inițierea unor acțiuni care 
să-i mobilizeze pe tineri la 
respectarea disciplinei tehno
logice". O căutăm la capitolul 
„înfăptuit“ și o găsim sub 
forma unei dezbateri care a a- 
vut loc în cadrul unei plenare 
a comitetului U.T.C. pe uzină, 
asupra modului cum sînt res
pectate instrucțiunile de deser
vire ai 
tehnica securității muncii.

Era bine însă dacă la nive
lul organizațiilor de bază s-ar 
fi organizat colective care să 
analizeze și să prezinte adună
rilor generale spre dezbatere, 
materiale bine documentate pe 
această temă. După aproape 
trei luni de la încheierea re
viziilor generale, atît de bogate 
în învățăminte, în nici o or
ganizație de bază nu s-au or
ganizat discuții despre răspun
derea tinerilor față de buna 
funcționare a instalațiilor. 
Poate că se va avea în vedere 
acest lucru pentru viitor. Ar 
trebui.

nent de îmbunătățirea situa
ției generale a popoarelor lor. 
în încercările noastre în a- 
ceastă direcție — a arătat 
oaspetele — noi am fost în 
mare măsură sprijiniți ge
neros de poporul român. Pre
ședintele Indiei și-a exprimat 
convingerea că legăturile de 
colaborare dintre cele două 
țări se vor dezvolta din ce în 
ce mai mult în

dr. Sarvepalli 
președintele

După-amiază, 
Radhakrishnan, 
Republicii India, împreună Cu 
persoanele oficiale care îl în
soțesc, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor 
Patriei.

La solemnitate au fost de 
față Grigore Geamănu, Ion 
Cosma, membru al Consiliu
lui de Stat, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, Eduard 
Mezincescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, ge- 
neral-locotenent Ion Gheor
ghe, adjunct al ministrului 
forțelor armate, generali și 

. ofițeri superiori.
Era prezent K. R. F. Khil- 

nani, ambasadorul Republicii 
India la București.

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

Președintele Indiei și per
soanele care îl însoțesc au 
păstrat un moment de recule
gere în memoria ostașilor ro
mâni căzuți pentru patrie. Cei 
prezenți au primit apoi defi
larea batalionului de onoare.

★

Seara, la Teatrul de Operă 
și Balet a avut loc un specta
col de gală prezentat în onoa
rea președintelui Indiei, dr. 
Sarvepalli Radhakrishnan.

Au participat Chivu Stoica, 
Ștefan Voitec, Constanța Cră
ciun, Gheorghe Rădulescu, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, conducă
tori de instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, gene
rali și ofițeri superiori, zia
riști.

Au luat parte șefi de mi
siuni diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

La sfîrșitul spectacolului, 
artiștilor le-au fost oferite co
șuri cu flori din partea pre
ședintelui Republicii India, dr. 
Sarvepalli Radhakrishnan, și a 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica.

(Agerpres)

I
I

Schela de extracția Băbeni, re
giunea Argeș. Se verifică insta
lația montată la gura puțului la 

sonda 752

Foto : AfSRRPRBS,



Lucrările O. N. li
NEW YORK 7 — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu. transmite :

în cadrul dezbaterilor genera
le care au continuat miercuri în 
Adunarea Generală a O.N.U. au 
luat cuvîntul conducătorii dele
gațiilor Ungariei. Venezuelei și 
Suediei.

Referindu-se la situația din 
Vietnam, ministrul de externe al 
Ungariei, Janos Peter, a subliniat 
că în această țară se duce „un 
război prin excelență colonial“. 
Ungaria, a spus el, sprijină cere
rile guvernului R. D. Vietnam și 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud pentru 
încetarea războiului din Vietnam, 
în problema dezarmării, minis
trul de externe al Ungariei s-a 
pronunțat pentru măsuri efective 
și convocarea unei conferințe 
mondiale pentru dezarmare. Ja
nos Peter s-a pronunțat pentru 
restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze în O.N.U.

Delegatul Venezuelei, Iribarren 
Borges, ministrul de externe, 
care a urmat la cuvînt, s-a ocu
pat de problemele colonialismu
lui, accentuînd asupra necesității 
intensificării tuturor acțiunilor 
îndreptate spre lichidarea defini
tivă a acestuia. El s-a referit, de 
asemenea, și la problema dezar
mării.

