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• Prevederile 
planului pe primele 
trei trimestre ale 
acestui an au fost 
îndeplinite de între
prinderile industri
ale din regiunea Ba
cău cu 5 zile mai 
de vreme, la pro. 
ducția globală și 
marfă. Contribuția 
cea mai importantă 
la acest însemnat 
succes au adus-o u- 
nitățiie din ramuri
le chimie, metalur
gie, exploatările fo
restiere și centra
lele electrice.

Din datele înre
gistrate la Direcția 
regională de statis
tică reiese că mai 
bine de trei sfer
turi din numărul 
întreprinderilor in
dustriale din regiu
nea Bacău și-au în
deplinit și angaja
mentele anuale la

producția globală și 
marfă.

• întreprinderi
le industriale și u- 
nitățile economice 
din regiunea Ma
ramureș au îndepli
nit înainte de ter
men planul produc
ției globale și marfă 
pe nouă luni.

O dată cu aceasta 
oamenii muncii din 
întreprinderile in
dustriale și unitățile 
economice ale regi
unii au obținut, 
prin reducerea pre
țului de cost, eco
nomii suplimentare 
la producția marfă, 
în valoare de aproa
pe 50 milioane lei.

• Pînă la 27 sep
tembrie întreprinde
rile industriale din 
regiunea Ploiești au 
îndeplinit planul pe

cele trei trimestre, 
precum și angaja
mentele anuale la 
toți Indicatorii. Bi
lanțul arată că pro
ducția globală ob
ținută peste plan la 
zi se ridică la 130 
milioane lei și tot a- 
tîta la producția 
marfă vindută și în
casată. Mai mult de 
84 la sută din sporul 
de producție s-a 
realizat prin crește
rea productivității 
muncii. In primele 8 
luni ale anului s-au 
obținut economii su
plimentare și bene
ficii peste pian in 
valoare de circa 210 
milioane lei, sumă 
care întrece cu a- 
proape 35 milioane 
lei angajamentul 
anual.

(Agerpres)

Sesiunea solemnă consacrată sărbătoririi Centenarului

Academiei Republicii Socialiste România

CUVlNTUL DE SALUT ROSTII

DE TOVARĂȘUL MCOLAE CEAUȘESCII
BAIA MARE: noul cartier Săsar

Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți din țară 
și de peste hotare,Sărbătorirea centenarului Academiei reprezintă un moment de seamă în viata culturală și științifică a tării noastre; această aniversare prilejuiește trecerea în revistă a dezvoltării științei si culturii românești de-a lungul vremii și îndeosebi în perioada construcției socialismului, e- vocă drumul luminos al istoriei poporului român, care, în ciuda împrejurărilor de atîtea ori vitrege, și-a adus din plin contribuția la progresul cunoașterii umane, la mersul înainte al civilizației.Îmi este deosebit de plăcut să adresez, din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a guvernului, un salut cordial si cele mai calde felicitări membrilor A- cademiei, tuturor oamenilor de știintă și cultură, valoroasei noastre intelectualități, care participă cu entuziasm, alături de întregul popor, la făurirea societății noi, socialiste. (Aplauze puternice).Creația științifică si culturală are rădăcini adînci în trecutul îndepărtat al Isto

Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 

a ambasadorului Greciei 
la BucureștiLa 27 septembrie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Greciei la București, Alexandre Cimon Argyro- poulo, în legătură cu plecarea sa definitivă din România.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

Foraj cu... diamanteLa mai multe sonde din țară a fost experimentat, cu succes, forajul cu sape cu diamante. Această metodă de săpare a sondelor
Complex modern 

de extragere a cărbunelui
La exploatarea minie

ră Lonea, a intrat in 
funcțiune un complex 
modem de extragere a 
cărbunelui. El cuprinde 
o mașină de extracție 
cu schip, complet auto
matizată, prima de a- 
cest fel din țară, cn o 
capacitate .. de scoatere 
la suprafață de circa 
S 000 tone cărbune p« 

riei poporului nostru ; ea s-a dezvoltat în strînsă legătură cu procesele social-economice. cu lupta forțelor înaintate pentru eliberare națională și socială, cu întreaga evoluție a societății românești, precum si cu progresul științei și culturii universale.Numeroase vestigii de cultură materială, realizări tehnice și științifice, monumente istorice si de artă, minunate opere de arhitectură, de literatură. pictură și sculptură, făurite de-a lungul secolelor, relevă cu toată elocventa forța geniului, sensibilitatea si capacitatea creatoare a poporului nostru. După cum este cunoscut, condițiile grele Jn care a trăit poporul român, ocupația străină îndelungată, nenumăratele războaie impuse de cotropitori au frî- nat dezvoltarea forțelor de producție, evoluția economică și socială firească a tării, au stînjenit afirmarea deplină a potențialului ei creator. Toate acestea, precum și dezinteresul manifestat de clasele dominante fată de activitatea de creație științifică și artistică, au avut o înrîurire negativă asupra dezvoltării științei si tehnicii. învătămîntului. a culturii în general. Greutățile 

zi. Aici se concentrează 
producția de la 3 ctm- 
puri miniere principale. 
Prin darea in exploatare 
a noului complex mi
nier de extracție, capa
citatea de transport pe 
verticală Ia această ex
ploatare a crescut cu 
circa 60 la sută.

t (Agerpres)

constă în folosirea, în locul sapelor o- bișnuite, a unor sape și capete de caroti- eră monolit armate cu diamante industriale.

și piedicile nu au putut opri însă poporul din drumul său ; apărîndu-și patria cu dîrzenle și bărbăție, luptînd neîncetat pentru eliberare națională și socială, el a asigurat creșterea forțelor de producție, dezvoltarea multilaterală a tării, făurirea României moderne.în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. intensificarea luptei pentru progres social. pentru realizarea unității naționale si cucerirea independentei de stat — cu profunde implicații în întreaga viată socială — a dat un puternic impuls activității științifice și culturale din tara noastră. Obiectivele social-economice care stăteau în fata României — dezvoltarea relațiilor de producție capitaliste. începutul creării industriei naționale, prospectarea și exploatarea resurselor tării — solicitau în mod imperios contribuția oamenilor de știintă, lărgirea cercetării științifice proprii, extinderea contactelor savantilor români cu știintă mondială.între numeroasele transformări politice, sociale și economice care au avut loc în această perioadă în viata poporului român, un loc important ocupă înființarea Acade

