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CONSILIULUI NAȚIONAL
AL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

In sala mică a Palatului 
Republicii Socialiste România 
au început joi dimineața, lu
crările primei ședințe plenare 
a Consiliului Național al Cer
cetării Științifice.

La lucrări iau parte: mem
brii Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, membrii 
Prezidiului Academiei Repu
blicii Socialiste România, 
membrii comisiilor pe ramuri 
științifice ale Consiliului Na
țional al Cercetării Științifi
ce, președinții, vicepreședin
ții și secretarii științifici ai 
comisiilor de coordonare a 
activității științifice din mi
nistere și organe centrale, pre
ședinții, vicepreședinții și se
cretarii 
siilor 
donare 
cetare 
ședinți 
al Planificării, prorectorii cu 
activitatea științifică ai insti
tutelor de învățămînt supe
rior din București, directorii 
și directorii adjuncți ai insti
tutelor de cercetări din Bucu
rești și ai principalelor insti
tute din țară, consilierii, ex- 
perții și secretarii științifici 
ai comisiilor Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, 
academicieni, profesori uni
versitari, cercetători din toate 
ramurile de activitate știin
țifică.

Participanții au întîmpinat 
cu vii și îndelungi aplauze pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Manea Mănescu.

După deschiderea lucrări
lor, plenara a adoptat urmă
toarea ordine de zi:

1. — Dezbaterea Programu
lui unitar al Cercetării știin
țifice pe perioada 1966—1970.

2. — Măsuri privind partici
parea Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, a oame
nilor de știință și cercetători
lor științifici la acțiunea de 
lansare a Planului de Stat pe 
perioada 1966—1970.

La primul punct de pe or
dinea de zi, tovarășul Roman 
Moldovan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, a ex
pus „Raportul Biroului execu
tiv al Consiliului Național al 
Cercetării 
prezentare 
Program 
științifice pe perioada 1966— 
1970“,

In cadrul plenarei au fost 
prezentate expunerile comi
siilor pe ramuri științifice ale 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice privind prin
cipalele probleme și teme ale 
cercetărilor științifice în do
meniile de care se ocupă co
misiile respective. Expunerile 
au fost făcute de acad. Nico
lae Teodorescu din partea co
misiei de științe matematice și 
științe fizice; prof. dr. Mihai 
Drăgănescu — comisia de 
științe tehnice pentru siderur
gie, construcția de mașini, e- 
lectronică și electrotehnică; 
conf. dr. ing. Dan Dumitrescu 
— comisia de științe tehnice 
pentru construcții, industria 
materialelor de construcții și 
industria lemnului; dr. ing. 
Vasile Chiriță, vicepreședinte 
al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice — co
misia de științe tehnice pen
tru transporturi și telecomu
nicații ; acad. Ștefan Milcu — 
comisia de științe biologice 
și științe medicale; prof. univ. 
Mircea Biji, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cer
cetării Științifice — comisia 
de științe economice și cerce
tări sociologice; ing. Nicolae 
Sîrbu, vicepreședinte al Con
siliului Național al Cercetării

științifici ai comi- 
teritoriale de coor- 
a activității de cer- 
științifică, vicepre- 

ai Comitetului de Stat

Științifice de 
a proiectului de 

unitar ăl cercetării

* * * * * * * ****** M-

Vizita tovarășului

Ion Gheorghe Maurer

in Iran
— Trimisul Nicolae loin confi

Științifice — comisia de știin
țe tehnice pentru industria 
bunurilor de consum; acad. 
Costin Nenițescu — comisia 
de științe chimice, industria 
chimică, celuloză și hîrtie, 
metale neferoase și prelucra
rea țițeiului; acad. Remus 
Răduleț, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice — comisia de 
științe tehnice pentru energe
tică și industria extractivă, 
științe geologice și geografi
ce; acad. Grigore Obrejanu — 
comisia de științe agricole, 
silvice și hidroameliorații; 
acad. Athanase Joja — comi
sia de științe sociale și uma
nistice.

La discuții au 
tul: ing. 
junct al 
electrice, 
Penescu, 
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, conf. 
univ. Ion Moraru, secretar ge
neral al Ministerului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, prof, 
dr. Irimie Staicu, membru co
respondent al Academiei, di
rectorul Institutului central 
de cercetări agricole, ing. Ște
fan Constantinescu, adjunct 
al ministrului industriei me
talurgice, ing. Gheorghe Pa
coste, adjunct al ministrului 
petrolului, ing. Gavrilă Mu- 
reșan, director științific al In
stitutului de cercetări fores
tiere, acad. Grigore Moisil, 
prof. dr. Virgil Ianovici, vi
cepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Geologie, acad. 
Horia Hulubei, vicepreședinte 
al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, acad. 
Constantin Daicoviciu, recto
rul Universității „Babeș- 
Bolyai“ din Cluj, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste 
România.

Întîmpinat cu puternice și 
îndelungi aplauze a luat 
cuvîntul secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, care a spus:

luat cuvin- 
Octavian Groza, ad- 
ministrului energiei 
prof. univ. Cornel 
membru corespon-

Plenara lărgită a Consiliului Național al Cercetării Științifice, la care participă un mare număr de oameni de știință și specialiști din toate domeniile activității științifice, reprezintă, s-ar putea spune, un adevărat forum al științei românești. S-au dezbătut aici probleme legate de mai buna organizare a activității științifice în țara noastră în legătură cu adoptarea planului de cercetare științifică pe anii 1966—1970. Referindu-se la a- precierile făcute în discuții, tovarășul Ceaușescu a subliniat că întocmirea planului de cercetare este opera colectivă a celor mai buni oameni de știință și specialiști din țara noastră ; la elaborarea lui a participat un număr mare de cadre de specialiști din aparatul de stat, din întreprinderi și instituții. La fundamentarea planului s-a pornit rințele progresului și social al patriei măsurile prevăzutenite să răspundă în mare măsură acestor cerințe, să ajute la rezolvarea multiplelor probleme care stau în fața societății noastre. Vorbitorul a subliniat că este pentru prima dată cînd se întreprinde o asemenea muncă complexă pentru o- rientarea în perspectivă a cercetării științifice. Aceasta impune desigur o mare răspundere. După ce s-a referit la defecțiunile care au existat în coordonarea activității științi-

de la ce- economic noastre; sînt me-

în-oa-fice în trecut și care au greunat unirea eforturilor menilor de știință, tovarășul Ceaușescu a arătat că actualul plan de cercetare pe cinci ani reprezintă un pas hotărî- tor înainte în activitatea științifică. Pentru aceasta a spus vorbitorul, cred că putem felicita din toată inima pe cei care au contribuit la înfăptuirea lui. Elaborarea unui plan cincinal de cercetare științifică, în strînsă legătură cu planul economic de dezvoltare generală a țării, are o mare însemnătate pentru dezvoltarea științei românești. El va exercita fără îndoială o puternică înrîurire asupra întregii noastre activități științifice. Planul cuprinde sarcini legate nemijlocit de aplicarea în producție, încă în cursul a- cestui cincinal, a rezultatelor cercetării științifice. Tovarășul Ceaușescu a arătat că programul de cercetare științifică va trebui să fie bine cunoscut în toate institutele, laboratoarele uzinale, de către toți oamenii de știință și cercetătorii, astfel ca fiecare să știe ce îndatoriri îi revin, să poată acționa pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a obiectivelor științifice de perspectivă.După ce a subliniat însemnătatea științelor sociale și umaniste, vorbitorul s-a oprit în mod deosebit asupra acelor sectoare ale activității științifice care au un rol hotărîtor în sporirea avuției societății, în producția de bunuri materiale. Trebuie să acordăm o atenție deosebită cercetării științifice în domeniile care contribuie la asigurarea progresului rapid al patriei noastre pe calea construirii societății socialiste. Noi nu subapreciem importanța științelor sociale. Pornind de la rolul mare pe care îl are cunoașterea istoriei poporului, noi a- cordăm toată atenția dezvoltării științelor istorice, elaborării unei istorii care să redea în mod fidel evenimentele trecutului. în același timp însă, să nu uităm tovarăși, că poporul român e chemat să făurească în mod conștient istoria prezentă a României. De felul cum se va munci astăzi, depinde ceea ce vor scrie istoricii de mîine. Noi dorim ca ei să scrie că ne-am făcut datoria pe deplin față de patrie, față de popor.Planul de cercetare cuprinde obiective foarte diferite. Desigur, toate au importanța lor. Direcția principală a întregii noastre activități trebuie să fie îndreptată însă spre un singur scop. Fie că are un caracter aplicativ sau fundamental, cercetarea științifică trebuie să servească societății, mersului ei înainte. De cind se face știință, de cînd a început omul să se ocupe de cunoaștere, nimeni nu a cercetat de dragul de a cerceta. Marii savanți și-au propus întotdeauna să muncească pentru a lărgi cunoașterea umană, pentru a da omului posibilitatea de a deveni stăpîn asupra bogățiilor naturii, de a le folosi într-o măsură tot mai mare spre binele său. Numai astfel știința servește omului, societății, omenirii.în continuare vorbitorul a spus : în condițiile revoluției tehnice la care asistăm astăzi, problema aplicării rezultatelor cercetării științifice capătă o importanță primordială. în întreaga lume, mă refer îndeosebi la țările avansate, problema aplicării în practică a cercetării științifice a devenit un imperativ. Fiecare caută ca

careapoi pre- mîi-

rezultatele cercetării să fie aplicate cît mai grabnic, pentru a servi neîntîrziat progresului economic. De aceea, stabilind temele de cercetare, programul pe care îl elaborați trebuie să asigure în același timp crearea condițiilor pentru aplicarea rapidă a rezultatelor cercetării în domeniile respective de activitate. Cercetarea științifică trebuie privită, pînă la urmă, prin prisma eficienței sale, a aportului la sporirea bogățiilor materiale și spirituale ale poporului nostru. Consiliul Național al Cercetării, ministerele, institutele de cercetare, trebuie să dea o atenție mai mare acestei probleme care, după părerea mea, are o importanță deosebit de mare pentru țara noastră. Este necesar să se întărească legătura între știință și producție, astfel ca ceea ce se descoperă pe tărîmul cercetării să-și găsească aplicarea în producție. La rîndul ei, producția trebuie să împingă mereu înainte cercetarea științifică, cerîn- du-i, solicitîndu-i să rezolve noi și noi probleme. Această condiționare reciprocă a producției și a științei este un factor de primă importanță menit să ajute la rezolvarea în cît mai bune condiții a obiectivelor planului pe îi dezbateți.Vorbitorul s-a ocupat de problema cadrelor, a gătirii cercetătorilor dene. Referindu-se la unele critici făcute în cadrul dezbaterilor, tovarășul Ceaușescu a arătat că institutele de cercetare ale Academiei și departamentale, forurile învățămîntu- lui superior, au un rol de mare răspundere în asigurarea condițiilor pentru pregătirea specialiștilor în toate domeniile de activitate științifică. Trebuie să fie puse în fața tinerilor sarcini care să le solicite întreaga capacitate și putere de muncă, care să le stimuleze voința de a se perfecționa. Totodată ei trebuie ajutați în rezolvarea cu succes a sarcinilor ce le sînt încredințate.Fiecare dintre oamenii noștri de știință poate aduce o contribuție sporită la creșterea cadrelor de care avem nevoie. Dacă vrem, într-ade- văr, să ridicăm știința în țara noastră la un nivel din ce în ce mai înalt, să facem ca ea să țină pasul cu dezvoltarea științei contemporane, trebuie să antrenăm cu curaj în această muncă un număr din ce în ce mai mare de cadre tinere. Numai așa știința noastră va putea să progreseze.Dezvoltarea economiei noastre — a spus vorbitorul — creează condiții materiale din ce în ce mai bune pent-ru activitatea de cercetare științifică. Depinde acum foarte mult de felul în care știm să asigurăm schimbul de mîine al științei românești, noile generații de cercetători ai patriei noastre. Conducerea partidului își exprimă convingerea că oamenii noștri de știință își vor face cu cinste datoria în munca de pregătire a noilor cadre de cercetători.Sîntem, s-ar putea spune, la început de drum nou — a spus în continuare vorbitorul. Planul de cercetare științifică pe cinci ani, alături de planul dezvoltării economice și sociale a patriei noastre, oferă cadrul necesar pentru asigurarea progresului întregii societății. Am creat forme organizatorice mai bune ; mulți dintre dv. au subliniat importanța Consiliului Național, importanța îndatoririlor pe care le are el în îndrumarea și coor-

donairea activității de cercetare științifică. Trebuie spus însă că nici existența planului, nici existența Consiliului Național al Cercetării Științifice, oricît de bune ar fi și unul și altul, nu rezolvă de la sine problema mersului înainte al științei românești. Aceasta cere eforturi perseverente din partea tuturor oamenilor de știință pentru traducerea în viață a obiectivelor stabilite.în continuare tovarășul Ceaușescu a spus: Probabil ca în timpul îndeplinirii sale va trebui să mai aducem unele îmbunătățiri planului. Consiliul Național, comisiile sale, trebuie să asigure permanent ca planul de cercetare să corespundă cerințelor dezvoltării economice și sociale, progresului general al societății, să țină seama de realizările științei mondiale. Același lucru se poate spune despre formele organizatorice. Vor trebui aduse permanent îmbunătățiri metodelor de muncă, astfel încît acest instrument pe care îl avem la în- demînă pentru îndrumarea și conducerea cercetării științifice — Consiliul Național — să poată fi folosit cu cea mai mare eficacitate. în această direcție trebuie să-și aducă contribuția întregul colectiv de oameni de știință și cercetători.Avem perspective bune; există toate condițiile ca programul de cercetare științifică, parte integrantă a programului general de dezvoltare a societății noastre, să poată fi îndeplinit cu succes. Ne exprimăm convingerea — a spus în încheierea tovarășul Ceaușescu — că oamenii de