Ministrul de externe al Suediei,

Torsten Nilsson, și-a exprimat 
îngrijorarea în legătură cu esca
ladarea războiului în Vietnam și 
s-a pronunțat pentru soluționa
rea acestei probleme „în confor
mitate cu aspirațiile poporului 
vietnamez însuși“. Nilsson 
pronunțat pentru convocarea 
nei conferințe mondiale de 
zarmare la lucrările căreia 
participe toate statele. El
exprimat în favoarea restabilirii 
drepturilor legitime ale R. 
Chineze

P
s-a
u-

de- 
să 

s-a

-----•-----

anglo-sud-rhodesiene

organizației în ultimele 
luni. In raportul său, direc- 

general a insistat asupra

în O.N.U.

Extinderea
relațiilor culturale
franco-cehoslovace

Plenara Consiliului Executiv
al U.N.E.S.C.O.

Intervenția reprezentantului României

Masive dezertări

din armata saigoneză

impas ia tratativele

PARIS 7. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite :

In zilele de 5 și 6 octombrie 
au avut loc la Paris ședințe ple
nare ale Consiliului executiv al 
U.N.E.S.C.O., reunit. în cea de-a 
71-a sesiune. După adoptarea 
ordinei de zi și a proceselor 
verbale ale sesiunilor anterioare, 
directorul general al U.N.E.S.C.O., 
René Maheu, a prezentat un ra
port cu privire la rolul și activi
tatea 
cinci 
torul

La Londra continuă convor
birile între primul ministru al 
Rhodesiei de sud, Ian Smith, 
și oficialitățile engleze în pro
blemele privind intențiile pre
mierului sud-rhodesian de a 
proclama în mod unilateral 
independența acestei țări. După 
două zile i 
fructuoase, 
vut vineri 
dere cu 
La sfîrșitul întrevederii, 
Smith a făcut presei o scurtă 
declarație în care a arătat că 
a avut cu Harold Wilson „con
vorbiri constructive“, dar a ți
nut să menționeze că reprezen
tanții guvernului său nu vor 
face nici o concesie în ce pri
vește acordarea independenței 
acestei colonii. Deși au început 
convorbirile, subliniază agen
ția Reuter, nu există nici o do
vadă că una din cele două 
părți ar fi dispusă să accepte 
vreun compromis în probleme
le care fac obiectul actualelor 
tratative intre oficialitățile en
gleze și sud-rhodesiene.

Intîlnirea dintre Wilson și 
Smith a fost precedată de o 
reuniune a cabinetului englez 
în cadrul căreia Arthur Bot- 
tomley, ministru pentru rela
țiile cu Commonwealthul, a 
prezentat un raport asupra con
vorbirilor avute cu Smith, și 
au fost examinate măsurile 
care ar putea fi luate în cazul 
in care guvernul sud-rhode
sian ar pune in practică planul 
său. In cercurile Commonweal- 
thului, relatează agenția 
France Presse, referindu-se la 
stadiul convorbirilor, predo
mină sentimentul că „impasul 
este absolut".

de convorbiri in- 
Ian Smith a a- 

prima întreve- 
Harold Wilson. 

Ian

I

Studenții din centrul universitar olandez, de la Amsterdam 
desfășoară de cltva timp acțiuni de protest in legătură cu 
dificultățile pe care le au in a-și asigura o cazare mulțumi

toare. Iată, in fotografia noastră, o originală tormă de pro
test : un student s-a instalat intr-un pom și și-a luat drept 
acoperiș o umbrelă vrind probabil, să sugereze o mansardă 

deteriorată

Evenimentele din Indonezia
DJAKARTA 7 (Agerpres). — 

Situația din capitala indoneziei 
a început să se normalizeze după 
apelul lansat de președintele 
Sukarno, relatează postul de ra
dio Djakarta. Totuși la Djakarta 
continuă să rămînă in vigoare 
restricțiile de circulație. Din 
timp în timp, posturile de radio 
transmit diferite ordine ale au
torităților militare. în insula 
Java continuă luptele.

După ședința din 6 octombrie 
a Cabinetului indonezian, care a 
discutat ultimele evenimente din 
țară, un reprezentant al Partidu
lui Comunist din Indonezia a 
înmînat corespondenților de pre
să indonezieni și străini o decla
rație în care se arată că Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Co
munist Indonezian sprijină întru- 
totul apelul la unitate și calm în 
rîndurile populației și armatei, 
lansat de președintele Sukarno, 
comandantul suprem al forțelor 

armate indoneziene.

„în ceea ce privește „Mișca
rea din 30 septembrie“, se arată 
în declarație, Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Indo
nezia consideră că această miș
care este o chestiune internă a 
forțelor armate de uscat, iar 
Partidul Comunist din Indonezia 
nu are nici o legătură cu ea".