miei. Menită să asigure unirea forțelor științifice și culturale din întreaga tară, să consolideze bazele culturii naționale, Academia Română a jucat un rol de seamă în orga-, nizarea si stimularea activității depuse de intelectualitate pentru îmbogățirea patrimoniului spiritual al poporului, pentru ridicarea nivelului de cultură al maselor. O trăsătură caracteristică ce a definit încă din secolul trecut orientarea cercetării științifice românești și a creației artistice a fost situarea lor fermă în cadrul procesului general al dezvoltării sociale, participarea activă la viata poporului. Reprezentanții științelor exacte și-au înscris eforturile în lupta pentru ridicarea economică a României, pentru accelerarea progresului tehnic, pentru dezvoltarea forțelor de producție. Cercetările desfășurate în această direcție s-au soldat cu înfăptuiri îndrăznețe. aplicate cu succes în diferitele ramuri ale economiei, dueînd. totodată, la afirmarea unor școli științifice românești.Exponentii înaintat! ai științelor sociale, preocupați de ldeea cercetării trecutului României. de propagarea Idealurilor de libertate șl dreptate ale poporului, au contribuit, prin operele lor. prin întreaga lor activitate socială, la dezvoltarea conștiinței naționale a maselor, la realizarea visului secular de unire a țărilor române, la cîștigarea independentei și suveranității de stat.

DE CE „SEMĂNĂTOAREA"
Sfîrșitul fiecărui trimestru este aștețptat, în orice uzină, cu multă nerăbdare. Eforturile depuse pentru mai buna organizare a muncii, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, sînt sintetizate cu precizie matematică, în bilanțul trimestrial.Cum este așteptat acest moment la Uzina „Semănătoarea" din Capitală ? Trebuie spus, din capul locului, că nu cu bucurie. Eforturile din luna septembrie, cînd planul la producția marfă va fi depășit cu peste 14 000 000 lei, nu au fost suficiente pentru a recupera „povara" din lunile iulie și august, cînd n-a realizat planul. Uzina va duce mai departe, și în trimestrul IV, trena celor două luni. Pe 3 trimestre principalii indicatori ai planului rămîn nerealizati în proporții însemnate (producția globală — 97,1 la sută, producția marfă — 97,8 la sută, productivitatea muncii — 98,2 la sută). Una dintre uzinele recunoscute pentru consecvența cu oare își îndeplinea și depășea sarcinile de plan, pentru priceperea și hărnicia colectl- 

la închegarea și consolidarea națiunii. (Aplauze puternice).Un important rol social a jucat, de asemenea, creația literar-artistică; operele nemuritoare ale corifeilor literaturii noastre clasice au relevat înaltele virtuți ale poporului. au cultivat sentimentul patriotismului, au însuflețit și îmbărbătat generații de militanți pentru cauza libertății si propășirii patriei.Multi dintre intelectualii de vază ai tării noastre s-au alăturat mișcărilor progresiste și revoluționare, au îmbrățișat ideile sociale înaintate ale vremii lor. au luat parte la lupta maselor muncitoare pentru revendicări economice si politice. Contactul cu filozofia materialist-dialectică — concepția despre lume a proletariatului — avut încă din secolul trecut prin intermediul mișcării socialiste din România și al primei Internaționale Comuniste, a făcut ca numeroși intelectuali să se situeze în creația lor pe poziții avansate, să devină deschizători de drumuri noi, punînd un fundament sănătos științei și culturii românești.Istoria noastră cuprinde o bogată galerie de personalități ilustre — animate de pasiunea cercetătorului si de a- dîncă dragoste de patrie — care. în acest veac de exis-’ tentă a Academiei, au dezvoltat tezaurul de valori spirituale al României, și-au a- dus contribuția la progresul
(Continuare in pag. a IlI-a)

«

SEAMĂNĂ... MINUSURI
IN PRODUCȚIE?

vulul ei, a schimbat „haina" de uzină fruntașă. Cum se explică această schimbare ? Ce factori au determinat neînde- plinirea sarcinilor de plan în această mare uzină bucureș- teană ?
— N-am îndeplinit planul — explica ing. ION CĂPĂȚl- NĂ, directorul uzinei — din 

mai multe cauze. Prima ar fi 
legată de faptul că am primit 
un program de asimilare prea 
încărcat și, avînd capacitate de 
producție limitată, nu am pu
tut organiza pregătirea fabri
cației în timpul planificat. A 
doua ar fi legată de nerespec- 
tarea planului de cooperare

(

AVANPREMIERĂ
UNIVERSITARA

INTERVIUL

In 15 orașe ale țării se redeschid, în octombrie, porțile uni
versităților și instituțiilor de învățămînt superior. Așteptat 
cu emoție și firească bucurie, de către profesori și studenți, 
momentul primei zile de cursuri — sărbătoare înscrisă în 
calendarul tradiției noastre — este prefațat în aceste zile de 
pregătirile febrile, de înnoirile pe care le cunosc facultă
țile, căminele și cantinele. In dorința de a prezenta cititorilor 
peisajul universitar în acest prag de octombrie, redactorul 
nostru Adrian Vasilescu a avut o convorbire cu tov. NICU- LESCU NICA CONSTANTIN, secretar general în Ministerul 
Invățămîntului.

— Pentru început vă ru
găm să schițați tabloul pre
gătirilor din cele 15 centre 
universitare ale țării în ve
derea sosirii studenților.— Dacă vorbim despre pregătirile în vederea sosirii studenților, trebuie să ne referim, în primul rînd, la eforturile materiale pe care partidul și statul le fac pentru 

în special la S.D.V.-uri, de că
tre uzinele colaboratoare. Am 
încărcat peste capacitate scu- 
lăria proprie, dar n-am reușit 
să acoperim cerințele. A treia : 
datorită unei structuri etero
gene, a planului, nu s-a putut 
asigura forța de muncă nece
sară. Și astfel unele secții au 
fost suprasolicitate, iar altele 
au rămas cu planul neacope
rit.