Se iria/fă o nouă construcție

TEHERAN 14 special Agerpres, nescu, transmite : nuarea vizitei pe care o întreprinde în Iran, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a plecat joi dimineața, cu un avion special la Șiraz, orașul grădinilor, de al cărui nume sînt legate numeroase momente importante din istoria Iranului. în aceaită călătorie, șeful guvernului român a fost însoțit de Ghasane Rezai și M. Asar, locțiitori ai primului ministru iranian, precum ambasadorul României heran, Ion Drînceanu.Pe aeroportul din înaltul oaspete român întîmpinat de Pirniya, natorul general al provinciei Fars, de generalul locotenent Minbashian, comandantul Corpului III de armată, de guvernatorul Șirazului, dr. Khatir, de primarul orașului Pour- babai, precum și de numeroase alte personalități civile și militare locale. O companie de onoare, aliniată pe aeroport, a prezentat onorul.De-a lungul bulevardului principal al Șirazului, președintele Consiliului de Miniștri ai României a fost salutat cu căldură de mii de locuitori ai orașului.Coloana de mașini s-a îndreptat mai întîi spre Perse- polis, localitate istorică, situată la 50 km de Șiraz. Tovarășul

și de la Te-Șiraz, a fost guver-

Ion Gheorghe Maurer a admirat vestigiile uriașelor palate ridicate aici cu aproape două milenii și jumătate în urmă de celebrul împărat persan Darius cel Mare, monumente care atestă geniul artistic al poporului persan.înapoindu-se la Șiraz, șeful guvernului român a participat la un dineu oferit în cinstea sa de guvernatorul general al provinciei Fars.Apoi, Ion Gheorghe Maurer, a vizitat Șirazul, orașul care a dăruit Persiei și lumii pe marii poeți Saadi și Hafez. Poposind la dicate in oaspetele treținut iraniene care l-au însoțit, despre răspîndirea — încă cu secole în urmă — a culturii persane în România, despre traducerile care au apărut țara noastră din marii poeți Persiei.Șeful guvernului român vizitat de asemenea, din monumentele prezentative ale orașului.Alături existențe oaspete a lizări ale ran. Pretutindeni în cursul călătoriei, populația l-a întîmpi- nat și salutat cu căldură.în seara aceleiași zile, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România s-a înapoiat, pe calea aerului, la Teheran.

monumentele ri< amintirea român s-a cu oficialitățilelor, în-
în 
aia cîteva vechi re-de vestigiile unei milenare, înaltul putut cunoaște rea- Iranului contempo-

Prin muncă patriotică
BAIA MARE (de 

corespondentul 
nostru).

De la începutul 
anului pînă în pre
zent în comunele 
raionului V iș eu 
s-au construit peste 5 700 m.p. trotuare. 
De asemenea, in 
aceeași perioadă au 
fost plantați aproa-

pe 13 000 arbori, 
ornamentali și fruc
tiferi de-a lungul 
străzilor și drumu
rilor. Merită evi
dențiată amploarea 
lucrărilor efectuate 
pînă acum în comu
nele Săliștea cu o 
suprafață de peste 
3 100 m. p. trotuare

și cu 4 000 puieți 
plantați, Botiza, Ro- 
zavlea, Săcel și altele. Valoarea aces
tor lucrări executa
te în întregime prin 
munca patriotică a 
tinerilor și vîrstni- 
cilor, depășeșete su
ma de 2 milioane 
lei.
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ORIZONT 1970

ELECTROPUTERE"
IN PERSPECTIVA
C'.NCINALULUI

Planul cincinal deschide noi perspective de dezvoltare pentru Uzina „Electroputere" din Craiova. Una dintre uzinele cele mai reprezentative ale industriei electrotehnice româ- - nești, „Electroputere“ va în-
Ing.

Alexandru Heinrich director general al Uzinelor 
„Electroputere" Craiovaștiință din patria noastră, ală-^registra progrese însemnate în tun. de întregul popor, își vor aduce contribuția la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, că știință românească va fi la înălțimea cerințelor măreței opere de desăvîrșire a construcție socialiste.

ceea ce privește volumul producției și calitatea produselor, fapt care o va situa în perma-
nență la. nivelul tehnicii contemporane.Sarcinile cincinalului pentru uzina noastră prevăd dublarea volumului de producție în

Cuvîntarea, urmărită cu 
deosebit interes, a fost subli
niată în repetate rînduri prin 
vii aplauze.

Lucrările plenarei continuă.

In pag. a lll-a:
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Raport la proiec
tul de Program 
unitar al cerce- 
tarii stiintirice 

pentru perioada 
1966-1970

Industria
electrotehnică
și electronică

CD

e
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1970 comparativ cu anul 1965, atingînd un ritm mediu anual de peste 16 la sută. Proporțiile de creștere pe grupe principale de produse sînt stabilite în mod diferențiat în funcție de neoesitățile economiei naționale pe această perioadă, ținînd seama de prevederile planului de 10 ani de electrificare a țării. în consecință producția de motoare electrice va crește de peste 2,3 ori, cea de transformatoare de forță de peste 2,1 ori, producția de apa- rataje de înaltă tensiune de peste 4 ori, iar cea a locomotivelor Diesel-electrice și electrice de peste 1,8 ori.Acest salt cantitativ va fi însoțit de asimilarea unei game însemnate de produse noi, precum și de modernizarea majorității produselor în curs de fabricație la începutul cincinalului. între produsele noi 
remarcăm locomotiva electrică 
de 6 580 CP, întrerupătoarele 
automate de medie și de înaltă 
tensiune pînă la tensiunea de 
220 kV, cu putere de rupere

(Continuare tn pag. a ll-a)

Produse
TELEGRAME

Tovarășului JAMSRANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Ulan BatorIn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă transmit cele mai calde felicitări cu ocazia realegerii Dumneavoastră în funcția de președinte al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole.Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura, tovarășe președinte, multă sănătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea Dumneavoastră de viitor.
CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Ulan BatorCu prilejul noii Dumneavoastră numiri în înalta funcție de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, vă rog să primiți, din partea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și a mea personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea Dumneavoastră, consacrată fericirii și prosperității poporului mongol, cauzei păcii și socialismului.
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

peste plan
PITEȘTI (de la corespondentul 

nostru). — In întreprinderile indus
triale din regiunea Argeș, s-au ob
ținut în primul semestru al anului 
realizări deosebite. Planul produc
ției globale ’-a fost depășit cu pes
te 117 milioane lei iar planul 
producției marfă cu 3,4 la sută. 
S-au obținut în plus aproape 400 
tone de sodg caustică și calcinată, 
1 162 tone tabliere de construcții 
metalice, peste 11 000 m.c. cheres
tea, 36 345 m.p, plăci aglomerate 
din lemn, 2 563 tone plăci f 
lemnoase, 33 100 metri pătrati țe
sături- etc.



Fantezia creatoare 

și opusul ei
Două scrisori. Amîndoi corespondenții sînt din regiunea București, dar din raioane diferite , primul, din comuna Ma- nasia, raionul Urzicdrii, celălalt din satul Floroaica, raionul Călărași. Amîndoi au fost primiți în aceeași perioadă In rindurile organizației U.T.C., •amîndoi au absolvit școala generală de 8 ani în această vară. După cum lesne se poate observa, există multe asemănări între cei doi tineri. Fiecare ne povestește, în cîteva rînduri, despre un eveniment important în viața lor: primirea în rindurile U.T.C.în prima scrisoare, cuvintele: fericit, bucuros, nu voi uita niciodată această zi etc. le în- tilnești aproape în fiecare frază. în cealaltă, aceste cuvinte lipsesc. Am socotit că e nu numai util, dar și foarte necesar să mergem pe urmele acestor scrisori. Iată mai întîi conținutul primei scrisori semnată de Alexandru Guleamă din Ma- nașia : „Niciodată nu am să uit ziua în care am fost primit îu rîndurile organizației noastre. Uteciștii școlii mi-au arătat deschis părțile pozitive din munca mea, lipsurile pe care le mai am. De fapt, acest eveniment îl așteptam de multă vreme, îndrăgisem ipunca în organizația. U.T.C., eram mereu prezent la acțiunile ei. Ieri am primit carnetul de membru al U.T.C. Sînt nespus de bucuros, și voi dovedi tovarășilor mei că țp®- rit cinstea de a face parte din rîndurile organizației noastre".După ce am mers în comuna Iui Alexandru Gulsamă, după ce am discutat. cu el, cu ceilalți uteciști am vrea să completăm puțin (cu asentimentul autorului) această scrisoare.Așa cum scrie și el, încă cu multă vreme înainte de a fi pus în discuția adunării •" generale U.T.C., Alexandru a fost invitat de organizația U.T.C. la diverse acțiuni, care i-au plăcut în mod deosebit, Astfel, împreună cu alți tineri, a fost invitat la o seară cultural-dis- tractivă unde tovarășul Gheorghe Lupașcu — instructor al comitetului raional al U.T.C. — le-a vorbit despre rolul și caracterul . organizației U.T.C. Altădată a participat la o adu-

bare generală deschisă unde s-a analizat șituația la învățătură. Nu o dată, Alexandru a participat la acțiunile de muncă patriotică (plantat pomi, curățirea islazului etc.). Apreciina' activitatea sa, organizația U.T.C. I-a invitat în excursie Ia a te- în și pe
Muzeul Doftana. Altădată participat Ia o dezbatere pe me „Cum să ne comportăm societate". Toate acestea, multe altele, l-au convins tinărul Guleamă că locul lui e alături de uteciști, că aici își poate valorifica cel mai bine aptitudinile, Tocmai acestea au fost considerațiile care l-au determinat să ceară a fi primit in U.T.C. Pînă lâ adunarea generală, Vasile Lupea, secretarul organizației U.T.C., ,1-a ajutat să înțeleagă temeinic statutul organizației noastre, unele documente de partid și de stat; A-

WM DE

ORGANIZAȚIE
dunared generală, ședința 'comitetului comunal de confirmare, bine organizate, au constituit lecții ps care tinărul nu le va uita. își amintește și a- cum, chiar amănunțit ce au- vorbit despre- el Elena Bruta- ru, Vasile Petre, ce recomandări i-au făcut tovarășii din comitetul IJ.T.C. în ședința de confirmare. Ăr fi muite de spus despre atenția pe care organizația U.T.C. din această comună a Bărăganului o acordă viitorilor uteciști. Iar ca o concluzie : ceea ce determină pe tinerii din această comună să ceară a fi primiți „ în. U.T.C., este activflatea multilaterală a organizațiilor de aici, activitate care răspunde cu promptitudine preocupărilor tinerilor.Iată acum și a doua scrisoare, al cărui autor e Alexandru (tot Alexandru) Tănase din satul Floroaica. O vom transcrie fără nici o modificare. „într-0 zi, mai de mult, ni s-a anunțat că eu, împreună cu alți patru colegi vom fi primiți în rîndurile U.T.C. Desigur că mare ne-a

fost bucuria. Apoi (după adunarea generală n.a.) am fost a- nunțați că vom jnerge la confirmare la căminul cultural. La ușa căminului ne-a întîmpinat... nimeni. După aceea totul a fost lăsat baltă. Acum cîteva săptă- mîni ni s-au adus carnetele. Oare așa se face o primire în U.T.C. >-.Iată-ne și în. sațul, lui Alexandru Tănase. Dar pînă aici e bine de menționat că, aflînd despre conținutul scrisorii, tovarășul prim secretar al comitetului raional al U.T.C. a fost „foarte supărat, punînd _sub semnul întrebării autenticitatea faptelor, care s-au dovedit, totuși autentice și iată cum. Cinci tineri au fost puși în discuția adunării generale U.T.C. Cit de prost a fost organizată această adunare generală o dovedește și faptul că trei tineri (cei cu care am st,at de vorbă) nu-șî amintesc- aproape nimic despre ce s-a discutat atunci. De la primirea în U.T.C., mai precis din luna februarie, și nici înainte, cei ijței tineri nu au partit' at la nici o adunare general 1 U.T.C., la nici o altă acțiune a organizației respective. Și asta dinlr-un motiv simplu : pu s-a organizat nimic.Cu ședința de confirmare, lucrurile s-au petrecut în felul următor: instructorul cojnite- tului raional U.TG-, Dumitru Onuță, a întocmit un proces verbal pentru confirpiarea celor 5 tineri, fantezia lui a' jners pină acQlo incit și-a tncliipuit că-1 are în fata sa pe Tănase Alexandru căruia: i-a puS înlre- bări și bineînțeles a priSiit răspunsuri. Așa- reiese din .proce» sul vnrbal. ,Șe înțelege că tî- nărul nu a fost acolo. Apoi a trimis dosarul la comitetul raional, Grav este faptul că instructorul respectiv a încercat să inducă în eroare pe cei care au cercetat acest caz.Acestea sint cele două scrisori care vorbesc despre două stiluri de muncă ; upul bun și altul asupra căruia biroul mitetului raional Călărași U.T.C, trebuie să mediteze să i-a măsuri radicale de dreptare.
Prezentarea
scrisorilor

de acreditare de
către ambasadorul
Republicii Sudan

în Republica
Socialistă RomâniaLa 14 iulie, președintele Consiliului de Stat al Republi- . cii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republici) Sudan în Republica Socialistă România, Osman Abdalla Hamid, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.Cu acest prilej au rostit cuvîntări ambasadorul Osman Abdalla Hamid, și Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și ambasadorul Osman Abdalla Hamid a avut loc o convorbire cordială.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, și George Ma- covescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)
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Au luat parte redac
tori ai ziarelor centrale, 
ai radioteleviziunii ro- 
mine si ai Agenției Ro
mâne de Presă.