La 6 octombrie și-a reluat ac
tivitatea agenția de presă Antara. 
Începînd cu data de. 7 octombrie 
au început să apară ziarul „Du- 
ta Masharakat", organ al parti
dului musulman, „Nahdatul U- 
lama“ și o serie de alte ziare de 
dreapta.

PRAGA 7 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. relatează că la 
Praga,a avut loc prima ședință 
a Comisiei mixte pentru rela
ții culturale și tehnico-științi- 
fice între Franța și R. S. Ceho
slovacă și a Comitetului per
manent, create în baza acor
dului cu privire la colaborarea 
tehnico-științifică dintre cele 
două țări.

In cadrul convorbirilor s-a 
hotărît extinderea relațiilor 
culturale și tehnico-științifice 
dintre cele două țări.

------•-------

Evoluția statici
automate, Luna r

Stația automată sovietică 
,,Luna-7" continuă să se apropie 
de Lună. La 7 octombrie, ora 12,00 
stația se afla la o distantă de 
60 000 kilometri de suprafața Lunii. 

Potrivit informațiilor obținute cu 
ajutorul măsurătorilor, stația 
întîlni Luna la 8 octombrie, 
01,08 (ora Moscovei).

Preocupări post-electorale la Bonn
îți vor pdstra schrocdcr și Mende posturile?

rezultatelor pozitive ale Congresu
lui Mondial de la Teheran 
în problemele alfabetizării, ce a 
avut loc în septembrie anul a- 
cesta, cil și asupra altor reuniuni 
internaționale patronate de 
U.N.E.S.C.O. în această perioadă.

Vorbitorul a subliniat în ulti
ma parte a raportului său rolul 
U.N.E.S.C.O. în promovarea co
laborării internaționale și a păcii.

Au urmat discuții asupra rapor
tului, la care au luat cuvîntul 
marea majoritate a membrilor 
consiliului. Reprezentantul Repu
blicii Socialiste România, acad. 
Athanase Joja, a arătat că este 
necesar ca pe viitor U.N.E.S.C.O. 
să acorde, așa cum a propus și 
directorul general, un loc sporit 
în programul său relațiilor cu 
universitățile, pentru educarea ti
neretului și promovarea cercetări
lor științifice. Reprezentantul ro
mân a arătat in continuare că o 
activitate însemnată în cadrul 
programului european al 
U.N.E.S.C.O. se desfășoară în do
meniul colaborării cultural-știin- 
țifice din regiunea balcanică și a 
amintit de inițiativele țării noas
tre în această direcție.

In încheiere, acad, 
a subliniat necesitatea 
U.N.E.S.C.O. să acorde o pondere 
iot mai mare activităților sale 
puse în slujba păcii, pentru crea
rea unui climat de înțelegere și 
colaborare internațională.

In continuare, Consiliul execu
tiv a constituit un comitet com
pus din 12 membri ai săi, printre 
care și acad. Athanase Joja, pen
tru examinarea, în 1966, a rapoar
telor statelor membre ale 
U.N.E.S.C.O.. privind aplicarea 
Convenției și Recomandării refe
ritoare la lupta împotriva discri
minării în domeniul învățămîntu-

A. Joja
ca

.*■

încordare
la Santo Domingo

Citind surse din Saigon, 
corespondentul agenției Reu- 
ter relatează că, în cursul ul
timelor patru luni, pe străzile 
capitalei sud-vietnameze po
liția a arestat peste 8 000 de 
tineri, în vîrstă între 20 și 30 
de ani, care s-au eschivat de 
la efectuarea serviciului mili
tar, în cadrul armatei saigo- 
neze.

După cum transmite agen
ția Eliberarea, și în cursul lu
nii septembrie au avut loc 
dezertări în masă din armata 
saigoneză. într-o singură zi, 
la. 13 septembrie, din tabăra 
militară de la Quang Trung 
au dezertat 120 noi recruți.

■A"

radicală 
ducă la încetarea 
relatează ziarul 
într-un articol 

Gavin Young. A-
mișcare, specifică

„O nouă mișcare din Vietna
mul de sud, condusă de stu
denți și profesori, a chemat la 
o schimbare politică 
menită să 
războiului“, 
„Scotsman" 
semnat de 
ceasta
Young, „condamnă prezența a. 
mericană în Vietnam".