— Am avut prea multe sor
timente — e de părere tovarășul GH. OPRIȘ, inginer șef al producției. Intrarea lor în 
fabricație se face pe campanii 
și, deci, uzina este permanent 
solicitată la un efort maxim. 

cu tov. Nlculescu 
Nica Constantin 

secretar general 
în Ministerul învățământului 

îmbunătățirea condițiilor ide viață și de studii ale viitorilor specialiști cu pregătire superioară. In perioada anilor 1966—1970, investițiile pentru construcțiile universitare, dotarea laboratoarelor cu aparatură modernă și cercetarea științifică se ridică la suma de 1,5 miliarde lei. Măsurile lua-
(Continuare In pag. a 'l-a)

Pregătiri 
pentru 

„Ziua recoltei"
ORADEA (de la cores

pondentul nostru).
In toate raioanele regiu

nii Crișana pregătirile pen
tru „Ziua recoltei" se În
scriu In centrul atenției. Cu 
această ocazie vor evolua 
pe scenele căminelor cultu
rale, pe estradele in aer li
ber mii de artiști amatori, 
iar pe stadioane mii de 
sportivi. Ctntecul, Jocul șl 
voia bună vor Însoți acest 
bilanț al toamnei. In toate 
centrele de raioane s-au 
organizat expoziții de pro
duse agricole și expoziții 
ale portului popular. La Sa- 
lonta și la Ținea se vor or
ganiza expoziții cu produse, 
animale vil ce vor putea fi 
șl achiziționate, iar Ia Chi- 
șineu-Criș o paradă a por
tului popular din această 
zonă etnografică.

La cooperativele agricole 
de producție din Stntana, 
Șlmand, Olari, Grăniceri și 
altele — fruntașe ale re
coltelor bogate, se vor des
fășura Întreceri tradiționale 
de trlntă, oină, concursul 
cel mal tare om din sat 
etc. Parcurile șl stadioanele 
din localitățile Ineu, Beiuș, 
Petru Groza, Salonia și 
Marghita vor cunoaște și 
ele animația zilelor de săr
bătoare.

Am întîmpinat și întîmpinăm 
greutăți din partea furnizori
lor de materiale. In ultimele 
trei luni nu am avut niciodată 
acoperit în întregime stocul 
planificat. Chiar pentru tri
mestrul III, uzina nu a primit 
încă repartiții pentru 875 tone 
materiale.

— Principala cauză — arată ing. I. ANTONESCU, șeful sectorului montaj — este aceea 
că sarcina de creștere a produc
tivității muncii pe acest an

C. PRIESCU 
Ing. IOAN ARTUR

(Continuare In pag. a 11-a)

Constantin Sirghie, șei de bri
gada mineri betoniști lucrează 
la tunel-ieșire Tufari, de lin
gă Orșova, la viitoarea cale fe

rată de la Porțile de Fier



IAvanpremieră 
universitară

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 
ambasadorul Norvegiei 

la București

L. V
1

(Urmare din pap. I) 
te de partid și -dă ifat' privind îmbunătățirea Ifetlmu- lui de planificare permit a- cum — pentru prima oară — să cunoaștem defalcarea pe ani și acțiuni a fondului de investiții stabilit „în t. planul cincinal. Acest fapt înlesnește eșalonarea judicioasă a construcțiilor universitare și înzestrării laboratoarelor. a

I 
I
I 
I

Marți, 27 septembrie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Norvegiei în Republica Socialistă România, Egii Ulstein, care zentat scrisorile de tare.Au rostit cuvîntări dorul extraordinar șitențiar al Norvegiei în Republica Socialistă România, Egll
și-a pre- acredl-ambasa- plenipo-

Ulstein și președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica.Intre președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și ambasadorul Norvegiei, Egll Ulstein, a avut loc apoi o convorbire cordialăLa ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Gri- gore Geamă nu, secretarul Consiliului de Stat, și George Ma- covescu. adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)
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— V-ațl referit Ia o eșa
lonare pe ani și acțiuni. Ce 
se înscrie în dreptul a- 
nului 1966 ?

Tovorâșul Gheorghe 
s-a înapoiat din R.

Rădulescu
P. Polonă

popas tn Fereastra zmeilor este binevenit după un urcuș greu
Foto : I. NAUMESCU

Marți s-a înapoiat în Capitală, venind de la Varșovia, tovarășul Gheorghe Rădules- cu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care a parti- cioat la cea de-a V-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică ro^ăno-polonă.La sosire, pe aeroportul Bă-

erau de față tovarășii Berghianu, Janos Fa-

Pe adresaLa redacție am primit ieri o telegramă cu următorul conținut: „Colectivul de mun
ci al Fabricii de confecții — 
Focșani raportează că a îndeplinit planul de producție pe 9 luni, la toți indicatorii, cu 
o săptămînă înainte de ter
men. Tînărul nostru colectiv 
de muncitori, maiștri, ingineri și tehnicieni, a reușit să îm
bunătățească continuu calita
tea produselor în așa fel încît 
în ultima perioadă nu s-a mai 
înregistrat nici Un refuz din 
partea beneficiarilor. Semnea
ză inginerul Alexandru Flo- 
rea, directorul fabricii și Flo- 
rea Teodorescu. secretarul co
mitetului de partid",într-o convorbire ulterioară cu conducerea tehnico-admi- nistrativă a fabricii am aflat că, pînă la sfîrșitul lunii, se va

neasa,Maxim zecaș, Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au fost prezențl reprezentanți ai Ambasadei R.P. Polone la București.

ACTUALITATEA
De la Muzeul de istorie 

a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare 

și democratice din România

de-e VlII-a
Medicele 

care se vor 
la Atena si 
2 ți 10 oc-

redacțieida o producție suplimentară în valoare de 8 milioane lei.Economiile peste plan la prețul de cost însumează peste 2 milioane lei, iar beneficiile aproape un milion si jumătate.
— Căile principale prin care 

am obținut aceste realizări, 
ne-a declarat tovarășul A- 
LEXANDRU FLOREA, au 
fost: atenția deosebită acor
dată, în special în ultima vre
me, calificării, ridicării califi
cării, și specializării muncito
rilor ; urmărirea îndeaproape și realizarea întocmai a pla
nului de măsuri tehnico orga
nizatorice. Astfel, tot ce a jost 
prevăzut în acest plan, cu ter
mene scadente, în trimestrul 
III, a fost îndeplinit realizîn- 
du-se tn plus și unele măsuri 
a căror scadență era în lunile 
octombrie, noiembrie.

• Echipele Petrolul Ploiești și Dinamo Pitești care reprezintă fotbalul nostru în competițiile europene „Cupa campionilor" și respectiv „Cupa orașelor ttr- guri" debutează astăzi în întrecere.Pe stadionul din Pitești, formația locală Dinamo va întîlni, de la ora 16, echipa FC Sevilla, clasată pe locul 6 în campionatul Spaniei. Fotbaliștii spanioli au sosit luni seara în Capitală și marți și-au continuat drumul la Pitești.
Repriza a doua a acestui 

meci va fi transmisă 
radio pe programul 
pînd din jurul oreiPetrolul Ploiești la Liverpool opartidă în compania campioanei Angliei FC Liverpool. In rîndurile acestei echipe evoluează I cunoscuți jucători internaționali ca Hunt, Byrne, Milne, Strong. Meciul va începe la ora 20,30 (ora Bucureștiului).

Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România roagă pe cei ce dețin documente, scrisori, fotografii, obiecte despre ac-

tivitatea celor ce anii 1940—1944 în au fost deținuți în lagăre, să ia legătura cu conducerea muzeului, în Șoseaua Kiseleff nr. 3, raionul 30 Decembrie — București.

le celei 
Săptimlni 
Balcanice, 
desfășura 
Cos între 
tombrie.

Din totalul de peste 
250 lucrări Inserate In 
programul 
rii, peste 
membrilor Secției 
tionale române.

manifestă-
70 aparțin

na-

>1

Vară prelungită pe litoral
Cerul albastru și înalt al lui 

septembrie cerne de acum lu
mina irizată a toamnei de-a- 
lungul paralelei de 45°. Și to
tuși, temperatura maximă în 
aer rămîne în jurul lui +25°, iar pe litoral marea păstrează 
încă multe din caloriile acu
mulate în august, astfel că 
buletinul zilnic afișat pe imen
sa plajă situată de la Manga
lia. la Năvodari indică o tem
peratură a apei de +20-21 
grade Celsius. Așadar, litora
lul continuă să-i ademenească 
pe iubitorii cerului senin și al 
băilor în apa legănată de va
luri chiar și acum, după ce ca
lendarul indică ferm trecerea 
so'stițiului de toamnă. Și 
parcă pentru a demonstra a-

ceastă fericită 
verii pe malul 
Carpați anunță 
românesc continuă 
estival, oferind locuri în ele
gantele hoteluri din Mamaia, 
Eforie Nord, și Eforie Sud cu 
tarife reduse (pensiune completă lei 30 de persoană, nu
mai cazare lei 11 de persoană ; 
50 la sută reducere pe trans
portul C.F.R.). Nici traseele 
turistice n-au slăbit ritmul. Se 
organizează de pe litoral prin 
agenția O.N.T. numeroase ex
cursii de o zi, în Delta Dună
rii, Adamclisi, Istria, Varna, 
etc. Așadar, nisipurile însori
te ale litoralului vă așteaptă în continuare l

prelungire a 
mării, O.N.T. 
că pe litoralul 

sezonul

(Urmare din pag. I)nu a fost stabilită în mod ști
ințific. De aici a apărut o ne- 
corelare între planul de pro
ducție și planul forței de mun
că. Uzina a dus și duce lipsă 
de oameni. Deși unitatea era 
foarte solicitată pentru pro- 
priile-i produse, Direcția gene
rală a găsit de cuviință să ne 
mai încarce cu un produs 
care n-are nimic comun cu profilul fabricației noastre: 
barăci metalice pentru indus
tria petrolieră.— Aș avea multe de spus — ne-a declarat ing. ION BURA- DEL, șeful sectorului sculărie 
— dar nu pot da relații fără 
aprobarea conducerii (1 ?).Acestea sînt explicațiile pe care le dau conducerea uzinei, șefii de secții și sectoare. Să zăbovim puțin asupra lor. Nu este greu de observat că toate cauzele sînt prezentate ca avînd o bază „obiectivă". Nu vrem să spunem — și asupra acestui lucru vom mai reveni — că uzina nu a întîm- pinat și anumite greutăți (din partea furnizorilor de materiale. din partea colaboratorilor), d?r nu numai ele au fost determinante în neîndeplinirea sarcinilor de producție.Ponderea cea mai mare în realizarea sarcinilor de Plan o au produsele no' : combina de recoltat porumb (CT 2-RP), dispozitivele de recoltat, floa- rea-soarelui. combina coltat cereale (C-3). metalice, piesele de pentru utilajele de stuf.

Să ne referim, de pildă, numai la combina CT 2-RP, asupra căreia sînt concentrate în prezent toate forțele colectivului de la „Semănătoarea", A existat o comandă de 580 de bucăți, care trebuia lichidată în lunile august șl septembrie. Execuția a început abia în septembrie, și nu vor fi gata la termen decît vreo 480 de combine. De ce ? „N-au 
fost gata S.D.V.-urile, n-am 
putut pregăti fabricația — a fost răspunsul unanim. Iar S.D.V.-urile n-au putut fi

De ce

de re- barăcile schimb recoltat

gata, pentru că sculăria nu 
poate acoperi cerințele". Deci, cauză „obiectivă". Realitatea : SCULĂRIA A FOST ÎMPIEDICATĂ SĂ-ȘI REALIZEZE SARCINILE, PENTRU CĂ A FOST OBLIGATĂ SĂ EXECUTE PIESE DIN PRODUCȚIA CURENTĂ. Ajungem la un cerc vicios : datorită lipsei de echilibru în defalcarea planului pe secții (și asta și din cauză că documentația pentru produsele noi a fost executată cu întîrziere), sectorul II — prelucrări mecanice — s-a, a- flat de multe ori în situația de a fi în gol parțial de produc-

la 
I înce- 
17.susține dificilă

• La Zinnowitz (R. D. Germană) a început un turneu internațional masculin de șah la care participă mari maeștri și maeștri din U.R.S.S., România, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia și R. D. Germană.După patru runde în clasament conduce marele maestru sovietic Antoșin cu 2,5 puncte și o partidă întreruptă, urmat de Uhl- mann (R.D. Germană) cu 2,5 puncte. Șahistul român Victor puncte ruptă. Ciocîltea are 1,5 și o partidă între-
Tampere s-au întîl-• Lanit în meci revanșă selecționatele masculine de baschet ale Finlandei și Italiei. In mod baschetbaliștii au obținut o scor : 106—68

surprinzător finlandezi victorie la (51—27).
ție. Ca să ajute sculăria nu putea, pentru că „nu putea asigura precizia necesară". Cînd tovarășii din conducere și de la minister și-au amintit de strungari și frezori, le-au dat atît de lucru încît aceștia n-au mai putut face față. Atunci piesele de serie au fost date și la sculieri. Cu vreo două luni în urmă, de exemplu, sculă- 
riei i s-au repartizat circa 
20 000 de cruci cardanice și au fost lăsate toate SDV-urile la o parte. Cum de este posibil așa ceva, cînd există o Hotă-

Marți după-amia- ză a sosit în Capitală delegația condusă de tovarășul Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al U- niunii Generale a Sindicatelor care, la invitația Consiliului Central al Sindicatelor din Ungaria, a făcut o vizită în a- ceastă țară.

