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HUNEDOARA
PREGĂTEȘTE

• Siderurglștii marelui combinat reșl- 
țean au elaborat sîmbătă ultimele canti
tăți de metal prevăzute în planul de pro
ducție pe 9 luni. în iruntea întrecerii se 
află furnaliștii, care au dat pînă acum în 
plus, față de planul la zi, 20 000 tone de 
fontă. înainte de termen și-a îndeplinit 
planul producției pe primele trei trimestre 
ale anului și Uzina constructoare de ma
șini din Reșița.

• Siderurglștii de la Uzinele „Victoria- 
din Călan au produs de la începutul anu
lui în afara prevederilor 500 vagoane 
semicocs, precum și o cantitate de fontă 
echivalentă cu metalul necesar fabricării 
a 425 de tractoare. O dată cu acest suc
ces, colectivul uzinei anunță îndeplinirea 
mai devreme a sarcinilor ce i-au revenit 
pentru primele 3 trimestre ale anului.

Au îndeplinit planul de producție pe 9 
luni și exploatările miniere Uricani și Lo- 
nea din bazinul carbonifer al Văii Jiului.

• întreprinderile petroliere din regiu
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interviu cu ing. Ion Nițâ
director tehnic al Combinatului siderurgic Hunedoara

Feste cîteva zile siderurglștii hunedorenl vor intra în cel 
de-al IV-lea trimestru al anului, perioadă în care ei și-au 
propus să lucreze la nivelul indicilor stabiliți pentru 1967 
și următorii ani ai cincinalului. Acești indici prevăd o creș
tere substanțială, cantitativă și calitativă, a producției com
binatului. Au fost create, prin planificare, toate premizele 
ca industria siderurgică să poată răspunde „prezent" la ce
rerile de metal ale economiei. Am socotit necesar să avem 
pe această temă o convorbire, care să pună în lumină 
contribuția Hunedoarei, cu tovarășul inginer ION NIȚĂ, 
directorul tehnic al Combinatului siderurgic Hunedoara.
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PREOCUPĂRI 

PERSPECTIVE
Semnează: acad. Coriolan Dră- 

gulescu, Corneliu Penescu, Ludovic 
Rudescu și Nicolae Cajal, membri 

corespondenți ai Academiei 
Republicii Socialiste România

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL TRIMESTRIAL

nea Ploiești șl-au îndeplinit înainte de 
termen planul pe cele trei trimestre, pre
cum și angajamentele anuale la toți indi
catorii. Valoarea economiilor Ia prețul de 
cost și a beneficiilor peste plan se ridică 
pe totalul industriei petroliere ploieștene, 
în primele 8 luni, la peste 60 milioane lei.

• întreprinderile industriale șl unitățile 
economice din regiunea Argeș au îndepli
nit planul producției globale și mariă pre
văzute pentru primele 9 luni. Comparativ 
cu aceeași perioadă a anului trecut, mal 
bine de 70 la sută din sporul producției a 
fost realizat pe seama creșterii productivi
tății muncii.

• FLOTA MARITIMA COMERCIALĂ a 
îndeplinit planul transporturilor maritime 
de mărfuri pe 9 luni ale acestui an. Ma
rinarii au înregistrat în această perioadă 
4 800 000 000 tone/mile, depășind cu peste 
14 la sută prevederilor pianului. Venitu
rile obținute de la începutul anului sînt 
cu aproape 6 la sută mal mari față de 
plan. La obținerea acestor succese, o deo
sebită contribuție au adus echipajele mi
neralierului „Hunedoara" și ale cargouri
lor „Cluj", „Oradea*, „Brăila-, „Sucea
va", „Deva- șl „Caransebeș.

T

Cum se prezintă bilan
țul siderurgiștilor hnnedo- 
reni înaintea ultimului tri
mestru al anului ?
—Nu pot avea decît cuvin

te de laudă la adresa majori
tății colectivelor secțiilor. Fă- 
cînd dovada unei înalte price
peri, a entuziasmului în între
cerea socialistă, siderurgiștii 
s-au încadrat de la începutul 
anului intr-un ritm constant 
și dinamic de muncă, reușind 
să-și depășească planul, lună 
de lună. La finele celor opt 
luni, noi am raportat elabora
rea peste plan a 4 062 tone 
cocs metalurgic, 16.232 tone 
fontă, 18.826 tone oțel. 11.857 
tone laminate și alte produse, 
în primul semestru al acestui 
an, de pildă, la Hunedoara 
s-au produs 92.617 tone de o- 
țeluri aliate față de numai 
38.178 tone în întreg anul 1959. 
Din cele circa 200 mărci afla
te în fabricație, mai mult de 
jumătate sînt oțeluri aliate. 
Sarcinile noastre de viitor co

relate cu ale industriei con
structoare de mașini prevăd a- 
similarea în continuare a noi 
mărci de oțeluri speciale pre
cum și elaborarea unei canti
tăți mult mai mari din aceste 
sortimente.

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scinteii 

tineretului" pentru regiunea 
Hunedoara

(Continuare in pag. a ll-a)

(Agerpres)

Problemele „grave’ se dezbat in recreației (Instantaneu de la Școala generală nr. 124 din Capitală).
Foto : EMIL COJOCARU

un dialog Intre 
REPORTERII NOȘTRI 

DUPĂ 35 ORE DE ȘCOALĂ

CALIFICATIVUL 
„FOARTE BINE“

UNIVERSITA TEA
POPULARĂ

IN NOUL AN

La 15 septembrie am intrat, 
o dată cu elevii, în cîteva 
școli.^ După o săptămînă, vă 
relatăm cele constatate, ob
servații de la primele ore de 
curs, impresii mai bune și mai 
puțin bune...

I.T.: La Liceul „Nicolae Băl- 
cescu“ am fost martorul debu
tului unei tradiții. Fiecare cla
să a IX-a a avut ca oaspeți de 
onoare pe cei mai buni elevi ai 
liceului. Aceștia au vorbit cu 
mîndrie despre școală, despre 
succesele și tradițiile ei, des
pre cerințele și exigențele stu
diului și disciplinei în liceu. 
Seara, s-au regăsit cu toții în 
sala de festivități pentru a ur
mări un atrăgător program ar
tistic, după care s-au făcut 
primele invitații la dans din 
acest an școlar.

M.V.: Este vorba de e tra-

Șl AMENDAMENTELE 
PROVIZORATULUI

diție care se generalizează. La 
Liceul nr. 10 din Capitală 
festivitatea de deschidere a 
cursurilor nu s-a redus, ca în 
alți ani, numai la cuvîntul și 
urările directorului școlii, ci 
a fost o adevărată serbare. De 
altfel, și în celelalte școli prin 
care am trecut am putut a- 
precia inițiativa conducerilor

școlilor și a organizațiilor 
U.T.C. de a da acestui eveni
ment coloratura unei adevă
rate sărbători școlare.

L. L.: Totuși, elementul e- 
sențial al „debutului11 despre 
care discutăm este învățătura. 
După serbare, în școli, s-au 
desfășurat primele lecții...

M. V.: Le-am urmărit la Li

ceul industrial de chimie din 
București. Am fost martor al 
începutului vieții liceale în a- 
cest tip nou de școală. Aici, 
tot ce întîlnești se poate în
scrie „noului" : noul colectiv 
de elevi, noul colectiv de pro
fesori, noile programe...

I. T.: Mi se pare că la lice

ele cu un asemenea profil, un 
element foarte important pen
tru pregătire este practica. A 
început ?

M. V. : Da. Sîmbătă, deci a
LUCREȚIA LUSTIG 

MARIETA VIDRAȘCU 
ION TRONAC

(Continuare In pag. a ll-a)

DE ÎNVĂTĂMÎNT Pregătiri pentru noul an forestier

Interviu cu acad.
Azi se deschid cursu

rile Universității Populare 
București. In legătură cu 
acest eveniment redactorul 
nostru Viorica Grigorescu 
a avut o convorbire cu 
rectorul universității, aca
demicianul REMUS RĂ- 
DULEȚ:

— Unitară în tendințele ei, 
Universitatea populară, tre
buie să popularizeze, să atragă

Remuc Răduleț
spre sine prin calitatea mun
ci; sale, oameni ai muncii din 
rîndurile unui public eterogen, 
dornici de a-și lărgi orizontul 
cunoștințelor științifice, plasti
ce, literare etc. La cursurile cu 
tematică artistică iau parte 
chiar toate categoriile de oa
meni ai muncii, fără deosebire 
de vîrstă sau sex, de profe
siune sau pregătire prealabilă,

(Continuare in pag. a ll-a)
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In cartierul Baba Novac din Capitală, se Înalță noi blocuri de locuințe
Foto: AGERPRES

Organizarea pro
ducției pentru noul 
an forestier început 
la 1 septembrie, a 
constituit o preocu
pare de prim ordin 
a unităților Minis
terului Economiei 
Forestiere din Re
giunea Argeș.

Astfel, pentru asi
gurarea unei pro
ducții raționale, tă
ierile au fost eșalo
nate în așa fel, in
cit din cele 387 par
chete principale de 
pădure din raza 
D.R.E.F. Argeș, pre

văzute a se ex
ploata în 1967, la 95 
parchete tăierile vor 
fi efectuate în tri
mestrul IV al anu
lui curent. încă din 
luna septembrie 
exploatările se des
fășoară pe 36 par
chete.

Pentru ridicarea 
calificării conducă
torilor procesului de 
producție din ex
ploatările forestiere, 
la Curtea de Argeș 
s-au deschis cursuri 
cu o durată de 4 

luni, la care parti

cipă peste 40 șefi de 
parchete și 35 sor- 
tatori.

In scopul creării 
de condiții de mun
că tot mai bune, au 
fost luate măsuri 
pentru construirea 
a peste 6 000 mJ 
cabane, din care 
circa 3 000 m2 în tri
mestrul IV.

Pînă în prezent 
s-au construit peste 
80 km drumuri 
și 28 funiculare 
de diferite tipuri.

R. PĂDURARU
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Fănuț Neagu
Nopți de septembrie, nu 

mai plouă cu stele, munții 
Herb în flăcări vegetale, in 
toaca lunii, scindură de tag, 
izbesc în tropot, cu copite/e, 
norii, și in cimpie coboară 
mari melancolii și vulpi 
roșii beau neguri albastre și 
vinete. Sus, la Virful cu 
Dor cerbii și-au adăugat, în 
noaptea stingerii echinoc
țiului. incă un ine! în ra
muri, la Cozia, neatinse de 
mină, ci clătinate de vintul 
născut intre arini și brazi, 
au sunat clopotele, glasul 
lor a trecut in somnul haidu
cilor de demult —și focuri 
au Început să tremure la 
stîni și frunza a început să 
cinte, dulce și legănat, ca 
o taină și un dor adine, și 
cintecul ei s-a înfrdțit cu 
șoapta ierburilor din cimpia 
română în care, seara, cind 
asfințitul leagă hotarele cu 
fringhii de rugină, răsar, ca 
fantasme, umbre de călăreți 
ce nu mai sînt. Păsările 
Deltei, formînd peste ape 
mari pîriuri mișcătoare, au 
pornit spre țărmul soarelui 
veșnic, spărgind cimpia in
versă a cerului in care se 
Înfig cumpenele stind in
tr-un picior ca niște dropii 
ale pustiilor. E toamnă, ma
rele anotimp al culesului, 
gindul zboară peste cîmpii 
și umblă pe munfi, beat de
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miresme și de culori, griul 
spune povești in hambare, 
spune despre pămint și des
pre oameni, in viile de la 
Murfatlar, frumoase cum e 
și pămintul Dobrogei scăl
dat de vintul in care foșnesc 
sărurile mării și picură 
verde o nostalgie asiatică, 
fete pirguite de soare, cu 
părul lung, sărutat, noaptea, 
cu lăcomie, de barcagii sau 
de tractoriști, culeg struguri 
tămiioși — și-n crame bol
borosește mustul ca un 
singe încărcat de patimi, 
și nuci bătrîni, sub care 
visezi la toate dragostele, 
Iși scutură crengile, iar 
plopii, Îngălbeniți după ga
lopul lor năvalnic prin toa
te zilele verii, scriu pe mar
ginea orizontului poeme ale 
amintirii. Drumuri cotite și 
ramuri scuturate de lună și 
ape limpezi și funigei în 
ierburi și turme de oi cobo- 
rind spre bălti. E toamnă și 
mi-e dor de-un cintec al 
lunecării luminii prin frun
ze, prin vaduri năpădite de 
mocani, prin Rucăr și prin 
riul Doamnei, ca in poemele 
lui Ion Pillat. (mi gilgiie 
sub frunte copilăria și prima 
zi de școală, îmi tremură la 
tîmplă tofi solzii de șindrilă 
smulși de vint, iepuri de 
viscol mătănii bat in pragul 
casei mele, și-un vint ce 
htge-n crînguri, învălmă- 
șindu-le, adună din nesfirși- 
rile Bărăganului șuierul de 
sipică din răzoare. O. 
toamnă românească, brazdă 
de cintec și corn de aur, 
cile amețitoare povești îmi 
trezești in sutlet I

*
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Dezvoltarea 
rețelei 

de brutării 
în comune

O hotărîre 
a Consiliului 
de Miniștri
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MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
film pentru ecran panoramic 

rulează Ia Patria (orele IOi 
12,45 15.45: 18,30, 21,15).