„Este posibil, scrie Young, 
ca Vietnamul de sud să se gă
sească în pragul unor noi se
rioase tulburări politice izvo- 
rîte din neîncrederea față de 
guvernul militar și din dorința 
de a se pune capăt războiului... 
Pentru mulți, acesta este un 
război fără viitor. Chemările 
la o schimbare pe plan social 
și împotriva dictaturii militare, 
provenind din rîndurile cercu
rilor intelectuale, provoacă o 
gravă îngrijorare guvernului 
mareșalului Nguyen Cao Ky".

resa, radioul și televiziunea japoneza acordă de cîteva 
zile spații largi în paginile și emisiunile lor actualei 
sesiuni extraordinare a Parlamentului. In cercurile poli
tice din Tokio se apreciază că pe baza pregătirilor poli
tice anterioare, dezbaterile acestei sesiuni, a 50-a, vor 
fi cele mai furtunoase dc la formarea guvernului Sato. 

După cum se știe, actuala sesiune, deschisă marți, are 
ca principal subiect examinarea și ratificarea tratatului 
privind așa-zisa normalizare a relațiilor țapono-sud-co-

reene. Desigur, vor fi abordate și alte probleme cum sînt : retroceda
rea Okinawei către Japonia (teritoriu japonez administrat și transfor
mat de S.U.A. într-o bază militară), situația economică a țării etc. 

în ajunul deschiderii lucrărilor parlamentului, premierul Sato a 
făcut cunoscut că guvernul său, în ciuda puternicei opoziții, va de
pune toate eforturile pentru ratificarea tratatului japono-sud-coreean. 

în acest! sens partidul liberal-democrat de guvernămînî a hotărît 
ca discuțiile privind tratatul să dureze 70 de zile.

Tratatul care este supus dezbaterii, (ratificat de parlamentul sud- 
coreean în lipsa deputaților din opoziție) este și acum controversat, 
deoarece și după încheierea negocierilor, părțile interesate, interpre
tează unele clauze ale acestuia de pe poziții complet opuse.

Două din articolele tratatului se referă la Insula Takeshima și 
„linia Li Sîn Man“.

Cu cîtva timp în urmă regimul de la Seul a ținut să precizeze că 
Insula Takeshima aparține Coreei de sud și că în această problemă nu 
există nici o îndoială. Iată însă că într-un interviu radio-televizat pre
mierul japonez a declarat că insula disputată „aparține în întregime 
Japoniei“.

Pe poziții deosebite se situează Coreea de sud și Japonia și atunci 
cînd se interpre
tează prevederi
le tratatului pri
vind 
„linie 
Man“.

Linia 
bilește 
marine 
cuit la 50 de mi
le de litoralul 
sud-coreean este 
considerată de 
Japonia ca fi
ind arbitrară, 
nedreptățind pescarii niponi. De la începutul acestui an 11 vase de 
pescuit japoneze au fost îndepărtate cu forța de flota sud-coreeană 
din zona „liniei Li Sîn Man“. Chiar în zilele în care parlamentul ja
ponez examinează ratificarea tratatului, agențiile de presă relatează 
că vase de patrulare sud-coreene s-au angajat în urmărirea navei ds 
pescuit japoneze „Banten Maru“ al cărui echipaj pescuia în zona 
„liniei Li Sîn Man“.

în sprijinul ratificării tratatului de „normalizare a relațiilor japono- 
sud-coreene“ se pronunță deputății partidului de guvernămînt liberal
democrat. în acest scop a fost creată o asociație din care fac parte 
reprezentanți ai marelui capital, oameni politici și alte personalități 
cunoscute prin sprijinul pe care-l acordă politicii partidului premie
rului Sato.

După cum relatează agenția Kyodo Țușin, ratificării tratatului i se 
opun toate grupările politice de opoziție din Japonia, pături largi ale 
populației, nemulțumite de hotărîrea guvernului de a stabili relații 
diplomatice, economice și comerciale mai strînse cu autoritățile de 
la Seul.

Un episod care oglindește nemulțumirea față de acest tratat a fost 
semnalat chiar în ziua deschiderii sesiunii parlamentului. Mii de lo
cuitori ai capitalei japoneze au participat la o mare demonstrație de 
protest. Importante forțe polițienești au fost mobilizate pe străzile, 
din jurul Parlamentului unde au manifestat studenții. Încercînd să-i 
evacueze cu forța, între poliție și studenți au avut loc ciocniri, ope- 
rîndu-se numeroase arestări.

Partidul socialist, principalul partid de opoziție și-a manifestat ho
tărîrea de a lupta împotriva ratificării tratatului atît în Parlament cit 
și în afara lui. In deschiderea sesiunii acest partid a prezentat pre
ședinților celor două camere ale Parlamentului o declarație în care 
se opune înscrierii pe ordinea de zi a problemei ratificării tratatului 
japono—sud-coreean, în caz contrar, deputății socialiști nu vor parti
cipa la dezbateri. în consecință, ședința plenară a celor două camere 
prevăzută pentru ziua de ieri, nu a mai avut loc.