26 septembrie a.c. Cu această ocazie, Charles de Cham- brun a semnat, împreună cu Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Protocolul privind dezvoltarea schimburilor dintre România și Franța în cadrul acordului pe termen lung.

Ansamblul folcloric 
de amatori „Oltenia”, 
alcătuit din 30 de per
soane, a plecat în Po
lonia pentru a parti
cipa la cel de-al II-lea 
Festival Internațional 
al ansamblurilor de 
cîntece si dansuri, 
care se desfășoară la 
Zielona Gora, între 28 
septembrie si 2 octom
brie.

Stat

Secretarul de stat pentru comerțul exterior al Franței, Charles de Cham- brun, a vizitat Republica Socialistă România între 22 și

Comitetul de 
pentru Construcții, Ar
hitectură și Sistemati
zare, organizează un 
concurs în proiectare 
cu participare nelimi
tată cu tema „Grupa
rea de dotări social- 
culturale și _deservire 
în cartierul 
Iași”.

Proiectele 
puse pînă 
1966, orele 
C.S.C.A.S.

(Agerpres)

— Două sume: peste 166 milioane lei pentru construcții de noi facultăți, cămine și cantine ; peste 46 milioane lei pentru aparatură de laborator șl mobilier.O dată eu începerea noului an universitar, intră în funcțiune amfiteatre, săli de cursuri și seminarii, totalizînd 6 100 m.p. la Institutul politehnic din Cluj, Institutul de medicină și farmacie din Cluj și Institutul politehnic din Brașov. Menționăm de asemenea și noul corp de clădire al Conservatorului „Ciprian Po- rumbescu" din București, cu- prlnzînd cca. 4100 m.p., destinat procesului de mînt artistic : săli de individual, săli de pentru formațiile corale și Instrumentale. în noul an universitar orășelele studențești își dezvoltă spațiul de cazare. La Institutul politehnic din Iași este gata șl își așteaptă studenții un cămin cu 408 locuri; la Institutul politehnic din Brașov intră în funcțiune un nou cămin cu 396 locuri.în cursul trimestrului IV al anului 1966 vor intra în funcțiune noi spații de învățămînt însumînd 13 700 m.p. la Institutul agronomic din Iași și Institutul agronomic din Cluj, destinate facultăților de medicină veterinară. La acestea se va adăuga cantinele de la Institutul politehnic din Timișoara (pentru 3 000 studenți) și Institutul pedagogic de 3 ani din Constanța (pentru 600 studenți) care urmează să intre în funcțiune pînă la sfîrșitul anului in curs.Tot în acest an universitar au început sau sînt în continuare lucrările unor importante obiective universitare ale cincinalului — care se adaugă construcției noului local al Institutului politehnic București: dezvoltarea Institutului de științe economice și a Institutului de arhitectură-București;

dezvoltarea complexului social■ -studențesc al Institutului poli- tehnic București (pîna în anul 19'68 se vo? da în folosință aici 5 cămine cu 1090 locuri și o cantină pentru 3 000 studenți). Noul complex social studen-țese T. Vladimirescu din Iași I (ețapa I cuprinde construcția | a 8 cămine cu 3 168 locuri — dintre care 3 cămine cu 1 188 locuri, vor intra în funcțiune în anul 1967 — și o cantină pentru 3 000 studenți), o cantină la Universitatea din Craiova, căminul și cantina Institutului pedagogic de 3 ani din Oradea constituie alte cîteva importante construcții universitare.

învăță- studiu repetiții
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— Vă rugim să vă refe
riți și la dotarea institute
lor de învățămînt 
eu aparatură de 
tor.

superior 
labora-

Aș începe cu cel mai nou institut de învățămînt superior al țării, Universitatea din Craiova, ise va _ „.lui universitar pe care îl deschidem la începutul lunii octombrie. Prin măsurile luate, s-a asigurat un număr însemnat de aparate și utilaje de laborator din care o bună parte au fost deja trimise laboratoarelor Universității craio- vene. Un capitol aparte îl constituie aici noua facultate de electrotehnică ale cărei laboratoare au fost dotate cu a- paratură de măsurători electrice și electronice, cu aparatură pentru studiul automatizării, instalații pentru încercarea materialelor etc. Planul de perspectivă pentru înzestrarea acestui nou institut de învățămînt superior al țării prevede pentru perioada 1967- 1970, procurarea de noi aparate moderne necesare activității de cercetare științifică șl utilării laboratoarelor.Asemenea înnoiri cunosc toate celelalte institute de învățămînt superior, în dotarea cărora au intrat de curînd numeroase aparate de laborator de cele mai noi tipuri, care contribuie la crearea unor condiții din ce în ce mai bune pentru îndeplinirea sarcinilor didactice și științifice: aparatură optică, aparate pentru studiul vibrațiilor, mașini pentru încercarea rezistenței materialelor, aparatură electrică și electronică de măsură și control, aparatură audio-vi- zuală, ultracentrifuge și balanțe analitice etc. Toate a- cestea vor contribui la perfecționarea procesului de învățămînt

ACEI OAMENI MINUNAȚI W 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE

— film panoramic — rulează 
la Patria (orele 10; 12,45; 15,45> 
18,30; 21,15).

ZORBA GRECU 
rulează la Republica (orele 8) 
11> 13,30) 16i 18,30; 21), Festi
va! (orele 9; 12; 15; 18; 21), Fe
roviar (orele 7,45; 10,45; 13,45; 
16,45; 19,45), Excelsior (orele91 12; 15; 10) 21).

DILIGENTA
ratează ia București (orele 8.30; 
10,30; ■*“ -----
2M5),10.30)
21.30) ,
10.30)
20).

DRAGOSTEA ÎNVINGE 
rulează la Lumina (orele 8,45) 
11,45, 14.15, 17,45) 20,45). 
NORD SPRE ALASKA 
ruieezS la Victoria Icrele 9> 
11.45) 14,45; 17,45, 20,45). Crtn- 
geși (orele 15,15; 18; 20,45),
Munca (orele 10,15) 17,45;
20,501

CLEOPATRA
rulează la Central (orela 9; 
12,45; 16. 19.301

UN CARTOF. DOI CARTOFI 
rulează la Union (orele 15,30) 
18; 20,45)

ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI

rulează la Doina (orele 11,15) 
13,45; 16,15) 18,45; 21,15. Pro
gram pentru copil dimineața ora 
9—10. Volga (orele 8,45, 11) 
13,30; 16: 18,30; 21)

Lumina după jaluzele 
rulează la Ciulești (orele 
18; 20.30)

ESCROCII LA MlNĂSTIRE 
rulează la înfrățirea 
popoare (orele 13,30) 16; 
20,3(1).

CllNELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Dacia (orele 
14,45 , continuare, 16,45 
21,15).

12,30 14,30! 16,45,
Melodia (orele 

12,30, 14,45, 17, 
Modem (orele 

12,30, 14,30, 16,30,

19, 
8.30; 

19,15, 
8.30, 

18,45,

tN

15,30!

fl
A APĂRUT 

TÎNĂRUL LENINIST*
(Septembrie 1966)

Marți dimineața a 
plecat spre Grecia, 
docent dr. M. Popes- 
cu-Buzeu, secretar ge
neral al Uniunii Medi
cale Balcanice, pentru 
a participa la lucrări-

▼or fi de- 
la 31 XII

12,

T«t»ra$l—

Și la cooperativa agricolă Drăgănești-Vlașca, toate torțele stnt concentrate la pregătirea terenurilor spre a ii Insămlnțate 
griu Foto r AGERPRES

din conducere și care nu este specificată în nici o analiză efectuată de conducerea uzinei.Să analizăm acum un alt aspect al problemei. Diversitatea sortimentelor care trebuie realizate în serii mici într-un interval destul de scurt ■— aproape două luni — 
a dus La o mare fluctuație de meserii în principalele sectoare ale uzinei. A apărut astfel necesitatea acoperirii unul însemnat volum de muncă. Uzina n-a găsit oameni sufi-

tul paradoxale. ÎN TIMP CE UZINA SOLICITĂ ORE SUPLIMENTARE (organele sindicale și Direcția generală s-au dovedit destul de „înțelegătoare") pentru a acoperi lipsa de forță de muncă, ABSENȚELE NEMOTIVATE, ÎNTÎR- ZIERILE ȘI ÎNVOIRILE (PESTE 20 000 DE ORE — ÎNVOIRI) CURG CU DUIUMUL SUB PRIVIRILE ÎNGĂDUITOARE ALE CONDUCERII UZINEI, COMITETULUI SINDICATULUI ȘI ORGANIZAȚIEI U.T.C. Statisticile arată

'Absențele apar Cn această perioadă". Trebuie să recunoaștem : comitetul U.T.C. și-a găsit „patul liniștii". Absențele nemotivate apar din motive... „obiective". $1 cum motivele obiective țin un an de zile (pentru că n-a fost lună din acest an în care în uzină să nu se înregistreze peste 5 000 de absențe), ce să-și mai bată capul comitetul U.T.C. cu munca de educație ! Am putea fi contraziși (am și fost de fapt: „...disciplina a stat permanent tn atenția

„Semănătoarea^ seamănă...
minusuri în producție ?

rîre a Consiliului de Miniștri care interzice utilizarea capacității sculeriilor în alte scopuri ? Am reușit să-l facem pe tovarășul ing. Buradel să dea o explicație : se respecte, cînd 
rul tutelar 
cest lucru ?
auxiliar, care depindem direct 
de inginerul-șef cu producția, 
nu primim sarcinile din partea 
acestuia, ci din partea dis
pecerului - șef, care, intere
sat de producție, nu prea ține 
cont că noi avem alte tre
buri..." Iată o cauză care nu 
ne-a fost arătată de tovarășii

ne-aApoi, „Cum să 
chiar fo- 
cerut noi, sectora-

cîenți pentru angajare. Existau două soluții: colaborarea la alte uzine și efectuarea de ore suplimentare. în Opt luni, au fost efectuate 119 000 ore suplimentare, iar pentru trimestrul IV au fost cerute încă 75 000.Deci, în lipsa forței de muncă necesară, oamenii pre- zenți au lucrat în schimburi prelungite, remunerate conform normelor în vigoare. Nimic grav în aceasta. Dar lîngă cifra de 119 000 să așezăm alta : circa 80 000 — ore absen
țe nemotivate și învoiri. Iată-ne 
în fața unei situații de-a drep-

(și, culmea, comitetul U.T.C. deține o astfel de statistică) că ponderea cea mai mare în „consumarea" acestui fond de timp aparține tinerilor. Ce ni se spune la comitetul U. T. C. ? Si tovarășul Nicolae Radu, secretarul comitetului U.T.C. și tovarășul Petrov, locțiitorul acestuia, aduc la „unison" acest argument : „Ce puteam face noi 
din moment ce a existat o 
bază obiectivă pentru absențe ? Există perioade etnd 
secțiile sînt prea încărcate cu 
planul, există și perioade cînd 
unele intră „tn gol" de lucru.

t:

noastră") șl trebuie să tlm că tovarășii din tul U.T.C. au organizat raid în schimbul de noapte — în urma unui articol apărut în ziarul nostru — și au constatat că lipsurile sîht mult mai mari l De acord. Dar dacă comitetul U.T.C. ar fi intervenit permanent, ori de cîte ori apăreau absențe, organizînd raiduri și dezbateri, in fiecare secție, în fiecare atelier unde existau asemenea fenomene, opinia colectivă ar fi luat de „guler" pe acest nepoftit inamic al producției — lndiscipll-

amln- comite- un

na în muncă — și l-ar fl eliminat din viața uzinei....Uzina a avut și are lipsurile el pentru nerezolvarea sarcinilor de plan. Am insistat, în mod special, asupra a două din cauzele care-i aparțin. Sînt desigur și altele. Am fost martori în uzină la următorul episod. în serviciul dispecerat se primeau, din jumătate în jumătate de oră, telefoane de la Direcția generală : „Ce materiale vă mai trebuie ? Ce restanțe la colaboratori mai aveți ? Ce vă mai lipsește ?”Ne-am întrebat și noi — și ce întrebau și mulți muncitori din uzină — de ce n-a avut Direcția generală aceeași „grijă” părintească pe tot parcursul anului ? A trebuit însă ca uzina să ajungă într-un mare impus, pentru ca Direcția generală a mașinilor agricole M.I.C.M. să se hotărască trimită o brigadă care ajute, să se hotărască sătervlnă pentru urgentarea procurării de materiale, să se hotărască să analizeze structura planului și să stabilească măsuri pentru redresarea situației. Acum, forul tutelar pune la dispoziție totul uzinei pentru îndeplinirea planului. Să însemne aceasta o „autocritică" pentru... „ajutorul" dat pînă acum ? Uzina ar dori — și acestea sînt principii de muncă încetățenite, — ca acest „ajutor special" să însemne, de fapt, stilul de muncă al Direcției generale cu uzinele sale subordonate. în acest fel, sigur, nu s-ar mai întîlni situații ca cele de la „Semănătoarea".

din să s-o in-

I Caterina Valente în filmul „Al
bă ca tăpada și cei 7 saltim

banci'
I CASA NELINIȘTITA 

nileazi la Bușești (orala M.Mk. 
18).