ZORBA GRECUL
rulează la Republica (orele 8, 
10,30, 13,15, 16, 18,45, 21,30).

Consiliul de Miniștri a emis, 
la propunerea Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, o hotărîre pri
vind dezvoltarea producției 
de pîine în comune. Potrivit 
hotărîrii, cooperativele agricole 
de producție și organizațiile 
cooperației de consum sînt 
autorizate să înființeze bru
tării în comunele în care nu 
există asemenea unități.

Organizațiile cooperației de 
consum pot înființa brutării în 
comunele în care adunările I 
generale ale cooperativelor N 
agricole de producție au luat 
hotărîrea de a nu înființa 
brutării proprii. Pentru folo
sirea rațională a capacităților 
de producție se recomandă 
construirea sau amenajarea 
de brutării și prin asocierea a 
două sau mai multe coopera
tive agricole de producție din 
aceeași comună sau din co
mune apropiate. Brutăriile 
cooperativelor agricole și cele 
ale cooperației de consum vor 
asigura producția de pîine și 
de alte sortimente de panifi
cație din materia primă adusă 
de consumatori. Pentru sala- 
riati. pensionari, membrii fa
miliilor acestora și cantine, 
brutăriile vor fabrica pîine 
din făină repartizată din fon
dul central.

Plata prestațiilor de servicii 
pentru producerea de pîine și 
a celorlalte sortimente de pa
nificație se va face în natură 
sau în bani, potrivit specificu
lui local și cererii beneficiari
lor.

Cantitățile de grîu sau de 
făină primite ca plată a 
prestațiilor de servicii de că
tre brutăriile cooperativelor a- 
gricole de producție sau ale 
cooperației de consum sînt 
scutite de impozite pe circu
lația produselor. Din aceste 
cantități brutăriile cooperati
velor agricole de producție 
vor putea fabrica produse de 
frânzei ărie care se vor vinde 
numai în magazinele coopera
ției de consum, potrivit regle
mentărilor în vigoare. De ase
menea, brutăriile organiza
țiilor cooperației de consum 
vor putea fabrica produse de 
panificație din cantitățile de 
grîu si făină primite ca plată 
a prestăr’lor de servicii, care 
se vor scade din cantitățile de 
grîu și făină repartizate din 
fondul central.

Prin hotărîre sînt stabilite, 
de asemenea, sarcini ce revin ® 
unor ministere care vor con
tribui la realizarea și buna 
desfășurare a activității bru
tăriilor sătești.

fAgerpreș)

Centenarul Academiei
— încheierea Sesiunii

Sesiunea generală științifică 
consacarată Centenarului A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România, s-a încheiat sîmbătă 
la amiază. în cele patru zile, 
cît au durat lucrările, au fost 
prezentate aproximativ 400 de 
comunicări, din toate dome
niile științei, la a căror ela
borare au contribuit peste 
1 000 de oameni de știință din 
Institutele și centrele Acade-

Munții Făgăraș. Strunga Dra
cului. Excursioniști temerari 
din București și Mediaș tncer- 
cindu-și tortele in această di
ficilă porțiune a crestelor fă- 

gărășene.
Foto: I. NAUMESCU

generale științifice —

miei, din universități și insti
tute de învățămînt superior, 
din institutele și unitățile de 
cercetare departamentale ți 
uzinale din întreaga țară.

La ședința de închidere a 
sesiunii au luat parte tovară
șii Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar ai C.C. al P.C.R., 
Roman Moldovan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științi
fice, miniștri, conducători de 
instituții centrale și organi
zații obștești.

Acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei, a prezen
tat concluziile Sesiunii gene
rale științifice.

(Agerpres)

ACTUALITATEA
Placă comemorativă 

Coțbuc
Pe Calea Plevnei din Capi

tală, la nr. 40 pe peretele 
casei în care George Coșbuc 
ți-a trăit ultimii ani din viață. 
s-a dezvelit sîmbătă la amiază 
o placă comemorativă, cu pri
lejul centenarului marelui 
poet.

In marmura albă, sub me
dalionul poetului, sînt săpate 
cuvintele : „în această casă a 
locuit în ultimii ani ai vieții 
sale poetul George Coșbuc — 
1866—1918, cîntăreț de seamă 
al vieții și aspirațiilor poporu
lui român, eminent traducător 
din literatura universală Sep
tembrie 1966“.

Cu acest prilej, prof. univ. 
C. G. Nicolescu și prof. Florian 
Georgescu, directorul Muzeu
lui de istorie a orașului Bucu
rești, au evocat momente din 
viața bucureșteană a poetului.

(Agerpres)

Muzeul viticulturii 
și pomiculturii

La Golești, regiunea Argeș, 
s-a inaugurat recent un muzeu 
etnografic in aer liber, cu 
temă unică — viticultura și 
pomicultura — ocupații stră
vechi ale poporului nostru. 
Gospodăriile țărănești și in
stalațiile tehnice expuse în 
muzeu datează din prima ju
mătate a secolului al XIX-lea, 
pînă în primele decenii ale se
colului al XX-lea, achizițio
nate de la Odobești, Paneiu, 
Drăgășani, Pitești, Muscel, Do- 
brogea, Valea lui Mihai, Aiud, 
Lechința și din vestite zone 
vitipomicole din țară. Pentru

întregirea peisajului istorico- 
etnografic al celor două vechi 
și permanente îndeletniciri ale 
poporului român, în sectorul 
pavilionar sînt expuse mate
riale arheologice din perioada 
geto-dacă pînă în vremurile 
moderne, reproduceri după 
izvoarele antice și medie
vale, dar mai ales obiecte au
tentice păstrate în casele pod
gorenilor. Tot prin mijloace 
muzeografice sînt ilustrate 
și alte aspecte ale etnografiei 
— practicile, obiceiurile și 
credințele populare legate de 
această străveche activitate.

I. M.

TELEVIZIUNE
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La ora ctnd citiți a- 
ceste rînduri, participați, 
ții la cea de a XV-a e- 
diție a Turului Româ
niei, după ce au înoptat 
în frumoasa stațiune de 
pe Valea Oltului, Căli- 
mănești, se pregătesc 
pentru ultima etapă. Ei 
mai au de parcurs 175 
kilometri și ostilitățile 
nu au fost încă înche
iate. Drumul pînă la 
București nu se anunță

Turul ciclist
al României

In ziua
ultmsi
etape

deci a fi o simplă 
malitate 
întîmplă 
cursele 
asta 
diția din acest an este 
de departe cea mai di
namică Să mai amintim 
de acel permanent 41— 
42 km la oră ? Sau că 
ultimul clasat are o 
medie orară generală de 
aproape 39 km, cifră 
care depășește conforta
bil media orară a în
vingătorilor din altă

așa cum 
îndeobște 

pe etape, 
pentru că

for- 
se 
în 
Și

ediție anterioară ? Mai 
este de adăugat încă 
un 
cele mai puține abando
nuri. Doar 4 concurenți 
nu au ajuns Ia Deva, 
capătul etapei a X-a : 
Minneboo (Olanda) și 
Gheorghe Juravle, acci
dentați, Ion Constanti- 
nescu și Bela Covaci, 
bolnavi. Nu s-au înre
gistrat sosiri după în
chiderea controlului (20 
la sută din timpul câști
gătorilor de etape). Fap
tul denotă o bună pre
gătire a concurenților. 
Dacă Ia acest capitol ci
cliștii stau astfel, nu a- 
celași lucru se poate 
spune cu privire la ca
pitolul sportivitate. Cîți- 
va concurenți printre 
care, spre regretul nos
tru, și două vîrfuri ale 
lotului de speranțe, Tu
dor Vasile și Alexandru 
Sofronie, au fost penali
zați pentru mers neregu
lamentar în etapa a X-a. 
Totuși, numărul penali
zărilor este incomparabil 
mai mic decît tn alte 
competiții asemănătoa
re. Dar ca în orice pro
bă de lung kilometraj 
sînt și lucruri bune si 
mai puțin bune, toate la 
un loc alcătuind 
tăminte pentru 
Dar despre asta, 
terminarea cursei.

Pină atunci un 
este cert : disputa 
tivă deosebit de 
la care au contribuit pe 
măsura posibilităților 
fiecare din concurenții 
care vor încheia marele 
înconjor pe biciclete as
tăzi tn jurul orei 17,00 
pe velodromul Dinamo.

aspect : ediția cu

Invă- 
tineret. 

după

fap 
spor- 
dîrzi

EMIL IENCEC

Europenele atleților juniori SCURTE ȘTIRI
• Turneul internațional de 

box de la Budapesta a conti
nuat cu desfășurarea primelor 
meciuri ale semifinalelor. La 
categoria cocoș, pugilistul ro
mân Nicolae Gîju l-a învins 
la puncte pe maghiarul Kle- 
novits.

ODESSA (prin telefon de la trimisul nostru special VĂ- 
SILE RANGA).

Marea Neagră, burzuluită peste noapte ne-a adus o di
mineață întunecată, fără o rază de soare.

...Prima zi de întrecere, ora 10. Cu o precizie matema
tică juniorii atleti au debutat tn marele examen euro
pean. în prima probă de pentatlon, 80 m. garduri fete, 
ne-a fost dat să fim martorii unei performanțe de bun 
augur pentru speranțele Mexicului : 11" 1/10 realizată 
de Antenen Metta (Austria). In cea de a doua serie 
Edith Sokol (România) a realizat 890 puncte ceea ce 11 
permite să se situeze printre pretendentele la primul 
loc.

Băieții la decatlon, s-au vrut mai lmpetuoșl ți con
duși de Bonse Dieter (R.F.G.) care a realizat la 100 m. 
11,3 au mers foarte strlns. La cîteva secunde după pri
ma serie a luat startul Andrei Șepci (11,7 la 100 m) timp 
cu care a venit tn pluton dar, nimic Îngrijorător — 
m-a liniștit antrenorul federal Alexandru Pândele : „An
drei merge toarte bine la prăjină, Înălțime, garduri, pro
bele lui favorite*. Subscriu fără reticențe, acordînd spe
cialiștilor primul cuvtnt.