Așadar, înfruntarea în jurul problemei ratificării tratatului japono— 
sud-coreean face ca actuala sesiune parlamentară să sc anunțe fur
tunoasă.

faimoasa 
Li Sin

care sta- 
limitele 

de pes-

„Organizația mișcarea revo
luționară de la 14 iunie“ a 
adresat muncitorilor, țărani
lor și studenților, cit și parti
delor progresiste și fostului 
președinte Juan Bosch, liderul 
Partidului Revoluționar Do
minican, apelul de a se crea 
un front unic de luptă anti- 
imperialistă. Apelul propune 
organizarea de manifestații și 
acțiuni hotărîte prin care să 
se ceară eliberarea țării.

Agențiile de presă anunță 
că incidentele din capitala 
Republicii Dominicane conti
nuă. La. 6 octombrie a explo
dat o bombă, care a distrus 
localul revistei „Ahora“, care 
a criticat vehement interven
ția americană în Republica

Dominicană.. Pagubele prici
nuite de explozie au fost eva
luate la 100 000 de dolari, 
ceasta este a treia 
la Santo Domingo. 
trei zile.

Corespondentul 
Prensa Latina din 
mingo anunță că studenții din 
capitala dominicană au orga
nizat noi demonstrații de pro
test cerînd guvernului să la 
măsurile necesare pentru a fi 
eliberate sălile de cursuri din 
institutele de învățămînt su
perior pentru a-și putea con
tinua studiile. Ei cer, de ase
menea, evacuarea imediată a 
trupelor străine de pe terito
riul țării

.4-
explozie de 
in timp de

agenției
Santo Do

Conflictul portocalelor

c ei mai importanți 
furnizori de citrice ai 
țărilor Pieței comune 
sînt Italia și Spania. 
Prima, în calitate 
de membru al Co
munității, benefi
ciază ae tarife mai 
reduse. Cu toate a-

cestea, portocalele italiene fac 
față din ce în ce mai greu concu
renței celor spaniole: acestea 
din urmă acoperă în prezent pes
te 50 la sută din necesarul țări
lor CEE. De aici opoziția Ita
liei față de citricele din țările 
extracomunitare, opoziție care a 
dat naștere la așa-numitul „răz
boi al portocalelor“.

In esență, producătorii italieni 
cer sporirea prețului de bază la 
portocalele lor și, în compensa
ție, fixarea unor taxe suplimenta
re la importul de portocale din 
țările din afara Pieței comune. 
Această măsură, susține Roma, 
ar avea drept urmare protejarea 
producției italiene da citrice.

Cererea italiană urma să fie 
discutată săptămîna trecută în 
Comitetul de gestiune al CEE 
pentru fructe și legume. Discu
ția a fost însă amînată, pentru a 
verifica dacă revendicările ita
liene sînt justificate. In acest scop 
comisia Pieței comune a însărci
nat un grup de lucru cu studie
rea condițiilor de cultivare a por
tocalilor în Italia și în alte țări 
producătoare (Spania, Izrael, ță
rile Maghrebului).

In Spania noile revendicări 
italiene par să fi produs o deose-

bită agitație. In . cele din urmă 
ele au fost discutate într-o șe
dință a Consiliului de Miniștri. 
După cum a. declarat, ministrul 
informațiilor al Spaniei, Consi
liul a studiat grava amenințare 
pe care o reprezintă reducerea 
exportului spaniol de citrice în 
țările CEE. S-a anunțat de ase
menea că „pentru a nu agrava si
tuația balanței comerciale a Spa
niei, Consiliul de Miniștri a stu
diat măsurile necesare echilibră
rii deficitului produs prin redu
cerea exporturilor de citrice spre 
Piața Comună“.

La cîteva zile după această șe
dință, guvernul spaniol a remis 
o notă guvernelor celor șase țări 
membre ale C.E.E., în care își ex
primă îngrijorarea în legătură cu 
o eventuală majorare a tarifelor 
vamale în vigoare prin „taxe 
compensatorii suplimentare“ la 
importurile comunitare de citri
ce. In aceeași notă Madridul pre
tinde să fie consultat înainte ca 
o hotărîre definitivă, prevăzută 
în principiu pentru jumătatea 
lunii octombrie, să fie luată de 
Piața comună.

Potrivit ultimelor telegrame .so
site de la Madrid, guvernul spa
niol a hotărît să treacă la con- 
tramăsuri. El amenință că în ca
zul cînd „taxele compensatorii 
suplimentare“ vor fi aprobate, 
Spania va supune unor „represa
lii“ produsele exportate de Pia
ța comună. în Spania.