SĂRBĂTOARE —

Victoria Co
li ,30 ; 13,45 1

Completare : A-

ACTUALITATEA
Olimpiada 

Internațională 
de Matematică

După a VlII-a

Sofia, iulie 1966. Aici și-au dat 
î ni finit* elevi din nouă țări — 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mania, Iugoslavia, Republica Popu
lară Mongolă, Polonia, România, 
Uniunea Sovietică, Ungaria — câș
tigătorii concursurilor naționale de 
matematică. Din delegația țării 
noastre au făcut parte elevii Voi- 
culescu Dan (Liceul nr. 21 — 
București), Popa Eugen (Liceul nr. 
3 — Iași), Bădescu Alexandru (Li
ceul nr. 2 — Ploiești), Lungulescu 
Bogdan (Liceul „N, Bălcescu" — 
Pitești), Manolache Nicolae (Liceul 
nr. 5 — București), Farcaș Petre 
(Liceul „N. Bălcescu* — Cluj), 
Ralescu Dan (Liceul „Spiru Haret“ 
— București), Cartianu Dan (Liceul 
„Spiru Haret" — Bucurefjty. Re
prezentanții noștri aii avut 9 com
portare frumoasă. In mod specid} 
s-au remarcat patru elevi care au 
obținut premii: Dan Voiculescu — 
premiul 1 ; Eugen Popa — premiul 
11, Alexandru Bădescu și Bogdan 
Lungulescu —* premiul III. De ase
menea, pentru rezolvarea deosebită 
a unei probleme de geometrie, 
pentru soluții interesante, au fost 
evidențiați elevii Dan Voiculescu 
și Dan Cartianu.

La sosire in Gara de Nord, aflîn- 
du-ne printre cei care i-au iniim- 
pinal și felicitat pe tinerii matema
ticieni români, ne-am adresat to
varășului conf. univ. Tiber iu Ro
man, secretar general ai Societății 
de științe matematice, care ne-a 
relatat :

— Participant la a VIII-a edi
ție a Olimpiadei Internaționale de 
Matematică au avut de rezolvat 
probleme complexe și variate : de 
perspicacitate, de cultură matema
tică. Băieții noștri s-au străduit să 
aibă o comportare bună, clștigînd 
aprecieri elogioase.

Cu prilejul „Zilei 
Luptătorului" din R.S.F. 
'ugoslavia, joi la Timi
șoara și la Arad au fost 
depuse coroane de flori 
pe mormintele ostașilor 
și luptătorilor iugoslavi 
răzuți pe pămîntul ro
mânesc, în luptele îm
potriva fascismului, pen
tru libertate și indepen
denta patriei.

La solemnitățile ce au 
avut loc la cimitirul e- 
roilor din Timișoara și 
cimitirul din Arad, au 
participat conducători ai 
organelor locale de 
partid și de stat, ofițeri 
ai forțelor noastre arma
te, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești și 
de tineret.

Au fost de față colo
nel Ljubo Krizisnik, ata
șat militar aero și nava', 
și Aleksandar Zivkovici. 
prim secretar al ambasa
dei R.S.F. Iugoslavia la 
București. După depune
rea coroanelor, s-a păs
trat un moment de tecu- 
legere tn memoria celor 
răzuti.

Viet-

Secvenfă din meciul Argentina-Spania

GH. NEAGU

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Cu prilejul împlinirii 
a 12 ani de la semnarea 
acordurilor de la Geneva 
în legătură cu
namul, Ambasada Repu
blicii Democrate 
nam la București a orga
nizat joi la amiază o 
conferință de presă în 
cadrul căreia ambasado
rul Hoang Tu a vorbit 
despre semnificația aces
tor acorduri și despre 
lupta pe care o duce 
poporul vietnamez împo
triva agresorilor impe
rialiști umericari, luptă 
care se bucură de pro
funda simpatie și spriji
nul cresclnd al popoa
relor din întreaga lume.

Viet-

Ambasadorul Franța' 
la București, Jean Louis 
Pons, a oferit joi după- 
amiază o recepție, cu 
prilejul sărbătorii națio
nale a țării sale — ziua 
de 14 iulie.

Au Darticipat Ștetan 
S. Nicolau, vicepreședin
te al Marii Adunări Na
ționale, Constantm Ma- 
teescu, președintele
Centrocoop, George Ma. 
cavescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor ex
terne, Virgil Florea, vi
cepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cui. 
tură și Artă. Octav Live, 
zeanu, vicepreședinte 
Institutului român pen
tru relațiile culturale cu 
străinătatea, conducători 
ai unor ihstituții centra
le și organizații obștești, 
oameni de știință și cul
tură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai 
misiunilor diplomatice 
acreditați Ia București 
și alti membri ai'corpu
lui diplomatic

★
Cu prilejul zilei națio

nale a Franței, ambasa
dorul acestei țări la 
București, Jean Louis 
Pons, a rostit o cuyîn 
tare la posturile noastre 
de televiziune.

In sala de marmură a 
Casei Scînteii din Ca
pitală s-a deslășurat joi 
ședința plenară lărgită 
a Biroului Executiv al 
Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, con
sacrată analizei activită
ții teatrale în stagiunea 
trecută și pregătirilor 
stagiunii 1966—1967.

ELtCTRIIPUTERl"

Telefoto: AGERPRES

număr consacrat celei de a 45-a 
aniversări a creării 

Partidului Comunist Român

Din cuprins :
Nicolae Ceaușescu : „Partidul Comunist Român — continuator al luptei revoluționare și democratice a poporului român, al tradițiilor mișcării muncitorești și socialiste din România0'.Rubrica „Articole" cuprinde : Ion Popescu - Puțuri: „Crearea Partidului Cpmunist Român — rezultat al dezvoltării mișcării revoluționare și democratice din România" ; 

A. Deac, FI. Dragne : „Lucrările Congresului I al Partidului Comunist Român ; Con
stantin Pîrvulescu, Gh. Țuțui, 
I. Iacoș ; „Activitatea Partidului Comunist Român pentru unitatea clasei muncitoare"; 
N. Goldberger : „Lupta P.C.R. pentru întărirea legăturilor sala cu masele" ; Gh. Zaharia, 
A. Petri: „Partidul Comunist Român în fruntea luptei poporului pentru apărarea independenței naționale a țării, împotriva fascismului"; Gh. 
Surpat 4 „Dezvoltarea continuă1 -a“-economiei naționale — obiectiv central al activității P.C.R.".

dede 12 000 MV A, noua serie 
transformatoare de măsură 
pentru tensiunile 110 și 220 
kV, serii noi de motoare elec
trice sincrone și asincrone și 
începerea asimilării transfor
matoarelor de forță și a apa- 
ratajului 
400 kV.Pentru sarcini noastre i s-au alocat fonduri însemnate de Investiții, care vor fi repartizate, în primul rînd, în direcția dezvoltării corespunzătoare a capacităților de producție. în acest sens se construiește o fabrică nouă de aparataje de înaltă tensiune, care a intrat parțial în funcțiune ; se dezvoltă actuala capacitate de producție de motoare electrice cu două travee noi în mod corespunzător sarcinilor, se prelungește actuala hală de montaj pentru locomotive Diesel-electrice și electrice. De asemenea se vor construi o nouă secție pentru producția de transformatoare de forță de putere mare pînă la 400 MVA pentru tensiunea pină la

pentru tensiunea derealizarea acestor importante, uzinei

400 kV. O dezvoltare corespunzătoare se asigură și scu- leriei pentru a dota producția mărită și de tehnicitate din ce în ce mai ridicată cu SDV- urlle necesare.
Modernizarea permanentă a 

produselor noastre și atinge
rea plerformanțelor mondiale 
la utilajele fabricate se asigură 
prin dezvoltarea nucleului de 
cercetări existent intr-un cen
tru de cercetări uzinal care își 
va desfășura activitatea in trei 
laboratoare moderne, (un laborator general pentru cercetări în domeniile electrotehnic, mecanic, metalografic, defecto- scopic, chimic, fizic și metalurgic, precum și două laboratoare speciale pentru cercetări în domeniul tensiunilor foarte înalte și de mare putere). A- ceste unități de cercetare vor asigura realizarea încercărilor de tip a produselor noi și vor crea condiții pentru cercetări multilaterale în primul rînd aplicative.Unul din obiectivele principale ale planului cincinal îl formează- dotarea în continuare cu utilaje șl instalații complexe, moderne a actualelor suprafețe de producție. Colectivului uzinei noastre îi revine sarcina de a gospodări fondurile importante alocate pentru realizarea dezvoltării mai sus ilustrate, atît din punct de vedere economic cît și tehnic avînd în față în mod' permanent indicațiile date de conducerea partidului și' guvernului la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și la Sesiunea

Marii Adunări Naționale vind folosirea deplină a capacităților de producție a utilajelor, folosirea fiecărui leu investit cu maximum de eficacitate.
Prevederile planului cincinal cuprind îmbunătățirea în con

tinuare a activității și pe linie 
economică. în aoest sens prețul 
de cost al producției va trebui 
să scadă cu cel puțin 16 la sută, 
iar din sporul de producție 
prevăzut, peste 60 la sută se 
va realiza pe seama creșterii 
productivității muncii.înfăptuirea sarcinilor prevăzute în planul cincinal pentru Uzina „Eelectroputere" necesită îmbunătățirea în continuare a organizării în detaliu a producției, concentrarea activității pe fluxuri tehnologice raționale, precum și extinderea preocupărilor noastre pe linie de autoutilare și mecanizare. Pentru creșterea performanțelor utilajelor electrotehnice fabricate, va trebui să folosim noi soluții constructive tehnologice și noi materiale electroizoilante. în vederea atingerii acestui scop se vor întări compartimentele tehnice acordîndu-se o atenție din 
ce în ce mai sporită cercetări
lor uzinale, consolidînd legă
tura între cercetători, proiec- 
tanți și tehnologi pentru găsi
rea variantelor optime.Cele cîteva exemple enumerate reprezintă, desigur numai o parte a sarcinilor uzinei noastre în perioada cincinalului, care ilustrează perspectivele uzinei in viitorii cinci ani.

seară m-am deplasai la 
„Wembley". Cum să vă spun ? Pur 
si simplu mi se pare, acum, cină 
judec iotul la rece, că am aruncat 
banii în vini. Am luat drumul în- 
tr-acolo (și din centrul Londrei 
pină la „Wembley", sini peste 30 
de kilometri) incitai de reclama 
din ziarele tranceze. Nu trebuia 
— de mult nu mai sini copil — 
să mă las păcălit, mai ales că îi 
văzusem pe francezi la Paris ju- 
clnd împotriva Italiei pe care n-o 
pot învinge de 46 de ani. Unele 
lucruri totuși mi-au plăcut : Intîi 
repertoriul orchestrei care ne-a 
delectat mai bine de un ceas. Dar 
cel mai mult mi-au plăcut... mexi
canii din tribune (cîteva mii), pur- 
tînd celebrele sombrero, fluturlnd 
steaguri și pancarte, agitînd clo
pote și plrlitori și destășurlnd 
eșarfe de Torero. Dacă și mexicanii 
din teren ar fi muncit cu aceeași 
ardoare, am fi vorbit acum despre 
una din răsturnările prea pu|in 
așteptate. Francezii, spumoși ca 
totdeauna, au împărțit 30 000 de 
garoafe trimise în dar cu un avion 
special de horticultorii de pe 
Coasta de Azur și mulfi dintre ei 
(ati înjeles că e vorba de specta
tori) s-au echipat asemeni mexica
nilor spre a stirni derută în tabăra 
adversă. Sudamericanii, timp de o 
jumătate de oră înainte de înce
perea meciului au scandat numele 
celui mai vechi goalkeeper al 
campionatelor mondiale : Antonio 
Carbajal (aflat la al cincilea cam
pionat mondial). Dar degeaba au 
strigat și au ijufural eșarfe mul
ticolore, sau au bătut tobe ca 
lntr-un film făcut pentru a ii ju
cat cu casa închisă, antrenorii nu 
i-au ascultat, l-au pus în poartă pe 
tinărul Calderone, om eu excep
țională priză la balon—

Scorul egal al lntllairii (1—1) a 
complicat pozijia echipelor din pri
ma grupă. A coniplical-o de neîn
chipuit. Și iată că ziariștii plecați 
în orașele unde activează echipe 
foarte bine cotate la bursă, dau 
acum năvală spre Londra. Dar des
pre asta ceva mai lîrziu. Ieri, ita
lienii s-au răzbunat pe chilieni, nu 
cu vîrf și îndesat cum anunțau, 
dar s-au răzbunat. Acum, e rlndul 
sovieticilor, căci și ei au de plătit 
o poliță colegilor lui Leonel San
chez (se pare că, Ie trecutele cam
pionate mondiale, chilienii, spre 
deosebire de actualii organizatori, 
și-au luat, cu de Ia sine putere, 
porții duble din toate bucatele de 
fructe).