...De mai bine de o oră stnt tn tribuna Stadionului Cen
tral din Odesa, „Stadionul Mării Negre", cum ti nu
mesc localnicii, alături de băieții și fetele noastre, cei 
care azi au zi de relaxare, dar care mtlne se vor avtnta 
cu toată puterea tn lupta cu timpul pe pista sau gazonul 
Întrecerii. Marllena Ciurea, Maria Baciu slnt tn aten
ția spectatorilor din tribune care In semn de admirație 
le-au oferit flori. Și ele ca și toți cei aflați aici la Ode
sa, trăiesc intens, emoționat, așteptînd desfășurarea 
probelor, comunicarea rezultatelor. „Lă băieții noștri se 
observă ptnă acum — îmi spune Alexandru Pândele, o 
notă de timiditate care presupune o lipsă a concursuri
lor internaționale. Aceasta, pentru că adesea sint pre
ferați tn competiții de anvergură seniorii iar juniorii 
stau mai mult pe acasă.

Un alt rezultat : ștafeta 4x100 băieți a intrat tn fina
lă 'deși a alergat destul de comod. Așteptăm deci și In 
această probă un rezultat bun ca șl în toate celelalte 
probe care se vor desfășura duminică.

• Astăzi, în noua sală de 
sport din Cluj se va disputa 
întîlnirea amicală de baschet 
dintre selecționatele feminine 
ale României și Italiei.

(Agerpres)

8,30 : Cum va fi vremea ; 8,32 : Pentru noi, femeile ! 9,15 ; 
Emisiune pentru copii și tineretul școlar : „Pe teme școlare", 
întîlnire cu personaje din opera lui Ion Luca Caragiale ; 
10,15 : Emisiune pentru sate ; 11,25 : Transmisiune de la pa
rada militară de la Ceske Budenovice — Republica Socialistă 
Cehoslovacă a trupelor din R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Ungară și Uniunea Sovietică, participante la 
manevrele militare „Vltava" ; 12,05 Transmisiunea părții a 
doua a concertului de deschidere a stagiunii orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de Stat „George Enescu". Dirijor : Mircea 
Basarab ; 15,50 : Transmisiunea de la Stadionul Republicii din 
Capitală. Aspecte de la meciul de atletism România—Italia ; 
16,00 Transmisiune de la Stadionul Dinamo a meciului de 
fotbal dintre echipele Dinamo București—Steagul Roșu Bra
șov. Alternativ aspecte de la Campionatul mondial de gim
nastică. Transmisiune de la Dortmund — R.D.G. ; 19,00 : Te
lejurnalul de seară ; 19,20 : Interpretul preferat — muzică 
populară românească la cererea telespectatorilor ; 19,40 :
„Centum anni Academiae" — emisiune de știință ; 20,15 : 
Magazin duminical; 21,00: Film: „Clubul cavalerilor" — 
producție a studiourilor poloneze ; 22,35 : Invitatul nostru: 
solistul italian Don Backy ; 23,05 : Telesport; 23,15 : Tele
jurnalul de noapte.

Melodiile populare interpretate de formațiile din comunele Bălteni și Dragalina (regiunea 
lași) unesc nu numai in sală ci și pe scenă mai multe generații

Foto: AGERPRES
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VOYO
rulează Ia Grivița (orele 9i 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

NOTRE DAME DE PARIS - cine
mascop —

rulează la Luceafărul (orele
8.30 11, 13,30. 16, 18,30 ; 21),
București (orele 8.30, 11, 13,30; 
16; 18,30, 21), Melodia (orele 9; 
12, 15; 18, 21). Modern (orele 
9, 11,15, 13,30, 16. 18,15: 20.30), 
Feroviar (orele 10,30- 13,30,) la 
orele 16; 18.30, 21 CASA
NOASTRĂ.

SUZANA Șl BĂIEȚI!
rulează la Capitol (orele 8,30; 
11, 13.30, 16, 18,30: 21).

LUMINĂ DUPĂ JALUZELE 
rulează la Festival (orele 9i
11.15, 13.30, 16, 18,30. 21), Ex
celsior (orele 8,30: 11, 13.30; 
16: 18,30; 21). Aurora (orele 9i 
11.15: 13.30: 16; 18.30: 21)

ÎN NORD, SPRE ALASKA I — 
cinemascop —

rulează Ia Victoria (orele 9i 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45).

PE DONUL LINIȘTIT — seria a 
Il-a

rulează Ia Central (orele 8,30; 
10,45; 13,15; 15,45; 18,15: 20,45), 

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ
rulează la Union (orele 15,15; 
18, 20,45).

URME ÎN OCEAN
rulează Ia Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,45).

ESCROCII LA MlNASTIRE — 
cinemascop —

rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15).

5 000 000 DE MARTORI
rulează la Bucegi (orele 9,30; 
11,45; 14; 16; 18,15; la orele
20.30 RĂSCOALA.

CLEOPATRA — cinemascop — 
(ambele serii)

rulează la Gloria (orele th 
12,45: 16,30; 20.15).

MONEDA ANTICA
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

DRAGOSTEA ÎNVINGE — ci
nemascop — v

rulează Ia Tomis (ore;ejj|);
11.15, 13,30; 16,15; 18,30;
20,45), Miorița - (orele 9: 11,15; 
13,30: 16: 18,30; 20,45).

MlINE, MEXICUL I
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18,15; 20,45).

FANFAN LA TULIPE
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18,15), Progresul (orele 15,30; 
18; 20.45).

COPIII MĂRII
rulează la Munca (orele 16; 
18,15: 20.30)

ȚARA FERICIRII
rulează la Arta forele 9: 11,45; 
15,45: 18; 20.45).

COPLAN 1ȘI ASUMA RISCUL 
rulează Ia Popular (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Lira (orele 
15,30; 18: 20,30).

PARĂ PAȘAPORT ÎN ȚARA 
STRĂINA

rulează la Moșilor (orele 15,30: 
18; 20.30)

JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,30).

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE

rulează la Floreasca (orele 9i 
11,15; 13.30; 16; 18,30. 21).

COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop —

rulează la Rahova (orele 15; 
18; 21).

ALBA CA ZAPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI

rulează la Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Buzești (orele 9; 11,15; 12,30; 
16; 18,30; 21).

SE INTIMPLÂ NUMAI DUMINICA 
rulează la Drumul Sării (ore' ' 
15,30; 18: 20,30).

ClINELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

□SEISEEO E • CONTINUĂRI

Hunedoara 
se pregătește 

de pe acum
— Am dori să vă refe

riți mai amănunțit la aces
te sarcini.

— C.S.H. va continua să ră- 
mînă și în 1967 principalul 
furnizor de metal al țării. Va 
trebui să producem în 1967 cu 
200 mii tone oțel mai mult de
cît în anul acesta, iar în 1970 
cu 500 mii de tone mai mult. 
Superioare sînt și prevederile 
la cocs, fontă, laminate. Pro
ductivitatea muncii va trebui 
să crească cu 9 la sută în com
parație cu cifra planificată 
pentru anul în curs, aceasta 
fi’nd principala cale a reali
zării sporului de metal. Cresc, 
de asemenea, în mod substan
tial sarcinile privind îmbună
tățirea calității produselor si
derurgice și mai ales a di
versificări producției de oțel.

— în combinat s-au pre
conizat. desigur, și căîle 
pentru înfăptuirea acestor 
sarcini. Care sînt acestea ? 
—Principalul obiectiv, după 

părerea mea. îl constituie 
fructificarea din plin a expe
rienței bogate dobîndită pînă 
acum de siderurgiștiî noștri. 
Avem foarte mare încredere 
în priceperea muncitorilor. în 
snirîtul organizatoric al mai
ștrilor șl inginerilor în inven
tivitatea lor. Colectivele sec
țiilor noastre, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au 
trecut multe examene arde. 
Avem un avantaj deosebit 
prin faptul că ne cunoaștem 
cu mult timp înainte sarcinile 
pe anii viitori ai cincinalului, 
ceea ce ne permite să ne or

ganizăm temeinic, din vreme, 
în vederea îndeplinirii lor. în 
același timp, statul ne vine în 
ajutor prin importante inves
tiții, care vizează mărirea ca
pacității de producție a com
binatului și modernizarea pro
ceselor tehnologice. Amintesc, 
printre altele, intrarea în 
funcțiune, în curînd, a furna
lului nr. 8 de 1000 m.c. cons
truirea unei fabrici de dolomi- 
tă, transformarea cuptorului 3 
de la oțelăria II într-un cup
tor cu o capacitate de 400 
tone, modernizarea aglomera- 
torului I, modernizarea lami
norului 800 mm. și adaptarea 
Iui pentru laminarea oțeluri
lor aliate, construirea unui 
nou bluming de 1 300 mm. etc.

— Care este aportul pe 
care pot să-l aducă cei 
9 000 de tineri din combi
nat în îndeplinirea acestor 
sarcini ?

— Ne-am bucurat și pînă 
acum de ajutorul tinerilor, ei 
fiind părtași la toate succese
le colectivului nostru. Cred 
însă că două sînt direcțiile în 
care trebuie să acționeze or
ganizațiile U.T.C. în viitor. A- 
nume : mobilizarea permanen
tă a tuturor tinerilor la acțiu
nile ce vor fi inițiate în toate 
secțiile pentru perfecționarea 
pregătirii profesionale — con
ferințe, simpozioane, consfătu
iri tehnice, întîlnîri cu oameni 
de știință etc. Solicităm, de a- 
semenea, ca organizațiile U.T.C. 
să inițieze ele însele. în cola
borare cu comitetul sindicatu
lui. diferite alte acțiuni, acti
vități pentru însușirea mai te
meinică de către tineri a me
seriei, a noilor tehnologii, să 
le stimuleze gustul pentru li
teratura de specialitate.

Cealaltă direcție la care 
m-aș referi este intensificarea 
eforturilor pentru întărirea 
disciplinei tinerilor în produc
ția.

Universitatea 
populară 

in noul an 
de învățămînt

interesul unanim fiind acela 
de a dobîndi jaloane sigure în 
aprecierea fenomenului este
tic, de a-și forma gustul. La 
toate cursurile — de științe, 
de literatură și arte — specifi
cul comunicării dintre Uni
versitatea populară și audito
rii săi adulți, cu ocupații în 
producție și cu exigențe diver
se, ne impune, să satisfacem 
nu cerințele obișnuite ale unui 
învățămînt, ci cerințele unui 
dialog matur, care să-și cap
teze însă, prin forme plăcute 
și odihnitoare, interesul oa
menilor muncii pentru cul
tură.

— Cum reușiți să orien
tați tematica cursurilor cît 
mai aproape de cerințele 
vieții, de necesitățile ac
tuale de culturalizare ?

— Un sondaj întreprins 
printre cursanți acum cîteva 
luni ne-a permis să cunoaștem 
mai bine nu numai structura 
pe profesiuni și vîrste, ci și a 
dezideratelor lor culturale. 
Prima concluzie a fost că au
ditorii sînt de o exigență care 
depășește așteptările noastre. 
Acum, publicul nostru, in
struit prin sistemul învăță- 
mîntului de stat, general 
și de specialitate, ne cere însă 
ca în continuare să aprofun
dam informația culturală pu- 
nînd accentul pe sistemele de 
cunoștințe și să diversificăm 
în același timp atît domeniile, 
cît și cunoștințele pe care le 
difuzăm cu regularitate. Le-am 
satisfăcut ultima cerere îmbî- 

nînd anumite cursuri vechi Și 
ridicînd, totuși, numărul lor 
total de la 24 la 27, prin adău
girea unor noi cursuri de 
științe sociale, de științele 
naturii și tehnice și de artă.

O caracteristică a temati
cii este că numeroase cursuri 
reflectă cele mai recente 
— și deci cele mai com
plexe — cuceriri ale ști
inței, în domenii de mult stu
diate, și deci prezentarea lor 
cere iarăși aprofundare. Am 
considerat că este actual și 
important să punem în evi
dență răsunetul excepțional, 
pe plan filozofic, al acestor 
cuceriri, însă și consecințele 
lor pe plan tehnic, acest mod 
modern de valorificare prac
tică a cuceririlor științifice — 
și aceasta, iarăși, nu se poate 
face fără aprofundare.