BONN 7 (Agerpres). — 
După ședințele comisiilor de 
lucru ale partidelor Uniunea 
Creștin Democrată (U.C.D.) — 
Uniunea Creștin 
(U.C.S.) și Partidului 
Democrat, create în 
tratativelor pentru formarea 
noii coaliții guvernamentale 
vest-germane, observatorii po
litici din capitala R.F.G. sînt ■ 
de părere 
tru de 
Schroder, 
continuare 
vern. După cum se știe, îm
potriva rămînerii lui Schroder 
la Ministerul Afacerilor Ex
terne s-au pronunțat fostul 
cancelar Adenauer și preșe
dintele U.C.S., Strauss. Ei re
proșau lui Schroder faptul că 
a promovat o politică mult 
mai elastică și, în special, 
faptul că a orientat politica 
externă vest-germană spre 
îmbunătățirea relațiilor cu 
țările socialiste.

Menținerea lui Schroder la 
Ministerul de Externe nu s-a 
făcut însă fără

■i concesii acordate 
, nauer și Strauss.

In ce privește 
, guvern a lui Erich 
| președintele Partidului Liber- 
I Democrat, observatorii sînt 
I de părere că el nu va mai face 
parte din noul cabinet. Ex
cluderea lui din noul cabinet 
este opera reprezentanților 
aceleiași aripi conservatoare 
din U.C.D., Adenauer și 
Strauss.

In ce privește alte proble
me legate de politica externă 
a nouțui cabinet, se relatează 
că Erhard se va pronunța 
pentru o reformă a N.A.T.O., 
precum și în favoarea unor 
contacte la nivel guverna
mental în problema unificării 
politice vest-europene.

Socială
Liber- 

vederea

că actualul minis- 
externe, Gerhard 
îți va păstra în 

postul în noul gu-

importante 
lui Ade-

poziția in 
Mende,

I

ION D. GOIA

:
i
:

• Miercuri s-au deschis la 
Roma lucrările Congresului 
internațional al Comunității 
europene a scriitorilor (Co
mes), care are ca temă „Avan
garda europeană de ieri și de 
azi“. La lucrări participă 
scriitori din 25 de țări. Uniu
nea Scriitorilor din Republica 
Socialistă România este re
prezentată de o delegație con
dusă de Demostene Botez, 
președintele Uniunii Scriito
rilor.

• La 7 octombrie, a sosit la So
fia George Thomson, ministru, de 
Stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne al Marii Britanii. în aceeași zi, 
el a fost primit de Stanko Todo- 
rov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria.

Ministrul afacerilor externe 
R.F.G., Schroder, a acordat 
interviu ziarului „Reinische 
Post“, în care subliniază că 
R.F.G. cere acordarea dreptului 
de a obține arma nucleară și ml 
simpla participare a R.F.G. la 
planificarea nucleară. Vorbind 
despre planul forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O., el a 
arătat că aceasta reprezintă 
mai convingătoare“ 
rezolvării 
N.A.T.O.
gă că în 
N.A.T.O., 
hrului ar 
mai important în acest bloc mi
litar.

variantă 
problemei atomice 
El a dat să se înțelea- 
cazul unei reforme a 

generalii Bundeswe- 
trebui să joace un rol

D
R. P. POLONA : Imagine din Szeczin — un nou cartier de locuințe
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Bormann
trăiește ?5

ultimele zile au apărut noi 
în sprijinul

Martin Bormann, 
piat colaborator 
s-ar afla încă în 
rica de Sud.
din Florența, pe care agenția 
ANSA l-a prezentat ca fiind o 
personalitate a fostului regim 
fascist, a declarat că Bormann, 
uzînd de un nume fals, locuia 
acum cinci ani într-un oraș im
portant din America de Sud. 
Donadio a reconstituit fuga lui 
Bormann din Berlin. Acesta a 
ajuns în nordul Italiei, unde și-a 
procurat bani, bijuterii și docu
mente : de aici, el a plecat în 
Venezuela, prin Spania. în mo
mentul în care Eichmann, de
mascat de agenții din Izrael, a 
declarat că Bormann este încă 
în viață, acesta s-a retras în 
mijlocul unui trib din Brazilia, 
în regiunea Mato Grosso.

supozițiilor că 
cel mai apro- 

al lui Hitler, 
viață, în Atne- 

Italianui Donadio 
pe

actorul Oliveiro Sa
lazar a acordat un 
interviu ziarului 
„Diario da Manha“. 