De curind la șco(p prolesională „Electroapa- 
ralaj" din Capitală s-a deschis tradijiofiala ex
poziție, Însumi nd cele mai valoroase lucrări 
executate de către elevi de-a lungul unui an 

de studiu
Foto: AGERPRES

Intre 1 și 14 iulie s-a 
desfășurat la Cluj prima 
erlijie a colocviilor mu
zicale de vară, inițială 
de Conservatorul de 
muzică „Gheorghe Di
ma". Colocviile reunesc 
cadre didactice din nu
meroase S oii de muzi
că din /ară, muzicologi, . 
compozitori și interpret!. 
In cadrul lor au loc 
prelegeri metodice, dis
cuții privind talentul 
muzica! și tehnica de 
examinare a premiselor 
muzicale native la înce
pători, audiții, recitaluri, 
programe recreative. 
Anul acesta, colocviile 
muzicale clujene s-au 
bucurat de participarea 
unor cunoscuji violoniști 
și pianiști ca Ștefan 
Ruha, Gheorghe Halmoș, 
artiști emeriji — Ladis-

Iau Kiss, : Ferdinand 
Weiss, și alții care au 
susținut un mare număr 
de recitaluri cu lucrări 
din muzica contempora
nă și clasică.

Cu prilejul prezenței 
In țară a delegației A- 
sociației Ziariștilor din 
Republica Democrată 
Germană, Siegfried Boek, 
însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. D. Ger
mane la București, a ofe
rit un cocteil în saloa
nele Ambasadei.

Au luat parte redac
tori șefi și redactori ai 
unor ziare și reviste din 
Capitală, funcționari su
periori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Prin telefon de la trimisul nostru speciaf 
la Londra, FĂNUȘ NEAGU

Spaniolii, intr-un meci de-a drep
tul formidabil, au pierdut cu 1—2 
în fața Argentinei. Cel mai slab 
om de pe teren a fost Gento. Dom
nul Vilalonga, antrenorul Spaniei, 
care a anunțat că se va retrage 
din activitatea publică, a prezentat 
o linie de alac cu individualități 
de mare talie, printre care Suarez, 
și Peiro de la „Internaționale Mi
lano", dar toți trecuți de 30 de 
ani. iar aici nu pot rezista decîi 
oameni de mare forță. (Real Ma
drid, echipa care, a cucerit Cupa 
campionilor europeni, sînt sigur, 
ar fi spulberat echipa Argentinei. 
Domnul Vilalonga a greșit 
permis).

Ungurii au presat ^rei 
din timp, dar au părăsit 
învinși. Vinovatul L 
berL El a raiat de două ori cu 
poarta goală și o data, de la cîțiva 
metri, a șutai în bara transversală. 
Portughezii joacă foarte relaxat 
pentru că nu țintesc prea departe, 
așa cum a declarat domnul Otto 
Gloria, Intr-un interviu recent, 
clnd, printre altele, a spus : „La 
Porto am trecut greu de români,

de ne-

sferturi
____  terenul 
principal Ai-

pe 
ei

dacă românii aveau un alac 
măsura apărării, astăzi erau 
aici".

Spuneam mai sus că ziariștii dau 
tofi năvală 
Galopul 
ziariștii 
spre un 
izbucni 
însă, o 
miine seară (astăzi, n.r.) se va juca 
nu pe „Wembley", ci pe „White 
Cyli Stadium". Motivul ? Pe 
„Wembley", miine are loc o cursă 
de ogari. Exact, așa cum cili/i : o 
ctirsă de ogari. Ea se line cu re
gularitate matematică in 15 ale 
lunii iulie și nimic și nimeni n-a 
putut să-i facă pe englezi s-o amine 
sau s-o mute în altă parte.

acum spre Londra, 
ăsta spune multe. Cînd 

gonesc cu toate puterile 
anume loc, acolo, sigur, va 
furtuna. La Londra va fi, 
mică decepție. Meciul de
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P.S, Racolerii și-au iăcul apari
ția. Lui Beckenbauer, cel mai bun 
om al vest-germanilor (pini la 
acest turneu, Beckenbauer n-a ju
cat niciodată tn atac, a jucat pe 
un post de fundaș) echipa P. C. 
Milan, l-a oferit suma de 2 500 000 
franci francezi nai. Se duc trata
tive.

SPORT
• După 7 runde, In turneul inter

național de șah de la Szombathely 
(Ungaria) conduce marele maestru 
internațional Uhimann (R. D. Ger
mană) cu 5 puncte, urmat de Cio
cîltea (România), Bronstein 
(U.R.S'S.), Bilek (Ungaria), Kava- 
lek (Cehoslovacia), Barcza 
ria) și Flesh (Ungaria) toți 
4,5 puncte.

In runda a 7-a Ciocîltea 
vixțs pe 
pa Paoli 
Barcza.

Victor 
partida întreruptă cu șahisțul 
lian Paoll.

campionatelor mondiale de serb 
mă de la Moscova a fost ciștigată 
de sportivul sovietic Alexei Nikan- 
cikov, care l-a învins în meci de 
baraj, cu 5—1, pe francezul Clau
de Bourquart.

(Ungă- 
cu cîte

l-a în-
Szom (Ungaria), Kavalek 
(Italia) și Bronstein re

Ciocîltea a cîștigat fi 
ita-

• Turneul internațional feminin 
de șah de la Budapesta s-a înche
ia» cu victoria maestrei sovietice 
Kozlovskaia, care a totalizat 10,5 
puncte. O comportare bună a avut 
la acest Concurs românca Elisabeta 
Polihroniade, clasată pe locul 
2—3, la egalitate cu iugoslava K. 
Jovanovici, cu 9 puncte fiecare. In 
ultima rundă, Polihroniade a 
vins-o cu 
(Ungaria).
14 șahiste

în- 
piesele negre pe Sillye 
La turneu au participai 
din sase țări.

COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic —

rulează la Patria (orele 9> 12r 
15; 18; 21).

IN FIECARE ZI. I 
cinemascop — 

rulează la 
rele 9,15 i 
16; 18,30; 21), 
partamentul, Floreasca (orele 9| 
11,15; 13.30; 16, 18,30; 21).
Completare : Sandi, să asculți 
pe mămica I, Drumul Sării (o- 
rele 11; 15,30; 18; 20,30).

FĂRĂ PAȘAPORT 1N TARĂ 
STRĂINĂ

rulează la Republica (orele 9i 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).
Completare : Orizont științific 
nr. 3.

COPLAN IȘl ASUMĂ RISCUL 
rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,30; 21), Completare: 
Simfonie în alb.

MONEDA ANTICĂ. 
rulează Ia Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30), Gloria 
(orele 9; 11; 13,15; 15,15; 18, 
21,15), Completare : Stuf, Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16, 
18,30; 21,15), Completare : Vi
zita conducătorilor de partid șl 
de stat în regiunea Oltenia.

CELE DOUĂ ORFELINE. 
rulează la București (orele 8,30, 
11, 13,30; 16,- 18,30; 21), Com
pletare : Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Argeș , Feroviar (orele 
15; 18; 21), Melodia 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 
Completare : Partidului

MÎINE, MEXICUL! 
rulează la Festival, Completa
re : Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Oltenia (orele 8,30; 11; 13,30, 
16j 18,30; 21), Grivița (orele 9, 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21). 
Completare : Orizont științific 
nr. 3.

TOM JONES 
rulează la Lumina (orele 8,45, 
11, 13,15, 15,45; 18,15; 20,45). 
Completare : O zi din viata 
Tică.

EU SINT CUBA 
rulează la Central (orele 
11,45; 14,45; 17,45; 20.45)

1N GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
TINE

rulează la 
14,15 ; 17; 
mentar).

FANPAN LA 
ruleazj la 
13,45; 16; 
tare : Stuf. (Program 
copii — dimineața orele 
10,15), Popular (orele 1 
18; 20,45).

INSULELE FERMECATE 
rulează la Timpuri Noi (orels 
9—21 în continuare).

DRAGOSTEA ȘI MODA 
rulează la Giulești (orele 11, 
14,15; 16; 18; 20).

GENTLEMANUL DIN COCODY 
rulează la înfrățirea (orele 14, 
16; 18,15; 20,30), Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,45)), Completare t 
Lumea însetată.
PORȚILE PĂM1NTULUI — cA

9; 12) 
(orele 

20,30), 
slavă I

luJ

9t
LA

10,Union (orele 
ora 20 film docu

TUUPE
Doina (orele 11.30, 
18,30, 21). Ce^ie- 

pentru 
; 9>
15,30;

9.45i
19| 

Voi-

LA 
nemascop — 

rulează la Cringași (orei* 
15,30; 18,15; 20,45). Completa 
re : Un bloc neobișnuit.

SERBĂRILE GALANTE 
rulează la Dacia (orele
14.45) , continuare (16,45; 
21). Completare : Linioeii.
ga (orele 9| 11,15; 13,30; 16i 
18.30; 21). Completare : Stuf i 
Lira (orele 15,30; 18> 20,30.), 
Completare : Lucrările consfă
tuirii lucrătorilor din industria 
constructoare de mașini.

NOAPTEA 1GUANE1 
rulează la 
17,30; 20).

ACȚIUNEA 
mascop — 

ruleazj la 
15| 18; 21), Completare : Crim- 
ka ; Rahova (orele 15 30; 18;
20.45) .

Fiii „MARII URSOAICE" — cine
mascop —

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18,15i 20,45). Completare : Po
veste sentimentală.

FANTOMAS — cinemascop — 
rulează la Tpmis (orele 9i ll,15i 
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora 
(orele 8.30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Completare : Simfo
nie în alb.

FIF1 ÎNARIPATUL 
rulează la Flacăra (orele 15,301 
16,45; 20,45,) 'dumtnică la ora
10. Completare : Lucrările con
sfătuirii lucrătorilor din indus
tria constructoare de mașini.

ȘAH LA REGE 
rulează la Vitan (orele 16; 
18,30). Completare : Tractorul 
■66.

DRAGOSTEA ESTE INTERZISA 
rulează la Arta (orele 9| 
11,30; 15; 17,30; 20). Comple
tare : Simfonie în alb.

ANGELICA, MARCHIZA '„ÎNGE
RILOR" — cinemascop — 

rulează la Miorița (orele 8,30; 
U| 13,30, 16-, 18,30, 21). Com
pletare : Crimka ; Pacea (orele
11, 15.30, 18: 20.45).

Buzeștl (orele 15»

Z/MBRUL cine-

Bucegi (orele 9; 121

• Proba de spadă din cadrul

r

Cămine studențești recent construite la lași
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VINERI 15 IULIE 196618,00 — Pentru tineretul școlar : „Nota 10 la vacanță". 18,40 — înotul... în zece lecții (IV) — craul. 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,15 — Galeria instrumentelor — Flautul. 19,30 — Dicționar de personaje — litera B (II). 20,00 — Săptămîna. 20,25 — Campionatul mondial de fotbal — 1966: Brazilia—Ungaria, transmisiune de la Liverpool. în pauză: Avanpremiera. 22,20 — Tele- glob — emisiune de călătorii geografice. 22,35 — Seară de romanțe. 22,50 — Telejurnalul de noapte. 22,57 — Buletinul meteorologic.



SEDINfĂ PLENARĂ Ă CONSILIULUI NAȚIONAL 
ĂL CERCEIĂRII ȘÎIINȚIEICE

Raport la proiectul de Program unitar 
al cercetării științifice pentru perioada 1966 —1970Prezentînd raportul la proiectul de Program unitar al cercetării științifice pentru perioada 1966—1970, tovarășul Roman Moldovan a spus : Documentele de partid și de stat subliniază faptul că știința este o forță importantă de producție a societății noastre socialiste, că, în procesul creșterii ramurilor producției materiale, întreaga activitate științifică se va diversifica, își va intensifica ritmul de dezvoltare.Pe baza analizei profunde făcute de partid activității de cercetare științifică din țara noastră șl pornind de la necesitatea de a crea condiții mai bune de îndrumare și organizare menite să contribuie la promovarea științei, a fost creat Consiliul Național al Cercetării Științifice.Una din sarcinile esențiale ale Consiliului a constat în e- laborarea proiectului de Program unitar al cercetării științifice din țara noastră pentru perioada 1966—1970.Proiectul de program unitar al cercetării științifice a fost elaborat plecînd de la propunerile făcute de Academia Republicii Socialiste România, Ministerul Învățămîntului și celelalte ministere și instituții centrale care au unități de cercetare științifică, printr-o amplă muncă colectivă.Proiectul a fost îmbunătățit pe baza recomandărilor conducerii partidului și reexaminat la Academie, ministere și celelalte instituții centrale cu participarea comisiilor de ramură ale Consiliului Național al Cercetării Științifice.Oamenii de știință și specialiștii au manifestat un viu interes și au participat activ la toate etapele muncii de elaborare a proiectului. A- ceasta a constituit un mare sprijin în condițiile unei munci de început de coordonare pe plan central în domeniul cercetării științifice. De asemenea s-a realizat o strînsă colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării.In legătură cu definirea conținutului tematic, raportorul a arătat că problemele și temele propuse de unitățile de cercetare au fost analizate în funcție de cîteva criterii esențiale, și anume :1. Determinarea conținutului tematic al cercetării în funcție de problemele actuale ale economiei naționale și de cerințele de dezvoltare ale științei și culturii.2. —■. Corelarea conținutului tematic al cercetării cu posibilitățile pe care le creează baza materială, perspectivele ei de creștere și disponibilul de cadre.3. — Rezultatele imediate și de perspectivă ale cercetării, rezultate judecate în funcție de: contribuția la valorificarea pe o treaptă superioară a resurselor naturale ale țării, la elaborarea de tehnologii și de produse noi, care aduc un a- port la dezvoltarea diferitelor ramuri ale economiei și contribuie la consolidarea independenței economice a României; sporirea contribuției la excedentul balanței de plăți externe ; întărirea poziției competitive a produselor românești pe piața străină ; lărgirea bazei proprii de materii prime ; extinderea domeniilor de utilizare a produselor care pot înlocui eficient unele materii prime și materiale din import.4. — Perspectivele concrete de finalizare a cercetărilor pe o durată care să permită valorificarea rezultatelor în termene utile.5. — Eliminarea paralelismelor și a dispersării forțelor de cercetare.6. — Continuarea și extinderea lucrărilor de cercetare care se desfășoară în domenii în care există o bogată și valoroasă tradiție proprie științei românești.7. — Abordarea domeniilor modeme ale științei și alinierea la nivelul științei mondiale.S-a avut în vedere, de asemenea, promovarea activă a cercetării aplicative, concomitent cu cea fundamentală, pentru a avea un echilibru între nevoile imediate și cele de lungă perspectivă ale economiei românești.în alcătuirea Programului unitar al cercetării științifice pentru perioada 1966—1970 — a spus în continuare raportorul — s-a pornit de la obiectivele fundamentale care stau în centrul politicii partidului nostru : industrializarea țării, dezvoltarea cu precădere a industriei grele și îndeosebi a industriei construcțiilor de mașini, dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, creșterea eficienței întregii activități economice pe baza promovării permanente a progresului tehnic, a cuceririlor celor mai noi ale științei. Ținînd seama de aceste obiective fundamentale, conținutul Programului a fost orientat spre cuprinderea în primul rînd a problemelor și temelor prin a căror rezolvare se va aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea industriei și a ramurilor ei de bază, la ridicarea nivelului agriculturii, la valorificarea superioară a resurselor naturale ale țării și la descoperirea de noi surse de materii prime. Această orientare 