— Ați adoptat, desigur, 
și alte măsuri spre a mări 
eficiența muncii.

încercăm să cuprindem, pe 
cît se poate, activitatea în ci
cluri. Preferăm cursurile față 
de conferințele disparate pen
tru că efectele cumulative de
pășesc, evident, cu mult pe 
cele auditive. Apelînd la 
forma cursurilor pe grupuri 
de probleme, cite 5—6 expu
neri, dorim să alcătuim sis
teme. Cultura înseamnă și un 
sistem.

Vom alătura conferinței cu 
mai mult curaj și alte forme : 
medalioane, mese rotunde, 
seri de întrebări și răspunsuri. 
Anul acesta dotăm cursurile 
cu aparatură care să înles
nească predarea cu mai multe 
materiale ilustrative.

— Am reținut o cifră 
din statistica întocmită de 
Universitatea populară: 
63,3 procente de cursanți 
tineri. Cu toate acestea un 
curs intitulat ..Tineretul și 
viața contemporană" care, 
așa cum era conceput anul 
trecut, cuprindea idei inte
resante, pasionante, esen

țiale pentru întrebările ti
nereții, lipsește anul viitor 
din program.

— Tineretul este publicul 
nostru cel mai prețios și cel 
mai pretențios. Dacă a ocolit 
acest curs, este probabil că nu 
i-am găsit forma de prezen
tare cea mai bună, cea mai 
atractivă. Deoarece cursul a 
avut un conținut tematic in
teresant se poate că și defici
ențele de popularizare să fi 
cauzat o frecventare prea scă
zută față de conținutul tema
tic și nivelul abordării proble
melor de către lectorii care 
le-au prezentat. Poate că nici 
comitetul orășenesc al U.T.C. 
nu a popularizat destul cursul. 
Poate că slabele noastre le
gături cu comitetul orășenesc 
U.T.C. explică și numărul 
redus de tineri din uzinele și 
fabricile Capitalei care au 
participat la cursurile noastre. 
Ne vom strădui ca printr-o 
strînsă legătură cu organiza
țiile U.T.C. să obținem în 
viitor rezultate mai bune în 
această privință.

Calificativul
„foarte bine" 

și amendamentele 
provizoratului

treia zi de școală, elevii erau 
în atelier. Au 6 ore de instru
ire practică pe săptămînă. A- 
supra interesului cu care pri
vesc elevii aceste ore de prac
tică, în afară de simpla im
presie mulțumitoare, n-am 
alte argumente : în catalog nu 
apăruseră încă notele...

I. T. Am răsfoit cataloagele 
la Craiova. E drept, cele pro

vizorii (de ce se folosesc la în
ceputul anului vreme destul de 
îndelungată cataloage pro
vizorii, n-am reușit să înțe
leg !). Răspunsurile multor e- 
levi au fost calificate cu note 
bune. Chiar și la lecțiile reca
pitulative.

I. T.: Situația „primelor 
note" nu este însă peste tot 
aceeași. Anul școlar a început 
și cu note slabe. Ele aparțin 
acelor elevi care — aflați în- 
tr-o dulce euforie — se consi
deră încă în vacanță. Conse
cința firească : note sub 5. 
Bunăoară, tot la liceul craio- 
vean, la fizică și matematică, 
în clasele a X-a G și a X-a H 
notele de 4 tind să „egaleze", 
ca număr, pe cele care trec de 
7. Alarmantă, de-a dreptul, 
este situația din clasa a X-a A 
unde, la matematică, din șase 
elevi examinați, cinci au hiat 
nota 3 iar al șaselea, cu multă 
greutate, un 5.

L. L. : Sînt, deci, și anul a- 
cesta elevi care se „acomodea
ză" cu dificultate, care pre
lungesc „jocul" de-a vacanța 
și, ceea ce e tot atît de grav, 
aceasta se petrece sub ochii 
parcă somnoroși, ori clipind 
„binevoitori", ai colegilor.

I. T. : în clasele pe care 
le-am amintit nimeni nu era 
supărat de această situație a 
primelor note proaste, întîm- 
pinate cu o tăcere desăvîrșită 
— deci aprobare sau indife
rență — ceea ce indică de la 
început necesitatea stimulării 
opiniei claselor.

M. V.: Organizația U.T.C. 
din școală poate și trebuie să 
intervină în viața colectivelor 
de elevi chiar din primele ore, 
pentru a statornici o atmosferă 
de răspundere față de s’tudiu, 
atitudine disciplinată la ore, 
și în timpul liber, pentru a for
ma combativitatea elevilor. 
Dar, din păcate, n-o face din 
primele zile, ca și cum crea
rea unui asemenea climat de 
muncă n-ar face parte din ac
tivitatea pregătitoare pentru 
adunările de dare de seamă $ț 
alegeri în organizațiile U.T.C.

L. L.: Nici instabilitatea o- 
rarelor pe care am constatat-o 
în toate școlile vizitate nu este 
generatoarea unei atmosfere 

de muncă intensă, ordonată. 
Orarele provizorii duc la pro
vizorat în activitatea școlară.

M. V.: Printre altele această 
situație nefirească este stimu
lată (ca să nu spun creată) 
chiar de Regulamentul de 
funcționare a școlilor de cul
tură generală, editat de Minis
terul învățămîntului. Să ci
tim articolul 51 : „Orarul se 
întocmește de un colectiv de 
învățători și profesori, se dis
cută în consiliul pedagogic și 
se aprobă de director, cel mai 
tîrziu pînă la data de 25 sep
tembrie". De ce să nu fie de
finitiv orarul la 15 septembrie, 
cînd începe, de fapt, școala ?

L. L. Pentru că foarte 
multe treburi organizatorice, 
din nefericire, nu se încheie 
la 15 septembrie.

Reglementarea timpurie a a- 
cestor aspecte din activitatea 
școlii ar permite și elabora
rea orarului în timp cores
punzător. Reproduc, spre con
vingere, consultația acordată 
de tovarășul prof. dr. docent 
ION BERCA — șeful catedrei 
de metodica și practica peda
gogică a Universității din 
București „Orarul este un do
cument care fixează, din punct 
de vedere pedagogic, o succesi
une constantă a orelor de cla
să, și a muncii in producție a 
elevilor de Ia școlile profesio
nale pentru fiecare zi a săp- 
tămînii, concretizind, in felul 
acesta planul de învățămînt. 
Un orar bine întocmit a- 
sigură repartizarea judicioa
să a activităților școlare 
ale elevilor, menajarea ca
pacității de muncă și crea
rea condițiilor pentru activi
tatea multilaterală.

Iată, deci, cît de important 
este orarul în viața de școa
lă, el trebuie elaborat din pri
ma zi, să aibă stabilitate, să 
genereze la elevi deprinderi 
de muncă intelectuală, ordo
nată și temeinică.

Cercetările psihologice, în
delungata practică școlară au 
arătat, de pildă, că, in gene
ral, capacitatea de muncă a 
elevilor crește către ora a pa
tra, după care incepe să se 
instaleze oboseala. La ora 
cincea Intervine un fenomen 

foarte interesant. La gîndul 
că munca se termină, organis

mul mobilizează energia pentru 
un efort sporit și are loc o re
naștere a capacității de mun
că, cu condiția ca obiectul de 
învățămînt planificat în a- 
ceastă oră să prezinte dificul
tăți mai mici in însușirea lui 
de către elevi, să aibă și un 
caracter recreativ.

O importanță deosebită o 
prezintă eșalonarea obiectelor 
de învățămînt de-a lungul 
săptămînii școlare. Și, în a- 
ccastă privință cercetările 
psiho-pedagogice au stabilit 
procentul randamentului inte
lectual al elevilor : Luni — 98 
Ia sută, marți — 105 la sută, 
miercuri — 105 la sută, joi 
— 98 la sută, vineri — 95 la 
sută, simbătă — 94 Ia sută. 
După cum se observă, maxi
mum de randament îl oferă 
ziua de miercuri. Din punct 
de vedere pedagogic înseamnă 
că în această zi se pot plasa 
în orar obiecte care solicită 
intr-un grad mai înalt efor
turile intelectuale ale elevi
lor. tncepînd de joi, curba în
cepe să scadă către sîmbătă, 
ceea ce necesită o îmbinare 
judicioasă intre diferitele obi
ecte de învățămînt. De aici, 
necesitatea ca joia, în funcție 
de prevederile planurilor de 
învățămînt și a programelor 
școlare, să-și găsească loc în 
orarii diverse activități ca. de 
pildă, lecțiile-excursii sau vi
zite, lucrul manual.

Conceperea orarului presu
pune, așadar, un studiu știin
țific, și nu o transcriere gra
fică a orelor".

I T.: Și, nu numai orarul 
este în aceste zile provizoriu, 
dar și cataloagele. Consecința? 
Elevii care nu s-au oregătit 
pentru primele ore de clasă 
răspund : „Nu-i nimic. Notele 
tot nu se trec în catalogul 
adevărat!“

Intr-adevăr, nomele acestea 
nu se trec decît în catalogul 
..provizoriu". Dar deficiențe
le care le fac posibile ar tre
bui trecute în catalogul maxi
mei răspunderi la rubrica 
„Observații" ca să nu se mai 
repete.
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ș CENTENARUL ACADEMIEI

„Cercetătorii și oamenii noștri de știință au con
tinuat și dezvoltat cu succes tradițiile progresiste 
ale înaintașilor, au dus mai departe ceea ce a creat 
valoros poporul nostru în trecut în acest dome
niu, obținînd realizări importante pentru dezvol
tarea țării, cunoscute și apreciate și peste hotarele 
patriei**.

(Din expunerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘE8CU, secretar general al C.C. al 
P.C.R., la Sesiunea din decembrie 1965 a Marii 
Adunări Naționale).

♦*4. **■**★*★♦★*★*★** *

23 000 de cadre cn pre
gătire superioară, dintre 
care 2 500 în unitățile Aca
demiei — marea majoritate 
Iucrînd direct în sfera cer
cetării — alcătuiesc astăzi 
detașamentul creatorilor în 
domeniul științei care-și 
dăruiesc toate eforturile 
rezolvării în primul rînd a 
unor probleme legate de 
dezvoltarea economiei na
ționale.

Ei au abordat în ultimii 
cinci ani peste 60 000 de 
teme.

Prin studiile lor, cerce
tătorii descoperă noi me
tode de lucru, dezvoltă 
tehnica, proiectează puter
nic lumina științei asupra 
tainelor naturii, investi
ghează domenii noi, caută 
și pun în valoare mereu

alte bogății ale patriei, fac 
să înflorească viața cultu
rală, ridică starea de să
nătate a oamenilor, consa- 
crindu-și talentul și capa
citatea construcției socia
lismului, patriei scumpe.

Pagina pe care o publi
căm astăzi ne oferă o ima
gine a realizărilor obținute 
in ultimii ani de cercetă
torii științifici din țara 
noastră in frunte cu 
membrii marelui for știin
țific al țării — Academia 
Republicii Socialiste Ro
mânia — pentru continua 
Înflorire a științei și cul
turii românești, conturînd 
totodată cititorilor noștri 
perspectivele ce se deschid 
în patru din compartimen
tele de cercetare ale științei 
românești.

Secolul nostru este, în bună 
măsură, un secol al chimiei. 
De aceea este firesc ca în pla
nurile de dezvoltare impetuoa
să a României socialiste, chi
mia să ocupe un loc de frunte. 
Bizuindu-se pe aportul cerce
tării științifice de specialitate 
partidul i-a încredințat aces
tuia sarcini importante.

Cu sprijinul material al sta
tului, Academia și-a organizat 
importante unități de cerce
tare la București, institute de 
chimie la Cluj, Iași și Cen
trul de cercetări din Timișoa
ra. Concomitent se desfășoară 
o activitate tot mai intensă la 
catedrele de specialitate din 
învățămîntul superior. Un a- 
port însemnat la progresul 
cercetărilor chimice îl au in
stitutele organizate pe lîngă 
Ministerul Industriei Chimice 
și Ministerul Petrolului, apoi 
cele patru laboratoare cen
trale și 11 laboratoare uzinale 
din cadrul acestor ramuri in
dustriale.