Despre ce a vorbit 
Salazar, interlocu
torilor săi ? In pri
mul rînd i-a infor
mat solemn că este

cazul să fie foarte optimiști: „Si
tuația din teritoriile de peste mări 
(așa numesc salazariștii coloniile 
portugheze n.n.), nu trebuie să ne 
descurajeze ci, dimpotrivă, poate 
fi pentru noi o sursă de optimism 
cit se poate de sănătos“. Nu 
vom insista asupra „optimismu
lui" pe care-l poate insufla mase
lor din Portugalia războiul colo
nial purtat de dictatura salaza- 
ristă. Ne vom mărgini să amintim 
un amănunt care vădește că nici 
cercurile conducătoare de la Li
sabona nu înclină spre prea mare 
optimism. Intr-un interviu acor
dat ziarului catolic spaniol YA, 
amiralul Rodriguez, guvernatorul 
Mozambicului se plîngea : „Dacă 
actualele lovituri din teritoriile de 
peste mări continuă, va fi greu să

menținem aceste teritorii mai mult 
de patru—cinci ani".

Poate că Salazar a încetat să 
mai citească rapoartele despre 
grelele pierderi ale detașamentelor 
portugheze „de curățire" din 
Angola ? Poate că el n-a auzit 
nimic despre amploarea luată în 
ultimul an de lupta de eliberare 
dm Mozambic ?, Sau poate că a

a Portugaliei". Păcat că. nu s-a 
oferit nici un exemplu în acest 
sens. S-ar fi putut cita, de pildă, 
următoarea tiradă : „Pe noi, locui
torii Rhodesiei de sud. ne încu
rajează poziția fermă a Portuga
liei. Portugalia este prima tară 
care a adus civilizația în Africa. 
Si azi se găsește. de asemenea, 
în prima linie a frontului". Prin

El a ținut să-i încunoștiințeze 
pe portughezi că trăiesc „într-o 
țară unde drepturile și libertățile 
au o mare stabilitate". Salazar ar 
fi putut să-și ilustreze afirmația 
cu următoarele fragmente din re
portajul trimisului special al re
vistei vest - germane „DER 
STERN" care a vizitat recent 
Portugalia :

„Optimistul“ de la Lisabona
uitat că de pe acum, detașamen
tele forțelor de eliberare contro
lează peste 40 la sută din teri
toriul Guineei portugheze ?

După cit se pare, optimismul 
lui Salazar în materie de menți
nere a dominației coloniale are 
o cauză cu totul originală. „Tot 
ce este mai bun în lumea civili
zată — perorează el cu gravitate 
— e solidar cu opera civilizatoare

aceste cuvinte sforăitoare, rasistul 
patentat Ian Smith, primul mi
nistru al Rhodesiei de sud, a salu
tat pe cei 39 de delegați portu
ghezi sosiți recent la Salisbury, 
pentru a perfecta un nou „tratat 
de prietenie". La așa „operă ci
vilizatoare", așa susținători 1

In interviul său, doctorul Sala
zar nu s-a mărginit, bineînțeles, 
la „teritoriile de peste mări".

„Autoritățile amenajează în gra 
bă noi închisori. La Porto cerșe
torii sînt dați afară din aziluri, 
pentru a face loc deținuților po
litici. Sînt! operate treizeci de a- 
restări pe zi, între patru și cinci 
mii de arestări în 5 luni. Dacă 
unui deținut politic i-a expirat 
termenul de detențiune și nu este 
considerat ca „regenerat“ — adică, 
dacă nu i s-a putu? smulge vreun

act de trădare — el rămîne în 
continuare în închisoare, pe baza 
așa-ziselor „măsuri de securi
tate“, instituite de P.I.D.E. (poli
ția politică a lui Salazar — n.r.).

...Un avocat parizian care a 
putut asista la un proces care a 
avut loc la Porto reda următorul 
dialog dintre avocatul apărării și 
agentul P.I.D.E., citat ca martor 
al acuzării :

Avocatul: — Ce faceți dacă 
vedeți pe cineva că scrie pe un 
zid : „Pace omenirii ?“

Agentul : — îl arestez.“
Presa portugheză îl prezintă de 

obicei pe doctorul Oliveiro Sala
zar drept „un om excepțional, 
cum nu se nasc mulți într-un mi
leniu". După perorațiile despre 
perspectivele trandafirii ale colo
nialismului portughez și despre 
stabilitatea drepturilor și libertă
ților în Portugalia, Salazar vădeș
te, într-adevăr, o calitate puțin 
obișnuită. El se pricepe să vadă 
ceea ce nu există.