este evidențiată de faptul că aproape 2/3 din problemele și temele incluse în . Prograhjul unitar și aproximativ 70 la sută din cele incluse în’Planul de Stat se referă la domeniile științelor tehnice, ale căror rezultate vor fi în cea mai mare parte valorificate în producție.în continuare, raportul a. înfățișat pe larg direcțiile de cercetare în diverse domenii ale științei.în domeniul geologiei, cercetările trebuie să contribuie la lărgirea continuă â bazei de materii prime și energetice din țara noastră. Printre altele ,s-a arătat că , activitatea științifică în geologie se va intensifica prin întocmirea Hărții geologice a Republicii Socialiste România și.a Hărții genetice a substanțelor minerale utile. în dorrieniul energeticii se dezvoltă studiile pentru stabilirea criteriilor de repartizare optimă a resurselor în diferite sectoare de producție în scopul valorificării lor superioare.în industria extractivă minieră se fac cercetări în vederea susținerii abatajelor cu front lung de exploatare, cu adaptarea de complexe mecanizate în scopul tăierii și transportului cărbunelui ; în abataj. în domeniul. extracției de țiței se continuă cercetări pe linia introducerii de metodologii noi, pentru dislocarea mecanică a rocilor, pentru realizarea forajului de mare adîncime și pentru recuperarea țițeiului din zăcăniiinte vechi. în metalurgie, a atenție deosebită a' fost acordată cercetărilor necesare pentru producerea în țară a oțelurilor fine și aliate, a aliajelor neferoase cu caracteristici superioare. în siderurgie, accentul cercetării s-a pus pe elucidarea unor probleme privind geneza și morfologia incluziunilor nemetalice, mărirea purității oțelurilor, cercetarea structurii și proprietăților fizice, chimice și mecanice ale metalelor și aliajelor. în ramura construcțiilor de mașini se vor efectua cercetări care să conducă la realizarea unor agregate și utilaje de mare complexitate a mașinilor-u- nelte automate cu comandă numerică și secvențială, tehnologii noi de turnare și de formare plastică a metalelor, ca și procedee noi de prelucrare a metalelor, realizarea de noi organe de mașini din pulberi sinterizate și materiale plastice. în cercetarea în do meniul electrotehnic — electronică — automatică, cu rol important în promovarea progresului tehnic, căreia planul cincinal îi acordă o a- tenție deosebită, sînt cuprinse metode noi de studiere a circuitelor electrice și a cîmpu- lui electromagnetic ; studiul fenomenelor care au loc în mașini electrice, transformatoare, aparate electrice — teoria circuitelor electronice integrate ; metode de calcul pentru sisteme automate adaptive. Cele mai multe teme de cercetare se referă la elaborarea și asimilarea de noi produse ca : aparate electronice de măsurare și control în industrie, noi elemente de automatizări, serii noi de tranzis- toare, instalații și sisteme de automatică și telemecanică.în domeniul științelor chimice generale, proiectul de Program cuprinde probleme de cinetică și termodinamică chimică, de extragere și separare a metalelor rare și obținere a produselor de 'înaltă puritate, probleme de coroziune, cum și probleme privind optimizarea proceselor fundamentale din industria chimică. Domeniul tehnologiei chimice anorganice cuprinde probleme axate mai ales pe valorificarea superioară a resurselor naturale de materii prime din țară, îmbunătățirea calității și diversificarea producției de îngrășăminte chimice. Domeniul tehnologiei chimice organice a cuprins în special probleme referitoare la elaborarea unor tehnologii noi care să stea la baza proiectării unora dintre uzinele prevăzute a se construi în viitor. Tehnologia metalelor neferoase cuprinde probleme care urmăresc stabilirea unor tehnologii optime pentru valorificarea minereurilor de pirită de tip Leșul Ursului. Tehnologia prelucrării țițeiului cuprinde probleme care urmăresc obținerea unor lubrlfianți și combustibili cu calități superioare, utilizarea diferitelor produse petroliere ca materii prime în industria chimică. în domeniul arhitecturii și sistematizării, tematica urmărește intensificarea preocupărilor pentru realizarea unei arhitecturi cu specific național, adîncirea studiilor în ddmeniul sistematizării teritoriului, centrelor urbane și rurale, al proiectării clădirilor industriale, agrozootehnice, de locuințe și social-oulturale, valorificarea patrimoniului arhitectural natural turistic al României.în domeniul construcțiilor, tematica este orientată spre dezvoltarea teoriei și calculului construcțiilor, perfecționarea sistemelor de fundare, studii în vederea realizării de noi sisteme de finisaje și izolări, măsuri pentru protecția anticorosivă, perfecționarea 

sistemelor și materialelor de instalații, mecanizarea lucrărilor de construcții-montaj. Temele cuprinse în Program privind hidrotehnica își propun dezvoltarea studiilor hidrologice în sprijinul nevoiloi economiei naționale. Prin cercetările din domeniul materialelor de construcții vor găsi rezolvare o serie de probleme importante ca : realizarea unor cimenturi speciale, de produse ceramice și de sticlă, produse pe bază de lianți, materiale izolatoare etc. în domeniul tehnologiei lemnului temele se referă la valorificarea superioară a masei lemnoase, mecanizarea complexă a lucrărilor de exploatare, sortimente noi de produse semifinite și finite.în transporturi, programul are în vedere repartizarea optimă a transporturilor pe mijloace de transport, mărirea siguranței circulației mijloacelor de transport; mecanizarea complexă în operațiile de încărcare și descărcare a mărfurilor; introducerea calculatoarelor electronice în optimizarea proceselor de transport. în ramura industriei u- șoare și alimentare au fost cuprinse probleme legate de lărgirea bazei de materii.prime ’ din țară, de obținerea u- nor noi produse la Un preț de cost mai scăzut, de lărgirea sortimentelor și îmbunătățirea calității bunurilor de larg consum. Cercetarea în ramurile agriculturii și silviculturii s-a orientat spre crearea și introducerea în cultură a unor noi soiuri și hibrizi de plante a- gricole și hortiviticole de mare productivitate, combaterea bolilor și dăunătorilor plantelor, perfecționarea metodelor de chimizare, a insectofungiclde- lor și ierbicidelor. Se vor dezvolta cercetările privind extinderea mecanizării în agricultură, stabilirea agrotehnicii culturilor de cîmp și hortiviticole irigate. în domeniul creșterii animalelor, cercetările științifice sînt îndreptate spre ameliorarea raselor, îmbunătățirea metodelor de creștere a efectivelor și a condițiilor de hrănire, întreținere și folosire a animalelor și îndeosebi perfecționarea tehnologiei creșterii și exploatării animalelor în complexe de tip industrial. în ramura științelor biologice. direcția principală a cercetărilor urmărește stabilirea bazelor științifice necesare valorificării bogățiilor naturale, animale și vegetale. Cercetările din ramura științelor medicale sînt corelate cu nevoile de ansamblu ale economiei și culturii noastre, cu necesitățile ocrotirii sănătății publice. în ramura științelor economice și cercetărilor sociologice, cercetarea științifică a fost axată pe principalele direcții și probleme ale dezvoltării economiei naționale. în programul de cercetări își găsesc oglindirea și problemele teoretice generale ale economiei socialiste, printre care perfecționarea metodelor de planificare și conducere a economiei, economia ramurilor și a întreprinderilor, probleme de calcul economic și cibernetică economică, istoria economiei naționale și a gîndirii economice, economia mondială, statistică și demografie, cercetări sociologice, comerț exterior. Cercetările în domeniile științelor sociale și umanistiee cuprind o tematică variată și complexă. în domeniul filozofiei se vor aborda probleme privind dezvoltarea națiunii în socialism, dezvoltarea conștiinței socialiste și rolul acesteia, a- naliza implicațiilor multilaterale ale revoluției tehnico-ști- ințifice contemporane. în psihologie predomină temele de psihologia muncii, psihologie socială și psihologia copilului, iar în domeniul științelor juridice au fost cuprinse probleme’ generale de teoria statului și dreptului, precum și probleme privind analiza unor principale instituții juridice din România. în domeniul științelor istorice se relevă orientarea spre cercetarea etapelor și evenimentelor celor mai importante din istoria patriei noastre, a poporului român și a Partidului Comunist Român. In domeniul filologiei și lingvisticii se acordă mare atenție unor lucrări de interes național cum sînt: Istoria literaturii române, Istoria limbii române, Dicționarul limbii române, Noul atlas lingvistic român, Dicționarul etimologic al limbii române. în etapa actuală a dezvoltării științei și tehnicii, un rol de mare importanță îi revine matematicii și fizicii care contribuie la progresul cercetării tuturor ramurilor de activitate științifică. In programul de cercetare al științelor matematice sînt cuprinse, pe lingă problemele legate de cercetările tradiționale din țara noastră, și direcții noi. Un loc important îl ocupă cercetările de statistică matematică, programare matematică, analiză numerică, utilizarea mașinilor moderne de calcul etc. în științele fizice, programul de cercetare prevede cu prioritate probleme din ramuri în care s-au obținut în anii precedenți rezultate bune. Au fost incluse în programul de cercetare probleme de fizica plasmei, semiconductor^ fizica 

corpului solid, straturi subțiri, spectroscopie moleculară, atomică și nucleară, teoria reacțiilor nucleare și a particulelor elementare, tehnica reac- torilor nucleari, generatorii cuant’ci, aplicațiile izotopilor radioactivi și stabili.întocmirea proiectului de Program unitar al cercetării științifice — a spus raportorul — este, desigur, doar un prim început, care înlătură una din lipsurile în organizarea și îndrumarea cercetării științifice, arătate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., la sesiunea din decembrie 1965 a Marii Adunări Naționale.Relevînd preocuparea pentru crearea condițiilor materiale necesare dezvoltării cercetării științifice, vorbitorul a arătat că pentru perioada 1966—1970 fondurile destinate științei cresc cu 44,8 la sută față de perioada 1961—1965, iar investițiile pentru cercetarea științifică în aceeași perioadă. stabilite inițial la 1,5 miliarde lei, au fost suplimentate la 1923.4 milioane lei.Printre altele, s-a arătat că vor fi înființate în perioada 1966—1970 : Institutul de cercetare și proiectare pentru autovehicule și tractoare din Brașov; Institutul de cercetări electronice cu sediul în orașul București; Institutul de cercetare și proiectare de mașini de transport si ridicat cu sediul în orașul Timișoara ; Institutul de cercetare și proiectare pentru construcții navale cu sediul în orașul Galați.Consiliul Național al Cercetării Științifice se va preocupa și în viitor de comasarea și gruparea unităților noi de cercetare, în scopul utilizării depline a spațiului de deservire, a bazei materiale și a promovării condițiilor pentru adîncirea și intensificarea colaborării dintre diferite unități de cercetare, precum si de repartizarea pe teritoriul țării a rețelei de unități de cercetare.Se prevede o creștere a numărului total de salariați din cercetarea științifică cu peste 12 mii, îndeosebi la institutele I de cercetări ale ministerelor și ale instituțiilor centrale din sfera producției materiale.Programul unitar este un important instrument de plan, care orientează activitatea de cercetare științifică ca parte integrantă a dezvoltării planificate a economiei noastre. Privit din acest punct de vedere, el șe înscrie ca o aplicare în domeniul cercetării științifice a indicațiilor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român privind îmbunătățirea conducerii și
Expunerile pe comisii