COLIBA UNCHIULUI TOM 
rulează la Grhrița (orela 8,43; 
11,45) 14,45) 17,45) 20,45). Dru
mul Sării (orela 14( 17,15. 
20,36).

MAIGRET SI AFACEREA SAINT-> 
FIACRE

rulează Ia Bucegl (orele •; 
11,15) 13,30) 16) 18,30) 21), Fla
căra (orele 10) 12,15) 15,30) 18) 
20,30).

NOTRE DAME DE PARIS -a 
cinemascop — 
rulează la Gloria (orele 8,30, 
11) 13,30, 16) 18,30) 21), Auro* 
re (orele 8,45; 11,30)
17,15) 20,15), Floreasca ,__ _
9) 12) 15) 18) 21), Flamura fe
rele 9) 11,13, 13,30) 15,45)
18,15) 20,45).

JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB 
rulează Ia Unirea (orele 15,30— 
18).

YOYO 
rulează la Tomis (brele B, 
11,15) 13,30, 16) 18,30) 21).

URME ÎN OCEAN 
rulează la Vitan (orele 15,30) 
18) 20).

THERESE DE8QUEYROUX 
rulează la Arta (orele 9, 11,13, 
13,30) 16) 18,30, 20,45).

SUZANA ȘI BĂIEȚII 
rulează la Miorița (orele 9, 
11,15) 13,30, 16i 18,30) 20,45).

SE INTIMPLA NUMAI DUMINICA 
rulează la Popular (orele 16) 
16,15) 20,30).

5.000.000 DE MARTORI 
rulează Ia Moșilor (orele 15,30) 
18) 20,30).

MISIUNE EXTRAORDINARA 
rulează ia Cosmos 
17,45; 20,30).

REPULSIE 
rulează la Viitorul 
18) 20,30).

CELE DOUA ORFELINE 
rulează la Colentina 
15,30; 17,45).

ȚARA FERICIRII
rulează la Rahova (orele

8,30.

14,1$, 
(orele

I 
I
I
I

(orele 15.301

(orele 15,30,

15,30,

(orele

r
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MIERCURI 28 SEPTEMBRIE18,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : — Pr:- veliști submarine ; — Ani de ucenicie. Din încercările literare ale elevilor ; 19,00 — 'Telejurnalul de seară ; 19,20 — Telefilatelia ; 19,30 — Concert de dansuri populare bulgste. (Transmisie de la Sofia) ; 20 p3 — Desene animate : 20,10 — Muzică ușoară la instrumente mai puțin obișnuite : corn, fc- got, tubă ; 20.30 — O inv't?.*te pentru cei care n-au viritete. Al doilea defileu al Oltn’ui ; 21,00 — Filmul „Rusa'.ka" ■— producție a studiourilor slovace ; 22,50 — Te1elu’‘no,'’l de noapte ; — Buletinul orologic.



SESIUNEA SOLEMNĂ CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII CENTENARULUI ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Cuvîntu! de salut rostit

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag.societății. Noi aducem azi un fierbinte omagiu tuturor celor care, de-a lungul vremii, închi- nîndu-și energia, talentul și puterea creatoare patriei, viitorului națiunii noastre, au ridicat, prin munca lor asiduă și entuziastă, edificiul trainic al culturii poporului român. (A- 

piauze prelungite).Operele de înaltă valoare făurite de înaintași sînt așezate la loc de cinste în patrimoniul României noi. Partidul nostru, societatea socialistă cultivă respectul fată de tradițiile culturale înaintate și, totodată, dorința creatorilor de a le dezvolta, de a le depăși. Noi. comuniștii, făurim noua civilizație a orînduiril socialiste si comuniste sprijl- nindu-ne pe tot ce a creat mai de preț omenirea de-a lungul veacurilor, (Aplauze 
puternice) contihuînd și du- cînd mai departe linia progresului Istoric făurit prin lupte, prin eforturi și sacrificii de popor. Comunismul însuși. teoria revoluționară a proletariatului, este sinteza gîndlrii științifice celei mal înaintate a tuturor timpurilor, rezultatul cunoașterii în timp de către oameni a legilor naturii și societății, chintesența progresului spiritual uman; această teorie se îmbogățește și se dezvoltă continuu pe baza noilor cuceriri ale științei si culturii, ale gîndirii si practicii sociale. Numai ea a- sigură cu adevărat, victoria umanismului. (Aplauze înde
lungate).Construcția socialismului — operă socială de uriașă amploare și complexitate — necesită cunoașterea aprofunda- - tă a fenomenelor și cerințelor vieții, aplicarea legilor economice obiective, contribuția activă a oamenilor de stiintă , în toate domeniile creației * materiale si spirituale. Știința și cultura sînt componente indispensabile ale societății socialiste. factori obiectivi ai progresului social, ai înfăptuirii idealurilor de bunăstare și fericire ale oamenilor muncii. 
(Vii aplauze).Victoria revoluției socialiste 
e deschis științei si culturii românești o epocă nouă. în- tr-o perioadă istorică scurtă, România a lichidat înapoierea moștenită de la vechiul regim. a dezvoltat învătămîntul. Știința si arta, punîndu-le la îndemîna maselor largi ale celor ce muncesc. în anii construcției socialiste au fost create numeroase opere de valoare, inspirate de necesitățile si realitățile zilei de azi, purtînd amprenta epocii noastre noi. Alături de progresele obținute în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății, de realizările economice. înflorirea culturii socialiste — bun al tuturor celor ce muncesc — contribuie la ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, asigură formarea omului nou. temeinic pregătit, cu un larg orizont de cunoștințe. constructor conștient al societății noi. al propriei sale istorii. (Aplauze puternice).Intelectualitatea patriei. în- mănunchind savanți. artiști, cărturari, specialiști aparti- nînd celor mai diferite generații. români, maghiari, germani si de alte naționalități, urmează cu încredere partidul comuniștilor, participă cot la cot cu ceilalți oameni ai muncii la întreaga viată socială și politică a tării, aduce prin munca sa avîntată un aport de seamă la ridicarea edificiului socialist, la înflorirea României noi. la făurirea viitorului fericit al poporului. (Aplauze 
îndelungi). Partidul și guvernul dau o înaltă prețuire oamenilor noștri de știintă și cultură, intelectualității tării care si-a dovedit, prin întreaga sa activitate, capacitatea, talentul și forța creatoare, patriotismul fierbinte. atașamentul fată de cauza socialismului, ia parte activă la

înfăptuirea politicii interne si externe a partidului și statului nostru. (Aplauze puternice).