Cercetările efectuate în ul
timii ani la Centrul de cerce
tări de chimie fizică au adus 
noi contribuții la teoria struc
turii compușilor coordonativi 
și a unor combinații molecu
lare cu transfer de sarcină. 
Studiul amestecurilor binare 
de săruri topite a ajutat la 
rezolvarea unor probleme ale 
structurii lichidelor ionice.

Centrul de cercetări de chi
mie anorganică a continuat 
tradiția școlii românești a cer
cetărilor în domeniul combi
națiilor complexe obținînd re
zultate în domeniul compuși
lor pămînturilor rare, al stu
diului unor elemente rare

și disperse, precum și în pro
bleme ale chimiei silicaților.

Printre elementele rare și 
disperse studiate la Institutul 
din Cluj se află, în special, 
telurul, titanul și zirconiul 
care sînt legate de tehnicile 
metalurgice cele mai moderne. 
Totodată au fost studiate dife
rite faze de prelucrare a unor 
minereuri și, pe baza aceasta

nice, la Centrul de cercetări 
de chimie organică din Bucu
rești a fost dezvoltat studiul 
teoretic al mecanismului poli- 
merizării olefinelor inferioare. 
Acest studiu a dus la desco
perirea unui sistem catalitic 
nou, amil-sodiu-tetraclorură 
de titan, cu ajutorul că
ruia se poate obține polimeri- 
zarea etilenei la presiune o-

bricarea sulfotiazolului a fost 
aplicat în industria medica
mentelor și a avut drept con
secință acoperirea necesități
lor de consum ale țării. La 
rîndul său, procedeul de fa
bricare a nitrofuranului a fost 
aplicat atît în țară, cît și 
peste hotare, și anume în 
S.U.A. și în Polonia.

în același domeniu al chi-

/I SLUJBA INTERESELOR

MAJORE ALE ȘTIINȚEI

REZULTATE

îm- 
teh-

evi-

s-au făcut propuneri de 
bunătățire a proceselor 
nologice.

Cercetătorii din Iași au 
dențiat o nouă clasă a com
pușilor coordonativi ai haio- 
genilor cu baze heterociclice, 
care și-au găsit aplicații în 
biologie și medicină.

Printre rezultatele mai im
portante ale colectivelor de 
cercetători din Timișoara se 
numără elaborarea unor noi 
metode de analiză pentru tho- 
riu, indiu și altele, ca și stu
diile asupra compușilor chela- 
tici.

în domeniul chimiei orga-

PREOCUPĂRI
PERSPECTIVE

I Desfășurîndu-și cercetă
rile pe un front larg, lu
crătorii din domeniul ști
ințelor tehnice au obținut 
un șir de rezultate impor
tante.

In domeniul mecanicii 
fluidelor a fost elaborată 
teoria similitudinii, s-au 
întreprins lucrări în dome
niul lubrificației cu gaze, 
al scurgerii fluidelor vîs- 
coase și al fluidelor la vi
teze sonice și supersonice. 
Au fost create, în domeniul 
mecanicii solidelor, metode 
de calcul al plăcilor sub
țiri și de calcul pentru sis
teme statistice nedetermi
nate.

Pe primul plan al cerce
tărilor de electrotehnică se 
situează teoria unitară a 
cîmpului electric și a cir
cuitelor electrice, analiza 
nodală a sistemelor energe
tice, precum și sinteza cir
cuitelor electrice folosind 
eșantionarea virtuală.

Cercetările în domeniul 
energeticii au căpătat o 
semnificație deosebită prin 
prisma sarcinilor de mare 
anvergură trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. 
în domeniul lărgirii bazei 
energetice a economiei 
noastre. Au fost întreprin
se cercetări privind folosi
rea rațională a resurselor 
primare de energie, cerce
tări privind structura opti
mă a marilor sisteme ener
getice, privind stabilitatea 
funcționării acestora, re
partizarea optimă a sarci
nilor active și reactive, și a 
pierderilor pe linii. în ace
lași timp în direcția mași
nilor și aparatelor electrice 
s-au întreprins cercetări 
privind serii unitare de ma
șini electrice și transforma
toare electrice, privind dis
pozitivele de măsură pentru 
foarte înaltă tensiune pre
cum și filtrele electrostatice.

Unul din domeniile de 
mare perspectivă pentru 
dezvoltarea viitoare a teh
nicii îl constituie automa
tica. Cercetările în aceste 
direcții s-au dezvoltat sim
țitor în ultimii ani. Iată cî
teva domenii mai impor
tante de preocupare : iden
tificarea proceselor nelinia
re, cercetările privind sta
bilitatea sistemelor auto
matelor neliniare; realiza-

rea de sisteme' de reglare 
unificate, analogice și nu
merice. Au fost întreprinse, 
de asemenea, cercetări pri
vind telemecanizarea unor 
întreprinderi industriale, în 
special în domeniul energe
ticii și al transportului pe 
calea ferată, automatizarea 
complexă a locomotivelor 
Diesel-electrice, și au fost 
întreprinse cercetări avind

de
domeniul

este antre- 
activitate

lectrice etc. au constituit 
obiective importante 
cercetare în 
transportului.

Poporul nostru 
nat acum într-o
clocotitoare consacrată în
floririi economiei și culturii 
patriei, activitate la care 
cercetătorii din domeniul 
științelor tehnice participă 
cu entuziasm. Ei își orien-
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ca scop introducerea calcu
latoarelor în conducerea o- 
perativă a marilor între
prinderi și în conducerea 
proceselor tehnologice. Un 
alt grup de cercetări pri
vește automatizarea com
plexă a marilor sisteme e- 
nergetice, sistemele de pro
tecție complet tranzistori
zate, automatizarea mașini- 
lor-unelte, elementele de 
automatizare micropneu- 
matică, realizarea calcula
toarelor electronice etc.

Printre preocupările im
portante ale cercetărilor de 
electronică se numără noi 
sisteme de modulație în 
frecvență, sisteme de trans
misie operativă, aparatură 
electronică de stimulare 
biologică, aparatura elec
tronică de măsură de tip 
numeric, echipamente tran
zistorizate de curenți pur
tători etc.

Creșterea eficienței eco
nomice a transportului, 
mărirea siguranței trans
portului feroviar, locomoti
vele Diesel-electrice și e-

tează cercetările aplicative 
în perioada care urmează 
potrivit marilor sarcini ale 
dezvoltării economiei națio
nale și ridicării continue a 
nivelului de trai al poporu
lui nostru trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

însemnătatea misiunii 
cercetătorilor din domenii
le științelor tehnice rezultă 
limpede din 
care o dețin 
ceasta sferă 
sarcinilor de 
tru răstimpul 1966—1970. 
într-adevăr, dintre temele 
de importanță deosebită 
din programul unitar al 
cercetării științifice elabo
rat de Consiliul Național al 
Cercetării Științifice 480 
au fost cuprinse în planul 
cincinal. Dintre acestea, 
272 de teme, adică mai mult 
de jumătate, sînt din dome
niul științelor tehnice. Cer
cetările din domeniul 
științelor tehnice vor con
tribui la lărgirea bazei 
și valorificarea superioară 
a resurselor naturale ale

ponderea pe 
temele din a- 
în ansamblul 
cercetare pen-

țării, la extinderea dome
niilor de utilizare a produ
selor care pot înlocui ma
teriile prime și materialele 
deficitare, la elaborarea 
unor tehnologii și produse 
noi, la ridicarea nivelului 
tehnic al produselor indus
triei noastre și la întărirea 
poziției lor competitive pe 
piața internațională.

Printre cele mai impor
tante probleme de cercetare 
figurează cele referitoare la 
dezvoltarea și perfecționa
rea industriei siderurgice, 
elaborarea multiplelor as
pecte ale metalurgiei nefe
roase și, tn special, ale a- 
liajelor de aluminiu, cupru 
și zinc, mărirea purității 
oțelurilor, obținerea de noi 
oțeluri și materiale meta
lice.

Oamenii de știință vor 
crea procedee noi de prelu
crare a metalelor prin elec- 
troeroziune, atac chimic, 
ultrasunete, fascicul de 
electroni. Totodată urmează 
să se extindă folosirea je
tului de plasmă în indus
trie.

Pentru nevoile industriei 
electrotehnice, electronice 
și pentru automatică se vor 
elabora materiale noi: e- 
lectroizolante ferite, semi
conductoare. O altă catego
rie de cercetări va 
crearea de noi aparate 
tronice de măsură și 
trol pentru industrie, 
culatoare electronice 
tru întreprinderi industria
le, instituții medicale și di
verse sectoare ale cercetă
rii științifice.

O mare atenție se va a- 
corda în anii următori cer
cetărilor de automatică și 
în special celor privind au
tomatizarea proceselor de 
producție pe baza folosirii 
calculatoarelor electronice.

Prin toate temele de cer
cetare pe care le au de re
zolvat și din care am enu
merat, firește, numai o par
te, cercetătorii din dome
niul științelor tehnice s-au 
situat pe un plan de pre
ocupări superior abordînd 
probleme și domenii de 
mare importanță actuală. 
Ele reprezintă o contribu
ție efectivă la îndeplinirea 
programului înfloririi pa
triei noastre socialiste ela
borat de partid.

privi 
elec- 
con- 
cal- 

pen-
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bișnuită. Polietilena realizată 
pe această cale și-a găsit mul
tiple și importante utilizări 
practice.

Ca urmare a lucrăilor între
prinse de cercetători au fost 
realizate, la scară pilot, o serie 
de procese tehnologice cum 
sînt cele menite să producă 
sulfotiazol, nitrofuran, hidrat 
de hidrazină, hidrazida acidu
lui izonicotinic etc. De men
ționat că procedeul pentru fa

miel organice, la Institutul din 
Cluj au fost cercetate căile de 
transformare a unor materii 
prime existente în țară în 
hormoni, stabilind și metodele 
de preparare industrială. A- 
cestea se aplică la o între
prindere specializată din Cluj.

Institutul de chimie „Petru 
Poni“ din Iași și-a intensificat 
cercetările în domeniul ma
cromoleculelor aducînd contri
buții importante în chimia ce
lulozei, la valorificarea protei
nelor vegetale și la chimiza
rea stufului.

Orientarea cercetărilor în
treprinse de acest institut că-

tre studiul macromoleculelor 
sintetice a dus, de exemplu, la 
obținerea unui nou cauciuc 
poliuretanic cu calități supe
rioare. Profilîndu-se în între
gime pe cercetările de chimie 
macromoleculară, institutul a 
abordat domenii variate de in
vestigație, de mare actualitate, 
cum sînt: cinetica polimeri- 
zării și policondensării, polj- 
merizarea la temperaturi scă
zute, copolimerizarea și gre
farea, problema polimerilor 
anorganici etc.

O prezentare cît de sumară 
a realizărilor din domeniul 
științelor chimice trebuie să 
consemneze și rezultatele im
portante, de mare interes 
practic, obținute în institutele 
departamentale, care au adus 
o contribuție reală la dezvol
tarea industriei și agriculturii. 
O bună parte din antidăună- 
torii și insecticidele care se 
fabrică în țară sînt rezultatul 
cercetărilor întreprinse la 
ICECHIM.

Acest institut a mai adus 
și contribuții importante la 
perfecționarea unor procese 
tehnologice și la îmbunătăți
rea calității produselor indus
triei chimice organice, ca în 
cazul fenolului, al plastifian- 
ților etc.

în fața chimiștilor din țara 
noastră stă în prezent un im
punător program de cercetări.

Există toate condițiile și, in 
primul rînd capacitatea, per
severența și însuflețirea tutu
ror acelora care lucrează în 
eercetarea chimică, pentru ca 
înalta misiune a chimiei ro
mânești să fie îndeplinită pînă 
la capăt.