și cuvîntul participanților
la discuțiiExpunerile prezentate de comisiile pe ramuri științifice ale C.N.C.S. au înfățișat pe larg programul și direcțiile de cercetare în domeniile respective, aspecte concrete ale activității fiecărei comisii, legătura cu ministerele de resort, cu unitățile de cercetare și producție.Printre temele de cercetare cuprinse în aceste expuneri menționăm: realizarea unei serii unitare de autocamioane de 2, 3, 5 și 8 tone, noi materiale electrotehnice și electronice, sisteme de reglare automată și automatizarea instalațiilor industriale, intensificarea arderii combustibililor solizi inferiori, optimizarea proceselor termoenergetice din instalațiile electro-nucleare, noi procedee de valorificare a substanțelor minerale utile, mărirea randamentelor și creșterea capacității de producție a instalațiilor chimice, realizarea de elemente și compuși de înaltă puritate pentru industria electronică, problema complexă a valorificării stufului din Delta Dunării, sporirea gradului de industrializare a construcțiilor, modernizarea mijloacelor de transport, probleme privind televiziunea alb-negru și color, telefonia automată, reducerea șifona- bilității țesăturilor, țesături cu fire elastomere, lărgirea gamei de materiale din materiale plastice.în cadrul cercetărilor în domeniul agriculturii și silviculturii sînt prevăzute teme privind crearea de hibrizi de porumb pentru zonele reci, soiuri rezistente de cartofi, legume timpurii, exploatarea sistemelor de drenare și desecare.Printre temele din domeniul biologiei și medicinei au fost citate cele referitoare la genetica moleculară, citogenetică, imunologie, condițiile igienice de muncă în industria chimică.In domeniul științelor economice, sociale și umanistice, printre temele de cercetare se numără cele privind modelarea proceselor economice, perfecționarea planificării teritoriale, eficiența utilizării fondurilor fixe în industrie, lucrări de sociologie elaborate pe baza investigațiilor de teren, cerințele «psihologice ale activității industriale automatizate, elaborarea de tratate în 

planificării economiei naționale.Subliniind că programul cercetării științifice pentru anii 1966—1970 a fost întocmit în- tr-un timp scurt, vorbitorul a arătat că, în activitatea de viitor este necesară întărirea colaborării Consiliului Național al Cercetării Științifice cu ministerele, a legăturii cu institutele departamentale, laboratoarele uzinale, comisiile teritoriale. Trebuie să facem eforturi în continuare, pentru mai buna orientare a cercetării științifice spre problemele esențiale, imediate și de perspectivă ale dezvoltării societății noastre.în ceea ce privește activitatea de viitor a Consiliului, vorbitorul a relevat ca sarcini principale elaborarea schiței de program de cercetare de lungă perspectivă a planului pentru formarea, pregătirea și specializarea cadrelor din activitatea științifică, continuarea muncii de profilare și perfecționare a rețelei unităților de cercetare.Vorbitorul și-a exprimat convingerea că oamenii de știință, aplicînd cu consecventă principiul muncii colective, trăsătură fundamentală a stilului de muncă specific societății noastre socialiste, își vor spori aportul la îndeplinirea sarcinilor ce revin Consiliului Național al Cercetării Științifice, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor organizatorice necesare dezvoltării cercetării științifice din România.Din partea Consiliului Național al Cercetării Științifice, a oamenilor de știință, a tuturor cercetătorilor, tovarășul Roman Moldovan a exprimat cele mai calde mulțumiri și recunoștință pentru grija și a- tenția pe care o acordă Partidul Comunist Român, Comitetul său Central și personal secretarul general al Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu, activității de cercetare științifică.înfăptuirea mărețului program de dezvoltare a României socialiste — a spus în încheiere vorbitorul — pune în fața oamenilor de știință sarcini de înaltă răspundere patriotică. Prin traducerea în viață a Programului unitar al cercetării științifice, parte integrantă a Planului de Stat de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966—1970, oamenii de știință își vor a- duce contribuția la dezvoltarea științei și tehnicii, la promovarea culturii, la legarea tot mai strînsă a științei de producție și împreună cu toți oamenii muncii din România la înflorirea patriei noastre socialiste.

principalele ramuri ale dreptului, principiile cooperării internaționale, elaborarea volumelor V—VIII ale istoriei României, elaborarea Istoriei Partidului Comunist Român.Printre temele din domeniul matematicii și fizicii sînt: a- plicațiile matematicii în economie, utilizarea mașinilor e- lectronice de calcul, transformarea directă a energiei termice în energie electrică.Participanții la discuții au subliniat că Programul unitar de cercetare științifică al Consiliului Național al Cercetării Științifice cuprinde teme de mare utilitate și importanță pentru progresul rapid al tuturor ramurilor economiei noastre naționale, reflectă cele mai actuale direcții de cercetare științifică în vederea realizării obiectivelor prevăzute în directivele celui de-al IX- lea Congres al P.C.R. Ei au a- rătat că noile forme de organizare a cercetării științifice în țara noastră, crearea Consiliului Național al Cercetării Științifice corespund necesităților dezvoltării economiei și culturii și se înscriu ca evenimente deosebit de importante în asigurarea de către partid și stat a condițiilor optime de dezvoltare a științei românești, a legăturii sale cu viața, cu nevoile ridicate de practica construcției socialiste în țara noastră.Numeroși vorbitori au înfățișat rezultate ale cercetării științifice obținute în sectoarele de producție în care lucrează și diferite forme de activitate desfășurată de comisiile pe ramuri ale Consiliului și de comisiile teritoriale de coordonare a activității științifice.Vorbitorii au făcut, de asemenea, o serie de propuneri privind mărirea eficienței economice a cercetării științifice, legarea ei tot mai strînsă de cerințele concrete ale economiei și culturii, utilizarea mai rațională a bazei materiale a institutelor de cercetare, organizarea participării mai active a oamenilor de știință și cercetătorilor la rezolvarea problemelor principale ale planului cincinal, îmbinarea armonioasă a cercetării fundamentale cu cea aplicativă.(Agerpres)
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PUNCTE DE VEDERE

A. FI PIONIER
Apreciate unanim ca docu

mente cu semnificații majore, 
desemnate să definească o În
delungată și complexă operă 
profund caracteristică societății 
noastre socialiste, interesată în 
cel mai înalt grad de educația 
armonioasă a copiilor, proiec
tele de Statut al unităților și 
detașamentelor de pionieri și de 
Regulament al consiliilor orga
nizației pionierilot din Repu
blica Socialistă România, su
puse de curind unei dezbateri 
publice, trezesc un viu ecou, 
stimulind opinii cu o mare pu
tere de demonstrație a adevă
rului, dovedind că la noi, viața 
și destinul tinerei generații re
prezintă o preocupare de prim 
ordin a colectivității.

Pregnanta evidență a acestui 
adevăr se materializează din ca
pul locului in ideea că Parti
dul Comunist Român, forța con
ducătoare a statului, își asumă 
îndrumarea directă a Organiza
ției pionierilor, uriașa activita
te creatoare a partidului, înal
ta sa competență și clarviziune 
științifică, umanismul întregului 
său program de luptă, inrîurind 
în chip nemijlocit educația co
piilor, făcînd să apară in pro
filul lor moral și etic trăsătu
rile primordiale ale omului 
României de azi. patriot înflă
cărat, găsind sensul fericirii în 
dăruirea cu care răspunde fre
neticei chemări la giganticul 
efort de construcție și continuă 
propășire a civilizației socia
liste.

Sintelizînd o experiență bo
gată, de peste 17 ani, Organi
zația pionierilor — așa cum se 
precizează Jn preambulul pro
iectului de Statut — este, ală
turi de școală și familie, și in
tr-o deplină colaborare cu a- 
cestea, factorul capabil să im- 
'prime educației copiilor pece
tea contemporaneității, s-o lege 
indisolubil de generoasele idea
luri ale poporului nostru, con
tribuind lnlr-o măsură cuprin
zătoare la creșterea generațiilor 
de copii in spiritul nobilelor 
concepții de viață care au im
pus colectivitatea noastră în 
primele rînduri ale luptei pen
tru progres, demnitate, prospe
ritate și pace. In acest sens, 
documentul amintit prezintă un 
tablou de o rară vigoare și fru
musețe, in culorile tonice ale căruia ni se relevă stadiul su
perior la care a ajuns la noi 
opera de educație a celei mai 
tinere generații, stadiu care ne 
permite să solicităm organiza
ției pionierilor o activitate im
presionantă, de o adîncime și 
diversitate degajînd un justifi
cat sentiment de satisfacție ce
tățenească. A fi pionier Inseam-

In sala de lectură a clubului muncitoresc din orașul Victo
ria

Octav Pancu lăți

nă a fi un copil care își iubește 
patria, cinstește trecutul ei glo
rios, pășește neabătut in viață 
pe drumul care se confundă cu 
cauza partidului, cu împlinirea 
idealului de libertate și inde
pendentă națională a poporu
lui, cu civilizația socialistă; 
înseamnă a învăța cu sîrguin- 
(ă, a li modest, cinstit și drept, 
a fi.curajos șl prietenos, a fl 
disciplinat, a fl Îndrăgostit de 
muncă și apăra bunurile ob
ștești, a fi respectuos, plin de 
afecțiune și s'imă față de pă
rinți și educatori. Aceasta acor
dă calității de membru al orga
nizației pionierilor o solemnă 
investire ca virtuți la care as
piră oricare topii, deschizând în 
fața oricăruia un clmp fertil 
pentru strădanii, -ermrlcrție.- vi
suri.

Ca scriitor care mi-am dedi
cat cea mai mare parte a acti
vității educației copiilor, mă 
onorează faptul că am posibili
tatea să particip la această dez
batere prilejuită de punerea in 
discuție publică a proiectului 
de Statut al unităților și deta
șamentelor de pionieri și de 
Regulament al consiliilor Orga
nizației pionierilor.

Socotesc rindurile de față o 
modestă luare de cuvînt pe 
marginea unui aspect care mi 
se pare a avea o deosebită im
portantă. Mă refer la faptul că 
în Organizația pionierilor sînt 
primiți școlari Intre 9 și 14 ani 
și că- între aceste limite de 
vîrstă copiii trec prin substan
țiale trahsfbrmări biologice șt 
psihologice, cerînd pe măsura 
creșterii lor din partea educa
torilor o muncă diierențiată. 
Cele două documente n-au scă
pat din vedete acest lucru, dar 
consider necesar să accentuez 
caracterul muncii diferențiale, 
socotind că in aplicarea sa a- 
tentă stă o importantă cheie a 
succeselor Organizației pionie
rilor. La capitolul. „Unitatea și 
detașamentul" din proiectul de 
Statut este menționat un vast 
program cuprinzind activitățile 
pionierești. Toate' sînt utile șt 
atrăgătoare, toate sînt menite 
să contribuie la educația co
munistă multilaterală a co
piilor, dar ele pun inițial con
diția să se țină seama de par
ticularitățile de vtrstă ale șco
larilor. în program se prevăd, 
de pildă, „activități cultural- 
artistice și distractive organi
zate la nivelul școlii (serbări 
școlare, carnavaluri pionierești, 
serbări cîmpenești, iocu-i de 
tabără, expoziții)". Firește, par
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ticiparea la una din asemenea 
manifestări va impune o contribuție copilului de 9 ani șl 
alta celui de 14. Dacă, să zi
cem, la un foa de tabără pio
nierul din clasa a IlI-a. sau a 
IV-a va recita, va cfhta, va 
spune ghicitori, cel dirr clasa 
a Vil-a poate ti însărcinat să 
pregătească întrebări pentru 
teste de verificare a cunoștin
țelor, portrete de scriitori, st 
oameni de știință, ori sub for
ma accesibilității unul joc, in
formații in genul rubricelor de 
curiozități „Siațl că ?...'. Ac
cesibilă pentru toți pionierii, 
vizita la o expoziție de pictură 
va trebui să fie pregătită in
tr-un fel cu cei mai mici și in 
altul cu cei mal mari. Aceștia 
din urmă, stimulați, sînt în sta
re să desfășoare in ptealabil o 
muncă de documentare, cerce- 
tind la bibliotecă cărți de artă, 

-complet! ivlu-și cunoștințele des
pre creatorii a căror operă ur
mează s-o vadă expusă. Dife
rențiale pe vîrste vor trebui să 
fie și itinerarii/e unor excursii 
și organizarea cercurilor pe o- 
biecte, a cercurilor tehnice, a 
multor activități practice tra
diționale.

Această muncă diferențiată, 
pornind de la o concepție ști
ințifică care stă la baza pro
cesului de educație a copiilor, 
mărește covirșitor rolul cadre
lor desemnate să răspundă de 
munca unităților și detașamen
telor. Nu ne putem imagina un 
asemenea om decît însuflețit 
de dragoste, de înflăcărare pen
tru activitatea cu pionierii. I se cere să fie un. pedagog în 
înțelesul cel mai cuprinzător al 
cuvîntului, un om cu tact. • cu 
răbdare, un om plin de iniția
tivă și de fantezie, gatd să pof-> 
nească de la dorințele copiilor 
și să organizeze cu ef șf pentru 
ei acțiuni antrenante, cu , un 
conținut bogat.

Și deosebit de bogat apare 
acest conținut al educației în 
programul de activități propuse 
în proiectul de Statut a] unită
ților și detașamentelor de pio
nier!, realist și lucid sînt men
ționate în proiectul de Regula
ment al Consiliilor Organizației 
pionierilor sarcinile cadrelor 
răspunzătoare de educația pur
tătorilor cravatelor roșii.

Sînt mindru să constat că a- 
probarea celor două documen
te, aplicarea lor consecventă în 
viață, va ridica pe o treaptă 
mai înaltă, de competentă și efi
ciență, opera de educație a co
piilor, parte integrantă a gran
dioasei opere pe care o înfăp
tuiește poporul român, sub 
conducerea partidului.