EM. RUCÄR

• La Pekin a fost dată pu
blicității declarația comună cu 
privire la convorbirile dintre 
reprezentanții Comitetului per
manent al Adunării reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină și o delegație a Adunării 
Populare Consultative provizo
rii a Indoneziei, condusă de 
Chaerul Saleh. Cele două părți 
își exprimă hotărîrea de a de
pune eforturi în continuare 
pentru întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări. Cele două părți, 
se arată apoi în declarația co
mună, acordă un sprijin de
plin poporului sud-vietnamez 
pentru eliberarea Vietnamului 
de sud și condamnă agresiunea 
americană împotriva 
Vietnam.

anului 1963, a unui grup de tineri 
americani în Cuba. Unul dintre 
aceștia, A. Schloser, nici nu a 
făcut parte din grupul ce a făcut 
călătoria în Cuba ; el este învi
nuit de „activitate antiamericană“ 
numai pentru că a participat la 
organizarea acestei călătorii.

dezvoltarea pe viitor a relațiilor 
economice dintre cele două tari.

Din delegație fac parte condu
cători ai organizațiilor si uniunilor 
bulgare pentru comerțul exterior.

nerai al navigației din Ministerul 
Transporturilor Maritime.

fi. D.

• La Tribunalul federal 
din Broocklyne a început 
a trei studenți, învinuiri 
tivitate complotistă“, care
cretizat într-o călătorie, în

regional 
procesul 
de „ac- 
s-a con- 

vara

• La 7 octombrie a fost sem
nat la Praga comunicatul in- 
diano-cehoslovac, cu prilejul 
vizitei lui Sarvepalli Radha- 
krishnan, președintele Repu
blicii India. Președintele Repu
blicii India și președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
și-au exprimat satisfacția pen
tru dezvoltarea colaborării în
tre cele două țări.

• Agenția B.T.A. anunță că o 
delegație comercială bulgară con
dusă de Dobri Aleksiev, prim- 
locțiitor al ministrului comerțului 
exterior al R. P. Bulgaria, director 
general al întreprinderii de stat 
,.Bulgarplod", a plecat în Japonia, 
unde va purta tratative privind

• Cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane, la 
7 octombrie la cimitirul Fried- 
richsfeld, unde sînt înmormîn- 
tați eroii mișcării muncitorești 
germane, precum și la Monu
mentul soldaților sovietici că- 
zuți în războiul antifascist, au 
fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central 
al P.S.U.G., Consiliului de Stat 
al R.D.G., precum și a unor 
organizații de masă.

• Agenția M.E.N. a anunțat la 
7 octombrie că fostul prim-minis- 
tru al guvernului Adenului, Ma- 
kawee, și alți conducători ai or
ganizațiilor politice din teritoriile 
Arabiei de sud, au semnat un a- 
cord „în vederea intensificării lup
tei de eliberare națională“ în a- 
ceastă parte a lumii arabe. Acor
dul, care are printre obiectivele 
sale esențiale lichidarea imediată 
a bazei militare britanice din 
Aden și independența necondițio
nată a acestui teritoriu, a fost 
pus la sediul Ligii Arabe.

tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
anunțat că la 25 octombrie va fi 
lansată de pe baza de la Cape 
Kennedy o nouă navă 
.,Gemini-6", care va avea 
doi cosmonauti.

cosmică 
la bord

a Sănă-Organizația Mondială
(O.M.S.) a comunicat succe- 
obținute de știința medicală

se

de

• La invitația mareșalului 
Malinovski,, ministrul apărării 
U.R.S.S., la Odesa a sosit Râul 
stro Ruz, locțiitor al primului 
nistru și ministrul forțelor armate
revoluționare al Republicii Cuba, 
și alți conducători de partid și
ai forțelor armate cubaneze.

R. 
al 

Ca- 
mi-

lății 
sele 
contemporană în combaterea para
lizie: infantile. In comunicat 
spune că datele statistice arată că
paralizia infantilă se combate cu 
succes și va fi definitiv lichidată 
în țările în care s-a aplicat în ul
timii 10 ani vaccinarea in masă. 
Datele statistice ale anului 1964, 
comparate cu situația anului 1954, 
cînd abia începuse aplicarea vacci
nului antipoliomielitîc. arată că în 
curînd va fi obținută victoria de
finitivă asupra acestei boli grave.

9 Agenția China Nouă relatea
ză că miercuri a sosit la Pekin In
tr-o vizită de prietenie o delegație 
maritimă indoneziana, condusă de 
Tatang Atmadinata, inspector ge-

• Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerce-
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