DOMENII
DE BAZĂ
ALE
BIOLOGIEI
CONTEM
porane

Ludovic Rudescu
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de ceielal- 
s-au lărgii

în ultimii ani, alături 
te ramuri ale științei 
cercetările și în domeniul biologiei.

Cercetările biologice s-au dirijat 
mai ales spre morfologie, ecologie, 
iiziologie, hldrobiologie și geneti
că, pe lingă studiul inventarierii 
iaunei și ilorei țării noastre.

In iiziologia plantelor s-au dez
voltat cercetările de citofiziologie, 
de investigare a nutriției hidrlce 
și minerale, cele privind folosinte- 
za, fotoperiodismui, stimulatorii de 
creștere, metodica creșterii algelor 
in culturi intensive.

Continîndu-se creator tradiția 
iitopatologiei, dezvoltată In țara 
noastră de marele biolog Traian 
Săvulescu, s-au obținut noi rezul
tate reteritoare la biologia virusu
rilor, bacteriilor și ciupercilor pa
razite, și la relațiile parazit-gazdă, 
rezultate care au dus la noi for
mulări teoretice șl la aplicații in 
practica agricolă.

In biochimie, cercetările s-au în
dreptat către biochimismul protei
nelor și al acizilor nucleici In hi
bridarea plantelor, metabolismul 
substanțelor energogenaratoare și 
al oligocatlonilor din țesuturile a- 
nlmale in diferite stări funcționale.

S-au obținut rezultate Interesante 
care au permis elaborarea unor 
generalizări asupra structurii ma
teriei vii șl asupra repartiției di
ferențiate a electrolițllor intre pro- 
toplasmă și lichidul interstitial.

Studiile de genetică stnt șt ele 
orientate in direcții moderne de 
cercetări. Slnt studiate in special 
acțiunea mutagenă a agenților fi
zici, gentica virusurilor, bacterii
lor și ciupercilor, 
mutațiile, hibridarea 
heterozisul, precum 
acizilor nucleici in 
transmiterii ereditare.

Unele rezultate remarcabile in 
acest domeniu constituie crearea 
multor soluri de griu, a unor so
iuri de porumb hibrid, a unor so
iuri de tomate și a unora de floa- 
rea-soarelui introduse apoi in cul
tură.

In perioada următoare se vor 
dezvolta în primul rînd, cercetările 
în domeniile de bază ale biologiei 
contemporane, ca gentica molecu
lară, citologia, biochimia, citoii- 
zlologia, biofizica, ecologia, viru
sologia, microbiologla, biologia 
marină. Rezultatele cercetărilor în 
aceste domenii vor contribui la 
descifrarea însușirilor și structurii 
componentelor proprii materiei vii 
— proteine șl acizi nucleici — 
substratul eredității și posibilită
țile de dirijare â acesteia, meca
nismele intime ale fotoslntezei, j 
perspectiva reproducerii, relațiile ’ 
între viețuitoare șl mediul încon- | 
jurător de viață in apele dulci șl 
marine etc.

O direcție importantă o consti
tuie studiul și elaborarea bazei 
științifice biologice a principalelor 
acțiuni de valoriilcare pe o treap
tă superioară a bogățiilor țării, 
precum și descoperirea de noi re
surse animale și vegetale.

Rezolvarea cu succes 1 acestor 
sarcini va reprezenta o contribuție 
Ia dezvoltarea economiei naționale, 
la ridicarea nivelului de viață al 
poporului nostru.

pollploidia și 
sexuată șl 
șl acțiunea 
mecanismul

SLUJITORII OMULUI
în anii construcției socialiste starea 

de sănătate a poporului nostru s-a 
îmbunătățit simțitor. S-a redus mor
talitatea infantilă și generală, a scăzut 
numărul îmbolnăvirilor, unele maladii 
infecțioase au dispărut sau sînt pe 
cale de dispariție, durata medie a vieții 
a crescut. Ansamblul acestor rezultate 
este urmarea dezvoltării economiei 
României pe baza căreia a crescut 
nivelul de trai material și cultural al 
întregii populații, este urmarea apli
cării măsurilor și a celor mai bune 
mijloace prin care statul socialist apără 
sănătatea cetățenilor săi. La aceste 
rezultate, oamenii de știință au partea 
lor importantă de contribuție.

Există astăzi, în România, 29 de 
unități — de cercetare în domeniul 
științelor medicale, dintre care 9 in
stitute ale Academiei. în aceste uni
tăți lucrează circa 2 500 de cercetători 
— în majoritate tineri — care, utili- 
zînd baza materială în continuă con
solidare, desfășoară pe un front larg, 
sub îndrumarea unor valoroși oameni 
de știință, cercetări în diferite domenii 
de specialitate.

Cercetările sistematice în domeniul 
științelor medicale au avut drept re
zultat, în ultimele două decenii, peste 
25 000 de lucrări, care au fost publicate 
în 42 de periodice din țară și în dife
rite reviste străine.

Nicolae Cajal
■membra corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

Bizuindu-se pe o veche și valoroasă 
tradiție, școala medicală românească a 
abordat în ultimii ani probleme știin
țifice majore și a obținut rezultate 
importante în multe domenii ca bio
logia vîrstelor, gușa endemică, epilep
sia, poliomielita, hepatita epidemică, 
tuberculoza, maladiile neurovirotice, 
histologia fibrelor nervoase în țesături, 
formacologia fiziologică, endocrinologia 
experimentală, biologia virusurilor, 
biochimismul funcțional al creierului, 
chirurgia, urologia etc.

Cercetări importante au fost între
prinse în probleme privind neurofizio- 
logia, mecanismul de reglare a funcții
lor organismului în stare normală și 
patologică, corelațiile neuroendocrine, 
maladia hipertonică, reumatismul, 
malaria, helmintologia, tulburările vis
cerale, intoxicațiile profesionale, rela
țiile dintre cancer și virusuri, boala de 
iradiere etc.

Ceea ce este valoros din rezultatele 
obținute în toate domeniile de investi
gație a contribuit la dezvoltarea știin
țelor medicale românești și, totodată, 
la îmbogățirea patrimoniului universal.

Unele dintre acestea au fost aplicate 
și în alte țări.

în ultimii 5—6 ani, oamenii noștri 
de știință au participat la reuniuni 
internaționale în peste 20 de țări și 
au primit vizita unui mare număr de 
colegi din străinătate, care au venit 
fie pentru a participa la manifestările 
organizate la noi în țară, fie pentru 
schimb de experiență sau pentru spe
cializare. Au fost organizate, în această 
perioadă, în colaborare cu Organizația 
Mondială a Sănătății, cîteva cursuri de 
specializare în domeniul infecțiilor in
testinale, al epidemiologies bolilor car- 
dio-vasculare, al citoenzomologiei, do
menii în care oamenii de știință din 
țara noastră au dobîndit o experiență 
utilă. Numeroși oameni de știință ro
mâni au fost aleși membri ai unor a- 
cademii sau societăți savante străine.

în anii următori, cercetările din ra
mura științelor medicale vor fi corelate 
cu nevoile de ansamblu ale economiei 
și culturii noastre, cu necesitățile ocro
tirii sănătății publice. Ele se vor con
centra în direcția suprimării unor boli 
contagioase. înscriindu-se în coordona
tele preocupărilor de cea mai mare ac
tualitate, școala medicală românească 
va face eforturi, alături de școlile știin
țifice din elte țări, pentru ca în pro
gramul unitar al cercetării științifice, 
să cop.trib”:e ia înc bolii în
adevăratul și întregul sens al noțiunii



ZILNIC

Lupte violente 
la Kisangani

încă o amînare

Sîmbătă dimineața, la 
Kisangani (fostul Stan
leyville) au continuat 
lupte violente între uni
tățile katangheze încer
cuite și forțele trimise 
de președintele Mobutu, 
care au lansat atacuri 
pe trei fronturi.

Ciocniri serioase au avut loc 
îndeosebi la aeroportul orașu
lui Kisangani, ocupat de o u- 
nitate katangheză. 
Mobutu a 
unităților 
congoJeze, 
puncte ale 
tale să se 
spre Kisangani. Aceeași agen
ție semnalează o încercare a 
coloanei katangheze de a ieși 
din încercuire în direcția ora
șului Lubutu, aflat la sud- 
estul orașului Kisangani. Im
portante dispoztive și e- 
fective ale armatei guverna
mentale au fost însă plasate 
pe acest traseu.

Din Kinshasa, capitala țării, 
agenția France Presse, trans
mite că sîmbătă dimineața, în 
fața ambasadei portugheze a 
avut loc o mare manifestație.

Comitetul Executiv al 
Federației Stîngii Demo
crate și Socialiste a amî- 
nat din nou adoptarea 
unei hotărîri în ce pri
vește definirea tacticii 
sale electorale pentru a- 
legerile legislative din 
martie 1967.

Generalul 
dat ordin tuturor 
armatei centrale 
aflate în diverse 
Provinciei Orien- 
deplaseze urgent

Criză politică 
în Irlanda

Deci, comitetul nu a răspuns 
la propunerile Partidului Co
munist Francez, făcute în scri
soarea adresată de Waldeck 
Rochet, secretarul general al 
P.C.F., lui Frangois Mitterrand, 
președintele federației, la 29 
iunie. Ziarul „l'Humanite" de 
vineri publică din nou textul 
scrisorii, care propune discu
ții între P.C.F. și Federație, în 
vederea adoptării unei tactici 
electorale comune a partidelor 
și formațiunilor politice d« 
stingă.

Membrii Comitetului Execu
tiv al Federației Stîngii au că
zut de acord numai asupra 
procedurii care să ducă la de
finirea tacticii electorale a Fe
derației. In acest scop s-a al
cătuit o comisie din care fac 
parte Frangols Mitterrand, 
Guy Mollet — secretarul ge
neral al S.F.I.O., Reni Billeres 
— președintele Partidului ra
dical, și Charles Hemu — se
cretarul general al Federației.

președintelui

Makarios

26

în FPreședintei» Republicii Ci
pru, Makarios, s-a reîntors la Ni
cosia, venind din R.A.U. La sosi
rea sa in capitala Ciprului, Maka
rios a făcut o declarație cores
pondenților de presă In care a 
subliniat că nu exclude posibilita
tea ca ministrul de externe al Ci
prului, Kyprianu, să discute la 
New York cu ministrul de externe 
al Turciei, Caglayangil, unele as
pecte ale problemei cipriote.

La 23 zeptembrie a părăsit Parisul, Indreptîndu-se 
spre Washington, ministrul economiei 
Franței, Michel Dobri. EI urmează să 
uniunea anuală a Fondului Monetar 
oare se deschide la

Comisia are sarcina de a ela
bora un raport care să stabi
lească orientarea electorală a 
Federației. Raportul va fi su
pus congreselor partidelor care 
compun Federația : S.F.I.O. (la 
30 octombrie), Convenția re
publicană (la 5 noiembrie) și 
Partidul radical (la 30 noiem
brie). In jurul datei de 15 de
cembrie Comitetul Executiv al 
Federației va da publicității 
hotărârile sale asupra tacticii 
și alianțelor electorale, pe ba
za concluziilor celor trei con
grese.

G. DASCAL
Corespondentul Agerpres

la Paris

Declarația

O imagine a pavilionului României la tîrgul

de nord?
Agențiile de presă relatează 

că în Irlanda de nord se con
turează începutul unei crize 
politice după ce jumătate din 
parlamentari, membri ai Parti
dului unionist de guvernămînt 
au dat publicității un document 
în care condamnă în ansam
blu politica din ultimele luni 
a guvernului condus de Te
rence O’Neill. Potrivit agenției 
U.P.I., documentul este sem
nat de membrii aripei drepte 
și de o parte dintre deputății 
moderați din Partidul unionist. 
Aripa dreaptă este cunoscută 
pentru împotrivirea ei orică
ror măsuri guvernamentale 
vizînd o apropiere ecumenică 
cu minoritatea catolică și o 
apropiere politică cu Repu
blica Irlanda. Deputății mode
rați din Partidul unionist 
impută primului ministru re
centele incidente religioase 
dintre majoritatea protestantă 
și minoritatea catolică, stag
narea economică, șomajul, in
certitudinea care amenință 
activitatea din portul Belfast, 
diferendul dintre agricultori și 
Ministerul dezvoltării, precum 
și alte aspecte negative nord- 
irlandeze.