Acțiuni 
de popularizare 

a filmului
CLUJ (de la corespon

dentul nostru) :

întreprinderea regio
nală cinematografică 
din Cluj a declanșat la 
începutul acestei luni o 
largă acțiune de popu
larizare a filmului. Este 
vorba de o ștafetă cine, 
matografică desfășurată 
pe perioada 1 iulie — 
23 august. La 476 uni
tăți cinematografice să
tești rulează în acest 
timp filme ca : „Răscoa
la", „Procesul alb", „La 
porțile pămîntului", „A- 
devărata față a fascis
mului", „Duminică la 
ora 6" și altele pe mar
ginea cărora au loc sim
pozioane, medalioane ci
nematografice etc. In 
prima decadă a lunii fu- ■ 1 
lie Ia manifestările Șta-_ 
fetei cinematografice au 
particip at-pwW-«“S5. OOOfSraș 
de țărani cooperatori. ' V
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din Camera Comunelor
al R.D. VietnamLONDRA 14 (Agerpres). — Joi, premierul Wilson a prezentat în Camera Comunelor o importantă declarație în legătură cu politica economică a guvernului, in cadrul căreia a făcut cunoscut că, în afara anunțatei majorări a taxei de scont de la 6 la 7 la sută și a retragerii din circulație a a- proximativ 100 milioane lire, au fost hotărîte o serie de măsuri menite să ducă la o restabilire a situației economice, în primul rind a balanței de plăți. Reduceri drastice vor fi făcute la cheltuielile în străinătate, iar în țară vor fi impuse restricții asupra creditelor. Cheltuielile guvernamentale în străinătate, a declarat Wilson, depășesc în prezent resursele Angliei și „constituie un obstacol principal în calea restabilirii balanței externe de plăți".Deși premierul britanic nu a făcut nici o precizare cu privire la economiile pe care guvernul său intenționează să le realizeze peste mări, observatorii din Londra leagă declarația sa de presiunile pe care aripa stingă a laburiștilor le exercită de cîteva luni asupra guvernului pentru a reduce angajamentele sale militare

„la Esț de Suez". După părerea lor, economiile anunțate de Wilson vizează în bună parte cheltuielile militare în această regiune.Premierul britanic a anunțat, totodată, că guvernul va lua și alte măsuri, pe care le consideră necesare ținînd seama atît de situația economică internă, cît și de balanța externă de plăți. Aceste noi măsuri sînt în prezent în curs de elaborare și el va face în curînd în Camera Comunelor o declarație amănunțită asupra lor.După expunerea sa, premierul Wilson a fost viu interpelat de aripa stîngă a laburiștilor și de opoziția conservatoare în legătufă cu livrările de arme pentru Vietnam. Cerîndu-i-se explicații în legătură cu declarația făcut-0 în trecut în armele britanice nu losite în Vietnam șitarea recentă în care a arătat că nu există restricții sau condiții impuse livrărilor de arme către Australia, el a răspuns : „Anglia este prin tradiție unul din cei mai importanți furnizori de arme ai Australiei și ar fi cu neputință ca acestor arme să li se „a nu se folosi

pe care a sensul că vor fi fo- cu cuvîn-

pună eticheta în Vietnam".

I

FESTIVITĂȚILE DE LA PARIS
PARIS 14. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite: 
încă din seara zilei de 13 iulie, 
atit în marile orașe cit și în satele 
de pe întreg teritoriul Franței, re
tragerile cu torțe, serbările popu
lare și jocurile de artificii au mar
cat începutul sărbătorii naționale 
a poporului francez — 14 iulie. La 
Paris in seara zilei de 13 iulie au 
avut loc numeroase serbăji popu
lare în toate piețele principale ale 
orașului cu participarea a mii de 
cetățeni.

Ziua de 14 iulie a fost consa- 
< cată festivităților oficiale. Princi
pala manifestare, ca in fiecare an,

a fost marea paradă militară din 
Paris pe Champs Elysees, în pre
zența generalului de Gaulle, pri
mului ministru, Pompidou, mem
brilor guvernului și corpului di
plomatic. 10 000 de militari ai for
țelor armate franceze au defilat 
între Place de L'Etoile și Place de 
la Concorde, în timp ce pe cer 
evoluau avioane și elicoptere.

Generalul de Gaulle a oferit apoi 
în grădinile Elysee tradiționala 
.ecepție pentru corpul diplomatic. 
Serbările populare au continuat 
pînă seara în piețele Parisului, în 
parcurile și pădurile .din împreju
rimile metropolei.

HANOI 14 (Agerpres).La Hanoi a fost dată publici tății Declarația Ministerulu Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, care condamnă intensificarea bombardamentelor de către aviația S.U.A. împotriva R. D. Vietnam. în declarație se arată că în ultimul timp, aviația americană a bombardat numeroase regiuni cu populație densă, inclusiv periferiile orașului Hanoi, ale portului Haifong, orașele Nam Dinh, Thai Nguyen și altele, precum și numeroase obiective econoțnice — orezării, ferme de stat, șantiere de construcții, întreprinderi. Aviația a- mericană a bombardat, de a- semenea, în numeroase rîn- duri diguri și alte instalații hidraulice, în scopul provocării de inundații și distrugerii recoltelor.„Prin aceste bombardamente, se spune în declarație, a- gresorii americani speră să zdruncine moralul poporului vietnamez și să iasă din încurcătura militară și politică în care au intrat".După ce se arată că întregul popor vietnamez este ho- tărît să continue lupta împotriva agresiunii americane, declarația subliniază că „guvernul R. D. Vietnam adresează sincere mulțumiri țărilor socialiste frățești,guvernelor și popoarelor țărilor iubitoare de pace și de dreptate din întreagsr lume care au acordat un sprijin călduros luptei drepte a vietnamez și hotărîre pe câni".Făcînd socialiste iubitoare porul american, să sprijine și mai activ poporul vietnamez, poziția în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam și declarația în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Declarația Ministerului de Externe al R. D. Vietnam subliniază că Statelor Unite le revine întreaga răspundere pentru toate consecințele grave care decurg din actele lor de intensificare a războiului de agresiune.

M. A.E
Declarația

capitaleide indignate, locuitoriiR. D. VIETNAM.
privesc unul din oiloții americani, făcut prizonier in momentul 

doborîrii unui avion agresor deasupra Hanoiului

Interviul tovarășului
Luigi Longo

Vietnamul de sud

Lupte violente in zona

poporuluiau condamnat cu agresorii amerunȘide pace, inclusiv po-apel către țările toate popoarele

Comitetului

Din surse americane se anunță că, în ultimele 3 zile, pa- 
tioții sud-vietnamezi au doborît în total 6 elicoptere aparți- 
nînd trupelor S.U.A. Pe de altă parte, în zona platourilor cen
trale continuă să se desfășoare lupte violente între patrioți și 
forțele americano-saigoneze.

Unitățile aeropurtate ale 
diviziei I americane, care e- 
fectuează în prezent o nouă *' ? de „curățire" în 

Phu Yen și 
au suferit pier- 

în cursul

operație 
provinciile 
Phu Bon, 
deri însemnate 
luptelor cu patrioții. Agenția 
U.P.I. relevă că luptele din 
aceste provincii ar putea fi 
preludiul unei ofensive majo
re a trupelor Frontului Națio
nal de Eliberare. Agenția 
transmite, din informații so
site la comandamentul ameri
can, că în provinciile din nor
dul țării sînt masate efective 
însemnate de patrioți. Lupte 
violente au avut loc între pa- 
trioți și trupele guvernamen
tale și >!a nord de orașul Qvi

Nhon (la 430 km nord-est dc 
Saigon). în provincia Quang 
forțele patriotice au atacat 
un pod pe linia națională nr. 1.

La Saigon, liderul moderat 
al Institutului budist, Tam 
Chau, a anunțat miercuri ca 
își ia un concediu de două 
luni, perioadă în care este 
posibil să stabilească atitudi
nea la viitoarele alegeri ge
nerale. Tam Chau a făcut în
să cunoscut într-o scrisoare 
că se va folosi de dreptul de 
veto in cazul oricărei hotărîrl 
luate în absența sa, contrare 
părerii sale, că lupta împotri
va regimului lui 
dusă" in spiritul 
(ei și disciplinei".

Ky „trebuie
non-viole

Cu șase săptamîni 
înaintea desemnării 
guvernatorilor în 11 
state braziliene, can- 
didații oficiali par mai 
siguri de victorie. 
După ce, în urma se
riei de „acte institu
tionale" au fost sus
pendate unele preve
deri ale constituției 
braziliene (amintim a- 
brogarea votului direct 
și universal în alege
rile de guvernatori), 
președintele țării, ma
reșalul Humberto Cas
telo Branco, a luat o 
serie de măsuri pen
tru a asigura victoria 
candidaților partidu
lui guvernamental, A- 
lianța națională pen
tru reconstrucție. Re
cent, printr-un decret 
semnat de Branco, la 
recomandarea Consi
liului securității națio
nale, au fost suspen
date drepturile politi
ce pe timp de 10 ani, 
unui număr de 26 de 
deputați în parlamen
tele diferitelor state, 
precum și unui nu
măr de 15 cunoscuti 
politicieni ce nu ocu
pau funcții oficiale. 
Toate aceste măsuri au 
avut cu totul alt efect

Pregătiri

a lui 
așa cum 

agenția
PRESS, s-a a- 
,,președintele 
consideră o 

a opoziției în

> A * S'

decît cel urmărit 
cercurile oficiale 
Brasilia. In urma unor 
asemenea decrete au 
devenit tot mai mulți 
cei care se îndepărtea
ză de Branco pronun- 
țindu-se pentru reve
nirea la o viață poli
tică normală. Astfel, 
cercurile politice bra
ziliene urmăresc cu a- 
tenție campania elec
torală din statul Rio 
Grande do Sul, unde 
candidatul opoziției, a- 
vocatul Rui Cirne Lima 
a reușit să polarizeze 
in jurul său chiar u- 

care-1 
Branco 
cind a 
preșe- 
în a- 

guvernul 
Castelo

nele elemente 
sprijiniseră pe 
în aprilie 1964, 
fost înlăturat 
dintele Goulart. 
cest stat, 
președintelui 
Branco „face față celei 
mai puternice opoziții 
din cei doi ani de cind 
se ailă la putere" 

(,, ASSOCIATED 
PRESS"). Corespon
denții de presă men
ționează că în Rio 
Grande do Sul Mișca
rea democratică bra
ziliană, principala gru
pare de opoziție, 
șanse serioase 
obține victoria

septembrie. Cercurile 
militare, precum și 
unii membri ai Alian
ței naționale pentru 
reconstrucție, nemul
țumiți de evoluția ul
terioară a evenimen
telor din aprilie 1964, 
se pare că și-au retras 
sprijinul acordat pînă 
nu de mult candidatu
lui lui Branco, cedîn- 
du-1 reprezentantului 
opoziției. In scopul de 
a împiedica eventuala 
alegere a lui Lima, 
(întrucît, așa cum a- 
răta agenția ASSO
CIATED 
flat ca 
Branco 
victorie 
statul-cheie, Rio Gran
de do Sul, drept inac
ceptabilă") au fost ri
dicate drepturile poli
tice unui număr de 
trei deputați sprijini
tori ai candidatului o- 
poziției. In această 
confruntare, se așteap
tă noi măsuri menite 
a-1 scoate din cursă
pe Lima. Ofensivei
generalului Branco, o- 
poziția îi răspunde prin 
mobilizarea eforturilor 
în' direcția restabilirii 
votului direct.

După cum anunță teiegra/nele 
externe, patrioții angolezi au 
inițiat noi atacuri împotriva 
colonialiștilor portughezi. In 
iolograiie: aspect de la un 
exercițiu tactic al patrioților

la Seul

Încheierea

unui acord

româno - italianLa Roma au avut loc tratative oficiale între Italia și Republica Socialistă România pentru încheierea unui acord în domeniul transporturilor internaționale. După încheierea tratativelor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, Pavel Ștefan, adjunct al ministrului transporturilor auto, navale și aeriene, și Giuseppe Lupis, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, au semnat acordul.La solemnitate au participat ambasadorul României la Roma, Cornel Burtică, și alți membri ai ambasadei, iar din partea italiană ministrul plenipotențiar Alberto Paveri Fontana — șeful delegației la tratative. precum și funcționari superiori din Ministerul de Externe. Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor.După semnarea acordului, șefii celor două delegații au rosti scurte cuvîntări.

IOAN TIMOFTE

R. P. POLONĂ. Instalația de cracare catalitică de Ia Comple
xul petro-chimic din Plock

In cadrul măsurilor preconizate 
pentru a „asigura desfășurarea in 
bune condiții a alegerilor preziden
țiale" care vor avea loc anul vii
tor iri Coreea de sud, autoritățile 
de -Ici SeuJ au anunțat constituirea 
unui „centru unificat de comandă".
Centrul unificat • de comandă" va 

coordona activitatea tuturor orga
nizațiilor de spionai și a întregului 
aparat de reprimare. în virtutea 
acestui plan, din Seul se anunță că 
va'fi creată „o nouă poliție de 
luptii Împotriva comunismului". 
Centrul va dispune de 13 filiale 
in. tgate regiunile Coreei de sud, 
iar in localitățile rurale va fi or
ganizată o rețea de legătură care 
are .sarcina să coordoneze lupta 
Împotriva tuturor adversarilor ac
tualului regim instaurat de Pak Ci- 
jan Hi.

Rezultatele vizitei 
mierului francez Pompidou 
Ia Londra alimentează încă 
numeroase comentarii in 
presa engleză și franceză, 
ca și în cercurile diploma
tice ale celor două țări. 
Despre relațiile anglo-fran- 
ceze s-a ’ 
dezbaterilor 
britanic, au 
oficialitățile

Analizînd, 
țațele vizitei 
francez Ia Londra, observa
torii politici din cele două 
țări exclud posibilitatea 
unei modificări în fondul 
relațiilor franco-britanice. 
De aceea fraza „multă cor
dialitate și multe zimbete" 
a revenit foarte des în zia
rele franceze și engleze. Ea 
sintetizează probabil 
mai bine convorbirile 
co-britanice. Dincolo 
zimbete, divergențele, 
curgînd din tendințele dife
rite în probleme de mare 
importanță, au rămas neal
terate.