Pe de altă parte, U.P.I. 
adaugă că vicepremierul Brian 
Falkner se pregătește febril 
pentru a prelua postul de pre
mier. Vineri seara Faulkner a 
făcut o declarație presei din 
care reiese că el este neutru 
față de conflictul izbucnit în
tre primul ministru și „rebe
lii" Partidului unionist. în 
același timp, el șl-a amînat în 
ultimul moment o călătorie pe 
care urma să o facă în S.U.A.

Pentru luni a fost convocată 
o reuniune de urgență a Parti
dului unionist, care va exami
na actuala situație politică.

R. D. GERMANA. Peisaj industrial la Ost-Eisenhutten kombinat

Benzină 
din cărbune
O nouă metodă elaborată de 

Everett Gorin de la „Consoli
dation Coal Company" din 
Pittsburgh (S.U.A.), privind ob
ținerea economică a benzinei 
din huilă, ieftinește procedeul 
de sinteză folosit pfnă acum, 
astfel incit s-ar putea ca „ben
zina de cărbune" să concureze 
benzina din țiței.

Noul procedeu american ur
mează să mai fie supus unor 
probe de amploare. După păre
rea specialiștilor americani, 
procedeul Gorin este cam cu 
50 la sută mai ieftin declt cel 
folosit pină acum.

PE
SCURT
• PREȘEDINTELE Republicii So

malia, Aden Abdullah Osman, care 
se află de ctteva zile intr-o vizi
tă oficială in Uniunea Sovietică, 
la invitația Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și a Consiliu
lui de Miniștri, a 
Moscova pleclnd

părăsit stmbătă 
spre Alma-Ata.

șl finanțelor al 
ia parte la re- 

Internațlonal, 
capitala S.U.A. 
politici consi- 

sesiune a

septembrie în
Observatorii 

deră că actuala 
F.M.I. se anunță a fi mai ani
mată decît de obicei, întrucît 
soluțiile preconizate de Fran
ța și ceilalți cinci parteneri al 
săi din Piața comună diferă 
de cele ale principalelor țări 
ale căror monede sînt socotite 
devize-cheie — S.U.A. șl An
glia.

După cum se știe, datorită 
devalorizării treptate a „mo- 
nedelor-cheie" ale sistemului 
monetar interoccidental — do
larul și lira sterlină — Franța 
a solicitat o reformă a sistemu
lui monetar occidental, care să 
facă o reevaluare a prețului 
aurului, paralel cu lichidarea 
monopolului monedelor-cheie. 
Deși multă vreme Franța n-a 
găsit adepți pentru 
rea propunerii sale 
reforma sistemului 
interoccidental, recent, la Lu
xemburg, cei șase miniștri de 
finanțe ai Pieței comune au a- 
juns Ia un acord, care prevede 
că o bună funcționare a sis
temului monetar interocciden- 
tal presupune mai întîi elimi
narea dezechilibrului persis
tent al balanțelor de plăți ale 
S.U.A. și Angliei. S.U.A. s-au 
opus acestei propuneri.

sprijini- 
privind 

monetar

„Cazul Fabbri“
au

statul 
sărbă- 
la tn-

La New Bmaswick, 
New Jersey, a avut loc 
torirea a 200 de ani de 
ființarea Universității Rodgers. 
Cu acest prilej a luat cuvfntul 
vicepreședintele Statelor Uni
te, Hubert Humphrey. In timp 
ce Humphrey Încerca să justl- 
iice războiul dus de Statele 
Unite în Vietnam, un grup de 
studenți au părăsit sala In 
semn de protest față de poli
tica agresivă a S.U.A. tn Asia 
de sud-est. El s-au alăturat pi
chetelor studențești care în
conjurau clădirea universității 
purtlnd pancarte pe care se 
putea citi : „Cerem încetarea 
Imediată a războiului din Viet
nam I*

Comunicatul glăsu- 
la : „Unitățile ameri
cane au cucerit satul 
fortificat Thai Ky fără 
să fi pierdut un singur 
om..."

A fost o acțiune 
desfășurată impecabil : 
soldați! cu căști de 
oțel, admirabil camu
flați cu uniforme spe
ciale pentru junglă, 
Înarmat! cu mitraliere 
ușoare, au irumpt în 
sat și partizanii „vlet- 
cong" s-au resemnat 
cu înîrîngerea , pre- 
dîndu-se imediat.

Care este satul unde 
militarii americani au 
cules laurii unei ase
menea victorii lesni
cioase 1 Nu-1 căutațl 
tn jungla sud-vletna- 
meză. El se află situat 
tn Statele Unite, mai 
precis tn statul Co
necticutt.

Dintr-o coresponden
ță din Washington a 
ziarului NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG aflăm 
că satul Thay Ky pre
zentat ca fiind „copia 
exactă a unei baze a 
partizanilor sud-vietna- 
mezl" a fost construit 
din ordinul direct al 
Pentagonului Peste 
300 de soldați din ser
viciile speciale de 
construcții au lucrat 
timp de șase săptămîni 
la ridicarea acestei a- 
șezări, sub suprave
gherea unul grup de 
„veterani" al războiu
lui din Vietnam. Oda
tă terminate lucrările, 
tn satul înconjurat de 
șanțuri și ziduri au 
fost plasați treizeci de 
soldați care trebuiau 
să joace rolul partiza
nilor. Pentru veridici
tatea deplină a deco
rului el au fost echi
pați cu îmbrăcămintea

obișnultă a țăranilor 
sud-vietnamezl inclu
siv pălăriile conice de 
paie.

Citind surse militare 
americane, corespon
dentul ziarului elvețian 
menționează că antre
namentele de la im
provizatul Thay Ky „se 
înscriu în cadrul nou
lui program lărgit de 
pregătire a infanteriș
tilor care pleacă in 
Vietnam".

In ce-t privește, re
cruții, atunci cînd a- 
jung în veritabile sate 
sud-vletnameze, capă
tă o optică cu totul 
schimbată față de en
tuziaștii de la TIME.

Am în fată textul 
unei scrisori trimisă 
părinfllor săi de sol
datul american Harry 
Lopas și reprodusă de 
ziarul CHICAGO DAI
LY NEWS. Cităm din 
această scrisoare :

• după cum
V.N.A., Ia 23 septembrie, forțe mi
litare aeriene ale Statelor Unite 
au continuat să bombardeze teri
toriul R. D. Vietnam, Unități ale 
Armatei populare vietnameze au 
doborit in provincia Thanh Hoa și 
Nam Ha trei avioane de luptă 
americane. Agenția menționează 
că la 23 septembrie, numărul a- 
vioanelor Statelor Unite pierdute 
pe teritoriul R. D. Vietnam s-a ci
frat la 1 458.

anunță agenția

'fcl '
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Nu sînt decît circa 
trei luni de cînd, prin 
intermediul revistei 
TIME am luat cunoș
tință de un centru de 
antrenament similar — 
„satul" sud-vietnamez 
Vinh Hoa situat tn 
estul statului Georgia. 
Reporterii lui TIME 
erau pur și simplu su
focați de entuziasm : 
„Patru asalturi conse
cutive și tot atîtea 
victorii strălucite. De 
patru ori infanteriștii 
noștri au cucerit Vinh 
Hoa-ul Întărit fără să 
piardă un singur om. 
Pentru recruți aceasta 
este mal mult decît 
reconfortant*.

r
„Totul In jurul nostru 
e un infern. De peste 
tot ne pîndesc perico
lele... In prima opera
țiune la care am par
ticipat, unitatea mea 
a fost aproape complet 
distrusă intr-o ambus-

și realitățile dure 
Vietnamul de sud.

cadă. Foarte puțini
dintre no! am scăpat
fugind"

In aceste rtnduri
simple. se reflectă
tocmai distanta uriașă
dintre „exercițiile" din 
Conecticutt sau Geor
gia 
din

EM. RUCĂR

I

• LA CEL de-al III-Iea Congres 
regional al partidului Baas, reunit 
la Damasc, a fost aleasă vineri 
seara o noul conducere, alcătuită 
din 13 membri. Printre aceștia se 
atiă șeful statului, Noureddin 
Atassi, primul ministru sirian, 
Youssef Zeayyen, vicepremierul șl 
ministrul afacerilor externe, Ibra
him Makhos, ministrul apărării, 
generalul Hatex Assad, șt alții.

• 1N LOCALITATEA Valbonne 
din Franța a fost descoperită o 
imprimerie clandestină de banc
note, cu care prilej au fost ares
tate șase persoane, printre care 
Toussaint Lucciani, membru al 
fostei „organizații a armatei se
crete". El fusese condamnat în 
contumacie la 15 ani închisoare, 
pentru participare la complotul 
din 1964 împotriva președintelui 
de Gaulla.

• GUVERNUL Republicii Demo
crate Germane a adresat președin
telui celei de-a 10-a sesiuni anuale 
a Conferinței generale a Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică (A.I.E.AJ o declarație în 
care propune aderarea celor două 
state germane la sistemul de ga
ranții pentru controlul folosirii 
pașnice a energiei nucleare al or
ganizației.

• VACLAV DAVID, ministrul 
afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace șt Couve de Murville, mi
nistrul de externe al Franței, care 
se află la New York Ia cea dea- 
XXI-a sesiune a Adunării Genera
le O.N.U., au avut o întrevedere, 
cu prilejul căreia au făcut un 
schimb de păreri tn probleme in
ternaționale care vor fi discutate 
la actuala iesiune.

Ceea ce a părut la Început neverosimil, jacul unul gazetar cău- 
ttnd senzaționalul șl-a găsit, mal tirziu, confirmarea chiar Intr-un ra
port purttnd semnătura Edmondo Fabbrl. Negru pe alb, milioane de 
dezamăgiți, suporteri Înflăcărați ai naționalei italiene de fotbal, 
putut citi că la campionatele mondiale de la Londra idolii lor, Fa-
cchetti, Mazzola sau Rivera au fost... adormiți. Aceasta nu e o figură 
de stil, o apreciere asupra randamentului nu tocmai la Înălțime al 
„11-lul" Italian ci rezultatul tratamentului aplicat jucătorilor de doc
torul Fino Fini, care a Însoțit formația italiană la finalele din Anglia. 
Cel puțin așa susține antrenorul echipei Italiei, sau mal corect spus, 
fostul antrenor, Edmondo Fabbrl. Invitat de Federația italiană de fot
bal să prezinte un raport asupra circumstanțelor care au dus la eli
minarea, Încă in optimi de finală, a echipei italiene, antrenorul a 
afirmat că jucătorilor 11 s-a dat să bea un lichid de culoare roz care 
a făcut să le scadă randamentul. Raportul era secret dar... Inttmplă- 
tor a ajuns in milnlle unul gazetar care s-a grăbit să-I dea publici
tății. E lesne de Închipuit senzația produsă printre fanaticii italieni al 
sportului cu balonul rotund. Mal ales că Fabbrl îșl baza acuzația pe 
mărturiile unora dintre jucătorii italieni.

In fața acestei situații, Federația de fotbal a alcătuit o comisie 
care a procedat la o primă anchetă. Urmarea a fost concedierea defi
nitivă a Iul Fabbrl. Căci s-a dovedit că acesta a exercitat presiuni 
asupra jucătorilor pentru a face mărturii șl pentru a denatura ade
vărul tn legătură cu tratamentele medicale Ia care au fost supuși.