Tratativele de la Londra 
au abordat tot cercul pro-

vorbit în cursul 
în parlamentul 
făcut declarații 
franceze.
în fond, rezul- 

premierului

cel 
fran- 

de 
de-

PE
SCURTLa Hanoi a fost semnată o convenție de colaborare în domeniul radiofuziunii între Comitetul de radiodifuziune și televiziune din Republica Socialistă România și postul de radio „Vocea Vietnamului". Convenția prevede schimburi de emisiuni, înregistrări muzi- care, radio-reportaje despre diferite evenimente interne și internaționale, despre reali-

La Universitatea din Ca
iro se desfășoară lucrările 
sesiunii Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Internațio
nale a Studenților. Iau par
te 120 de delegați din 65 
de țări. Uniunea Asociații
lor Studențești din Repu
blica Socialistă România 
este reprezentată de Bena 
Romulus și Aurel Ghibu- 
țiu.

Pe ordinea de zi figurea
ză prezentarea unor ra
poarte ale organizațiilor 
studențești din R. D. Viet
nam și Vietnamul de 
asupra problemei vietna
meze, raportul cu 
la experiența din ultimii 20 
de ani a mișcării interna
ționale studențești șî rolul 
U.I.S. în dezvoltarea și în
tărirea unității și solidari
tății studențești, lupta stu
denților și popoarelor din 
Africa, Orientul Mijlociu și 
țările arabe împotriva co
lonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru elibera
re națională și progres so
cial.

Luînd cuvintul. Aurel 
Ghibuțiu, reprezentantul 
permanent al U.A.S.R. la 
U.I.S., a adresat un cald 
salut de solidaritate repre
zentanților eroicului tine
ret universitar din Viet
nam, a condamnat războiul 
dus de S.U.A. in Viet
nam. Tineretul român — a 
spus vorbitorul — conside
ră că este imperios nece
sar ca studenții din lumea 
întreagă, alături de cele
lalte forțe progresiste, să 
se unească intr-un larg și 
puternic front de luptă îm
potriva agresiunii ameri
cane și să ia poziție hotări- 
tă împotriva 
barbar dus de 
Vietnam. Cauza 
și independenței 
care luptă poporul 
mez este o cauză 
scumpă studenților, 
tului, poporului român, în
tregii omeniri progresiste.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului „Pravda", Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist Italian, arată că „o- pinia publică italiană, mișcarea muncitorească din Italia, au luat cunoștință cu deosebit interes și satisfacție de documentele adoptate la Consfătuirea statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care a avut loc la București". Referitor la Declarația cu privire la agresiunea în Vietnam, L. Longo a spus între altele: „Hotărîrea fermă de a intensifica ajutorul moral-politic și economic acordat Vietnamului care luptă și de a da posibilitate voluntarilor să plece în Vietnam, dacă guvernul R. D. Vietnam își va exprima dorința, demonstrează clar că poporul vietnamez poate conta pe solidaritatea concretă, tot mai mare a țărilor socialiste".Referindu-se la Declarația cu privire Ia întărirea păcii și securității în Europa, secretarul general al P.C.I. a subliniat că ea exprimă și generalizează în mod realist și con-

creț pozițiile și punctele de vedere care, în ultimul timp, au fost formulate separat de diferite țări socialiste. Declarația statelor participante că sînt gata pentru desființarea concomitentă a alianțelor militare existente. propunerile concrete ale acestor state au o importanță internațională, creează condiții mai favorabile pentru constituirea unui sistem colectiv de securitate europeană. Considerăm drept o- portună și practică propunerea de a se convoca o conferință generală europeană pentru a examina problemele securității în Europa".în încheierea interviului se arată că P.C.I. duce o luptă consecventă pentru o mai largă colaborare și alianță între toate forțele politice și sociale în Italia, scopul acestei lupte, fiind „îmbunătățirea relațiilor Italiei cu toate țările socialiste, cu perspectiva de a lichida scindarea Europei în blocuri militare opuse și de a crea relații de prietenie și colaborare între statele europene".
Dispute kenyene

sud
privire

războiului 
S.U.A. în 

libertății 
pentru 

vietna- 
justă, 

tinere-

C. OPRICĂ

blemelor politice și econo
mice importante și care a- 
fectează interesele celor 
două țări. Este vorba și des
pre relațiiie cu țările socia
liste, despre situația 
N.A.T.O., Piața comună 
Întrevederile 
mii miniștri, 
externe, n-au

între 
miniștrii 

reușit,

din 
etc. 
pTi- 

de 
se

Episodul electoral din Ke
nya s-a consumat, iar rezul
tatele definitive, date publici
tății cu citeva zile în urmă, au 
dat cîștig de cauză partidului 
de guvernămînt KANU (care 
a obținut 20 din cele 29 de 
mandate aflate în dispută).

Necesitatea organizării unor 
alegeri parlamentare parțiale 
în Kenya s-a ivit — precum 
se știe — după ce peste 30 de 
de membri ai partidului de 
guvernământ KANU — depu
tați, senatori și membri ai gu
vernului — au hotărât să pă
răsească rîndurile partidului, 
exprimîndu-și dezacordul față 
de actuala orientare a politicii 
interne și externe promovate 
de conducerea partidului. Cel 
demisionați s-au unit în jurul 
lui Odinga, alcătuind partidul 
de opoziție Uniunea poporului 
kenyan. In fața situației crea
te, grupul parlamentar majori
tar al KANU a propus un a- 
mendament la constituție în 
virtutea căruia deputății și 
senatorii care au părăsit rîn
durile partidului erau obligați 
să se prezinte în fața corpului 
electoral pentru reînnoirea 
mandatelor lor. Faptul că nu
mai 9 dintre ei au izbutit să-și 
mențină mandatul, este pus de 
observatori pe seama sistemu
lui electoral nedemocratic. (Se 
relevă că partidul KANU a cu
cerit 20 de mandate deși a 
avut mai puțin voturi decît 
partidul advers).

Situația complexă creată în 
ultimul timp în Kenya de
curge în bună măsură din fe
lul cum a fost înfăptuit pro
gramul inițial al KANU. Acest 
program prevedea împărțirea 
fără plată a pământului, asigu
rarea învățămîntului general

și a asistenței medicale gratu
ite. El preconiza o politică de 
nealiniere și de sprijinire a 
luptei împotriva colonialismu
lui...
ani, 
ioc 
este 
care 
buie 
general, 
să se afle in mtinile com
paniilor străine. „Tendințele prooccidentale — scrin Afri- 
que Nouvelle — au devenit o- biectul unei critici acute din partea aripii stingi a KANL'. Condamnînd încercările de a renunța la politica nealinieri:, fostul lider al acestei aripi, Odinga, a demonstrat necesitatea unei linii îndreptate împotriva dominației economice străine, dominație din pricina căreia independența Ke- nyei nu a dus de fapt la îmbunătățirea situației poporului".

Numeroși comentatori au 
găsit explicația „dării înapoi" 
a KANU (printre altele Ke
nya nu s-a alăturat țărilor a- 
fricane în problema rhodesia- 
nă) în schimbarea structurii 
acestui partid, ca urmare a 
pătrunderii în rîndurile sale a 
numeroase elemente din parti
dul de dreapta KADU (adver
sar al lui KANU in alegerile 
din 1963, ulterior unificat cu 
acesta).

In cercurile politice africane 
se exprimă speranța că dispu
tele se vor încheia pînă la ur
mă cu victoria liniei populare, 
așa cum a fost ea definită cu 
prilejul proclamării indepen
denței.

Dar după aproape trei 
rezultatele nu sînt de 
satisfăcătoare. Șomajul 
ridicat, puținii țărani 
au primit pămînt tre- 
să-l plătească, și, în economia continuă

ION D. GOIA

din N.A.T.O. Franța este de 
părere — după cum a do
vedit-o prin propriile acte 
politice și economice — că 
fiecare țară, fără a aștepta, 
trebuie să inițieze acțiuni 
concrete pentru o apropiere 
între Est și Vest. Dimpo
trivă, Ia Londra este predo
minantă teza britanică, sus-

Partea britanică susține ne
cesitatea unei „optici realis
te" în problemele N.A.T.O. 
Ceea ce evident, ar însem
na, practic, o cedare a 
Franței în fața menținerii 
sistemului militar N.A.T.O. 
ca instrument al dominați
ei, al strategiei americane.

Nici în discuțiile privind

DINCOLO DE ZIMBETE
judecind după 

cvasioficiale 
cele 

pozi- 
poziții

pare — 
informațiile
— să deplaseze 
douj state de la 
țiile lor cunoscute, 
care au fost și sînt distan
țate asupra celor trei ches
tiuni.

Problema relațiilor cu ță
rile socialiste este de mai 
multă vreme un subiect 
controversat între statele

ținută in mod oficial 
secretarul de stat Rusk 
sesiunea N.A.T.O. de 
Bruxelles, potrivit 
numai o acțiune „comună" 
a N.A.T.O. ar putea fi 
justificată Tn acest dome
niu.

In problemele N.A.T.O. 
dialogul franco-britanic a 
fost la fel de ineticient.

de 
la 
la 

căreia 
„comună 
putea

Piața comună nu s-a putut 
merge mai departe. Agenția 
REUTER menționa că pre
mierul Wilson a declarat în 
timpul convorbirilor că An
glia ar fi de acord să intre 
în Piața comună în condi
țiile „respectării interese
lor" engleze. La Paris, even
tualitatea intrării Angliei în 
Piața comună este indentifi-

cată cu eventualitatea sfîr- 
șitului Pieței comune.

In acest fel evocarea „tra
dițiilor istorice" a „aspirații
lor comune", de către oa
menii de stat englezi și 
francezi nu a avut alt rezul
tat decît pronosticarea unei 
colaborări economice între 
cele două state, și contura
rea mai clară a perspecti
vei construirii unui tunel 
pe sub Canalul Minecii. 
Majoritatea marilor cotidi
ene londoneze și pariziene 
au scris despre „amploarea 
dezacordurilor" care afec
tează atit problemele euro
pene cit și cele asiatice, 
fiind vorba în cazul de față 
de agresiunea americană in 
Vietnam, problemă in care 
pozițiile celor două state 
rămîn deosebite.

Pozițiile Angliei și Fran
ței par, astfel ; in momentul 
de față, greu de conciliat în 
importante domenii ale vie
ții internaționale în care 
ele promovează practic o- 
rientări diferite.

S. VERONA

zări în domeniul construcției socialiste din cele două țări etc.Din partea română, convenția a fost semnată de Ion Moangă, ambasadorul Republicii Socialiste România la Hanoi, iar din partea vietnameză de Tran Lam, directorul general al postului de radio „Vocea Vietnamului".
La centrul spațial de la Pasadena 

(statul California) s-a anunțat că 
sonda lunară „Surveyor", care a 
aselenizat lin la 2 iunie, și-a în
trerupt brusc transmisia, 
perea, înregistrată la 
Johannesburg (Africa 
produs în timp ce 
transmitea fotografii 
de soare lunar. Oamenii de știin
ță de la centrul din Pasadena au

întreru- 
centrul de la 
de sud), s-a 

„Surveyor" 
ale apusului

anunțat că, în urmă cu citeva zile, 
s-a constatat o defecțiune a bate
riilor sondei provocată de variații
le extreme de temperatură, la care 
a fost supusă sonda.

Agenția TANIUNG anunță că Ia 14 iulie a avut loc o ședință comună a vecelor Skupș- tinei Federale a R.S.F. Iugoslavia. în cadrul ședinței, Kocea Popovici a fost ales vicepreședinte al R.S.F. Iugoslavia ,în locul lui Aleksandar Rankovici, care a demisionat din această funcție.

Miercuri seara, președintele Iraku
lui, Abdel Rahman Aref, a oferit 
un dineu Ia care a rostit o cuvînta- 
re consacrată problemelor de po
litică internă și externă a Irakului. 
F.1 și-a exprimat satisfacția în legă
tură cu încetarea luptelor dintre 
trupele guvernului central și kurzi.

Iii Irak au început joi festivită
țile consacrate Zilei naționale a 
Irakului — aniversarea a 8 ani de 
Ia înlăturarea regimului monarhist.

ePa Bruxelles se desfășoară lucrările miniștrilor agriculturii ai țărilor membre ale Comunității Economice Europene, întruniți pentru a realiza un acord asupra unei politici agrare comune a celor șase țări membre ale C.E.E. Obiectivul acestei reuniuni ministeriale este realizarea unui a- cord înainte de începerea dezbaterilor de Ia Geneva, consacrate problemei reducerii ta-

rifelor vamale în cadrul rundei Kennedy. Tratativele miniștrilor sînt însă foarte dificile și, după cum relatează a- genția Reuter, nu realizează nici un progres. Ele au fost întrerupte temporar, iar numeroși delegați și-au exprimat scepticismul în ce privește șansele unui succes în cadrul acestei reuniuni ministeriale, dată fiind existența a numeroase divergențe în problemele menționate.
Președintele Consiliului ae Mi

niștri a! U.R.S.S., Alexei Kcsighm. 
a primit la 13 iulie pe prințul moș
tenitor a! Afganistanului. Ahmed 
Șah. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel. 17,60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteli'