„Somniferul* era tn fapt nn produs, pe baze de vitamine, care nu 
avea nici un fel de caracter nociv. Așa că nici scuza unui tratament 
cu ceea ce s-ar putea denumi anti-stimulente nu a putut ti invocată 
de Fabbrl șl de jucătorii antrenați de el. Pentru a elucida întreaga 
afacere a fost formată o comisie compusă din trei maglstrați pentru a 
ancheta, cu toată obiectivitatea, asupra acuzațiilor grave aduse de 
Fabbrl doctorului delegației italiene și șefului acestei delegații, Arte- 
mlo Franchi.

Cu aceasta desigur „cazul Fabbrl", cu toate consecințele sale, nn 
s-a încheiat. Șl, ca șl tn Franța unde după concedierea antrenorului 
naționalei de fotbal, Guerin, spiritele nu s-au potolit șl În Italia po- 
lemlcile continuă. Nici nu s-ar putea altfel, dezamăgirile sportive ne- 
puttnd ii uitate mal ales cînd au ca scenă un campionat mondial.

In fata Facultății de medi
cină din Rio de Janeiro s-a 
produs vineri dimineața o cioc
nire între 
Polițiștii, 
grenade 
cercat să 
cei 1 500 i 
pă de Joi 
Aproximativ 110 studenți 
fost răniți. In timpul incidente
lor, poliția a pătruns în incinta 
universității, spărglnd mai mul
te uși fi geamuri, angajtndu-se 
în fiecare sală 
luptă îndîrjită 
dar nereușind 
să părăsească clădirea. In ma
nifestele 
studenți 
continua 
versltățll 
nu va părăsi pozițiile 
ține sub stare de arest 
șapte colegi arestați în 
dimineții.

i studenți fi poliție, 
folosind bastoane fl 

lacrimogene, au tn- 
evacueze cu forța pe 
de studenți care ocu- 

clădlrea facultății.
au

de curs intr-o 
cu studenții, 
să-i determine

distribuite da către 
se arată că ei vor 

să ocupe localnl uni- 
atlta timp cit

A. MINCU

O navă străbate ape bîntuite de furtuni. Soarta ei 
stîrnise, la unii, neliniști, dar temerarul comandant vă
dește un uluitor optimism. Pentru el, furtunile aparțin 
amintirilor neplăcute. Țărmul i se pare apropiat deși, 
mărturisește, navigația s-ar putea să ia sfîrșit abia în 
decembrie. „Am impresia că se întrezărește finalul" — 
declară cu o bucurie pe care nu și-o ascunde.

Optimistul nu este un sim
patic lup de mare de genul 
celora din povestirile care 
ne-au încîntat copilăria, ci 
faimosul Ian Smith, iar nava 
salvată de Ia furtună este 
chiar șandramaua politică de 
la Salisbury. Domnul Smith a 
imaginat povestea cu nava. 
Afirmînd că „se întrezărește 
finalul", premierul rhodesian 
a refuzat să ofere amănunte 
privind sursele optimismului 
său deoarece nu ar 
provoace „eșuarea 
Căci nava cu pricina 
juns încă Ia țărm...

Ian Smith mai conservă

dori să 
navei", 
n-a a-

O 
doză de „discreție". Confrații 
relatau că după inaugurarea

noii runde de negocieri cu e- 
misarii ministeriali ai Londrei, 
un important ziar din Salis
bury a apărut cu prima sa 
pagină... albă. Foarfecă auto
ritarei cenzuri eliminase nou
tățile zilei privind convorbiri
le anglo-rhodesiene. Cortina 
tăcerii trebuia să ascundă 
convorbiri pe care Africa nea
gră le-a denunțat vehement 
ca fiind o manevră menită să 
permită supraviețuirea regi
mului rasist de Ia Salisbury.

poliția 
Si va 
pe cel 
cursul

Presa blrmaneză relatează 
despre dezvoltarea rapidă a 
rețelei de instituții de tnvăță- 
mtnt șl creșterea numerică a 
tinerilor care studiază In șco
lile de diferite grade din Bir- 
manla. Astfel, tn ultimul an In 
țară au fost înființate peste 
1 000 de noi școli elementare 
și aproximativ 100 de școli me
dii. In domeniul tnvățămtntu- 
lul universitar, ziarele relevă 
creșterea considerabilă a nu
mărului studenților care In pre
zent, se citrează la 25 000.

De altfel, Smith a precizat 
fără echivoc cadrul în care 
plasează contactele cu Londra: 
„Doresc să subliniez că am 
acceptat această vizită ințele- 
gînd că este o continuare a 
convorbirilor Ia nivel guver
namental, adică între guver

încă on trei săptămîni Înainte de vizita pe care o în
treprinde cancelarul Erhard la Washington, ziarul DIE 
WELT considerat ca unul dintre cotidienele vest-germane 
cele mai bine informate, aprecia în felul următor convorbi
rile cu președintele Johnson : „Neobișnuit de dificile vor fi 
negocierile pe care cancelarul Erhard dorește să le aibă 
cu președintele Johnson... Convorbirile de la Washington vor 
fi concrete și dure. In pofida prieteniei, potrivit pronosticu
rilor diplomaților, contradicțiile între interesele vest-ger
mane și americane se vor ciocni inevitabil".

Aceste păreri revin în majoritatea comentariilor presei 
occidentale referitoare la convorbirile americano-vest-ger- 
mane. Din surse oficiale se anunță că ele se vor axa asupra 
a trei probleme : 1) Subvenționarea staționării trupelor ame
ricane în Germania occidentală ; 2) N.A.T.O. ; 3) înarmarea 
nucleară.

Din agenda anunțată observatorii consideră că subiectul 
cel mai „sensibil" va fi eel privind staționarea trupelor ame
ricane în Germania occidentală. Această chestiune nu este 
deloc o problemă pur financiară. După cum scrie SUD- 
DEUTSCHE ZEITUNG implicațiile politice și militare ale aces
teia sint cu mult mai importante. Este vorba, în fond, despre 
ideea în sine a existenței actualului contingent de trupe 
occidentale în Germania occidentală, în condițiile în care 
nu a fost pe deplin elucidată problema staționării trupelor 
franceze în această țară.

Pozițiile în a- 
ceastă chestiune 
sînt în general 
următoarele : la
Washington nu e- 
xistă practic in
tenția unei redu
ceri a trupelor 
staționate în Eu
ropa oocldentală. 
Recenta propune
re a senatorului 
Mansfield pentru 
o asemenea acțiu
ne a fost contracarată 
tură cu menținerea oel puțin Ia actualul nivel a trupelor ame
ricane pe continentul european. In același timp, insă, Wa
shingtonul dorește o compensare a cheltuielilor pentru între
ținerea acestor trupe. In prezent Bonnul acordă 2,8 miliarde 
mărci pentru compensarea cheltuielilor americane. Dar cercu
rile americane nu slnt mulțumite. Explicația rezidă In aceea 
că Germania occidentală este deținătoarea celor mai mari 
rezerve de dolari din lumea capitalistă In timp ce defi
citul balanței de plăți americane se accentuează In perma
nență. Este, deci, explicabil de ce Washingtonul cere o parti
cipare sporită vest-germană la cheltuielile pentru întreți
nerea trupelor de ocupație. Această poziție corespunde, -i 
intereselor Londrei. Ziarul TIMES scria recent că ex 
posibilitatea unei „rediscutări pe o bază tripartită" a 
blemei cheltuielilor de întreținere a trupelor din German» 
occidentală.

Poziția Bonnului in schimb constă tn aceea că Germania 
occidentală nu dorește o reducere a trupelor americane sau 
engleze și mai ales nu dorește ca prezența șl volumul acestor 
trupe să fie dependente de cheltuielile necesitate pentru 
întreținerea lor. Germania occidentală — se arată la Bonn 
„nu-și poate asuma singură" totalul cheltuielilor. De aceea 
se preconizează achiziții sporite de armament din Statela 
Unite care să compenseze cheltuielile americane In Germa
nia occidentală. „Prin aceasta, scrie DIE WELT, cheltuielile 
In devize ale americanilor s-ar reduce în mod automat". 
Dar unii experți vest-germani consideră această posibilitate 
ca inacceptabilă din nunct de vedere militar și financiar".

La celelalte capita, e este de așteptat potrivit comentarii
lor o relansare a colaborării americano— vest-germane pen
tru contracararea retragerii franceze din organismul mi
litar nord-atlantic.

In sfîrșit, pentru Erhard convorbirile de la Washington par 
a avea o deosebită importanță pe plan intern datorită re
centelor evenimente calificate în presa vest-germană drept 
„o criză politică". Un ultim eveniment după „afacerea gene
ralilor" a fost demisia ministrului federal Westrick. După 
părerea lui DIE TAT, în felul acesta „criza redevine acută." 
Observatorii vest-germani susțin că rezultate fructuoase la 
Washington ar fi de natură să consolideze poziția cancela
rului. s. VERONA

Washington
de declarația lui McNamari In left'

Sărbătoarea Republicii

Arabe Yemen

Vedere din Sanaa

Poporul yemenit sărbăto
rește astăzi un eveniment de 
deosebită însemnătate în isto
ria sa milenară : se împlinesc 
patru ani de la proclamarea 
Republicii Arabe Yemen.

La 26 septembrie 1962 un 
grup de ofițeri patrioți au 
răsturnat monarhia feudală, 
regimul anacronic al imami
lor, punînd bazele celei mai 
mai tinere republici din pe-

«insula Arabici. In anii care 
au trecut de atunci poporul 
yemenit a făcut pași înainte 
pe drumul propășirii țării sale.

Cu prilejul acestei sărbători 
poporul, tineretul României 
Socialiste urează poporului 
yemenit succese în lupta sa 
pentru apărarea republicii, 
consolidarea independenței pa
triei, pentru pace, progres și 
prosperitate.

In fața congresului partidului 
său, Frontul Rhodesian, a afir
mat că „întrezărește finalul".

O înaltă oficialitate din Mi
nisterul Commonwealthului 
s-a întors la Londra pentru a 
prezenta un raport amănunțit 
premierului Wilson. în servie-

nul britanic și guvernul Rho- 
desiei". Semnul egalității fiind 
pus, Smith se declara mulțu
mit...

S-ar părea că ultimele pro
puneri pe care le-au adus la 
Salisbury emisarii lui Wilson 
(in declarații publice a fost 
emisă promisiunea „zdrobirii 
rebeliunii" pînă la finele anu
lui), îl fac pe Smith mai în
crezător în perspectiva unui 
compromis care să-i satisfacă 
exigențele. De aceea, vineri,

ta Iui s-ar afla contrapropu
nerile lui Smith. Declarația 
de la Bulawayo a premieru
lui rhodesian a produs uimire 
și prima care a reacționat a 
fost bursa din Londra unde 
s-a înregistrat o creștere a 
cursului unor acțiuni. Opinia 
publică a reacționat intr-un 
alt mod. GUARDIAN califica 
afirmația lui Smith ca fiind 
alarmantă „deoarece orice re
glementare la care s-ar ajun
ge acum trebuie, afară de ca-

zul că s-ar petrece un mira
col, să fie realizată în terme
nii guvernului rhodesian". 
După părerea ziarului, o înțe
legere apropiată pare impro
babilă. GUARDIAN crede că 
Smith urmărește fie adînci- 
rea neînțelegerilor din parti
dul laburist, fie accelerarea 
ieșirii Zambiei din Common
wealth, ceea ce ar modifica 
oarecum optica politicii brita
nice privind Salisbury și ar 
ușura sarcina regimului rasist.

„Finalul" pe care îl întreză
rește Smith nu reprezintă de- 
cît un episod al relațiilor cu 
Londra. Veritabilul final, sfîr- 
șitul dominației rasiste, se 
apropie chiar dacă Colonial 
Office — în variantă revizui
tă — va încerca să-1 salveze 
pe Smith. Nava acestuia este 
hărăzită naufragiului. Furtu
nile de-abia urmează...
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