Tovarăși,După cum vă este cunoscut. Congresul al IX-lea al partidului a elaborat programul ridicării pe o treaptă superioară a operei de desăvîrșire a construcției socialiste, înfloririi multilaterale a României. în centrul politicii economice a partidului si statului ată continuarea în ritm susținut a industrializării socialiste. care, așa cum demonstrează experiența tării noastre șl 
a altor țări, reprezintă o condiție determinantă a dezvoltării întregii economii si înfloririi multilaterale a societății, a asigurării bunăstării poporului si consolidării independenței și suveranității naționale. în anii viitori, se va întări, de asemenea, baza tehnico-materială a a- griculturii, se va moderniza, înreglstrînd Un progres rapid. întreaga producție agricolă vegetală și animală. Pe acest fundament solid, și în condițiile dezvoltării neîntrerupte a învățămîntului. științei și culturii, va crește nivelul de viată al maselor, oamenii muncii vor beneficia tot mai din plin de avantajele civilizației socialiste.însuflețit de perspectivele luminoase ale viitorului. întregul popor muncește cu e- nergie și elan patriotic. dă viată politicii marxist-lenlnis- te a partidului nostru, corespunzătoare intereselor sale vitale. Rezultatele obținute în decursul acestui an în îndeplinirea planului de stat arată că obiectivele stabilite de partid sînt realiste, că cincinalul — nouă și însemnată etapă de progres și prosperitate a României socialiste — va fi realizat cu succes. (Aplauze pu
ternice).Congresul al IX-lea a subliniat că în condițiile revoluției tehnico-știintifice mondiale. înfăptuirea programului de propășire economică a patriei este indisolubil legată de intensificarea cercetării științifice, de introducerea ne scară largă în producție a cuceririlor științei și tehnicii contemporane, de creșterea a- portului oamenilor de stiintă la întocmirea studiilor și elaborarea soluțiilor cerute de mersul înainte al producției. Congresul partidului. Comitetul Central au relevat, alături de succesele incontestabile obținute în activitatea de cercetare, și o serie de neajunsuri și rămîneri în urmă, au stabilit măsuri de îmbunătățire a muncii. Actualul plan cincinal rezervă un loc de frunte cercetării științifice, prevăzînd concentrarea mijloacelor materiale și a potențialului nostru științific în special spre temele de Care depind dezvoltarea ramurilor cheie ale economiei naționale, progresul întregii societăți.Secolul în care trăim — secolul revoluțiilor socialiste victorioase, al eliberării naționale a popoarelor înrobite, al lichidării exploatării omului de către om într-un șir de țări — s-a înscris totodată în istorie printr-un uriaș avînt al gîndirii științifice, al cunoașterii umane.Știința joacă astăzi un rol din ce în ce mai important în lupta pentru transformarea revoluționară a societății, pentru făurirea unei lumi mai bune. Totodată, mințile luminate ale savantilor si cercetătorilor îsi îndreaptă eforturile spre supunerea în continuare a naturii, spre creșterea forței transformatoare a omului, a capacității sale de producție, spre sporirea avuției materiale a societății. Pornind de la direcțiile dezvoltării economice și sociale a țării, de la tendințele generale ale progresului. cercetarea științifică, atît cea fundamentală cît și cea aplicativă. îsi va îndeplini 

Regiunea Crișana

ORADEA (de la 
corespondentul nos
tru).

Prima săptămînă 
de școală a marcat 
începutul unor ac
tivități recreative 
interesante organi
zate de comitetele 
U.T.C. în colaborare 
cu conducerile șco
lilor. Elevii liceelor 
din Beiuș și orașul 
Petru Groza au fă
cut în după-amie- 
zele libere excursii 
în localitățile apro
piate : Meziad, Băi- 
ța și altele. Dumi

nică, elevii școlilor 
din Beiuș au parti
cipat la o seară de 
dans organizată în 
parcul din centrul 
orașului. Formațiile 
artistice ale licee
lor din localitate, 
soliștii vocali și instrumentali, care s au produs cu a- 
cest prilej, au con
ferit serii un plus 
de farmec. La Oradea, în toate liceele 
de cultură generală, 
precum și în cele 
de specialitate, du
minica a fost re
zervată manifestă

Duminici cultural - sportive
rilor cultural-spor
tive. Terenurile 
sportive din oraș au 
fost puse la dispo
ziția întrecerilor 
disputate între echi
pele elevilor. Seara, 
programul artistic și reuniunea au atras numeroși e- levi. De asemenea, 
în prima săptămî
nă de școală, elevii 
au participat la me
dalioanele „George 
Coșbuc" prilejuite 
de aniversarea a 
100 de ani de la 
nașterea poetului. 

cu succes rolul de puternică forță materială a producției, 
va contribui din plin la înflorirea societății.Realitatea demonstrează că în epoca modernă producția și știința se condiționează și se influențează reciproc, contribuind una la accelerarea dezvoltării celeilalte; știința și producția constituie două laturi inseparabile ale activității de creație a omului. A- pare astfel de la sine înțeles ce importanță mare prezintă asigurarea tuturor condițiilor pentru dezvoltarea conlucrării active dintre oamenii de știință din institutele de cercetări ale Academiei, ale departamentelor, din învătămîntul superior — și fabricile și uzinele noastre, combina
tele industriale, unitățile a- gricole socialiste, masa largă a producătorilor de bunuri materiale.Evoluția rapidă a științei, problemele tot mai complexe pe care i le pune în față societatea modernă solicită forțe tot mai mari, impun, ea 
o necesitate obiectivă, unirea eforturilor unui număr sporit 
de oameni de știintă din domenii diferite de cercetare.Crearea Consiliului Național 
al Cercetării Științifice are tocmai menirea de a asigura organizarea cooperării pe scară națională a cercetătorilor din țara noastră, cultivarea unui spirit de emulație creatoare, dezvoltarea schimbului liber de opinii, a dezbaterilor științifice rodnice în care să se poată afirma nestingherit teoriile și principiile înaintate, bazate pe materialismul dialectic și istoric.Societatea socialistă creează pentru prima oară în istorie posibilități depline pentru înflorirea personalității umane, pentru afirmarea talentelor în cîmpul creației științifice si culturale, ca și în celelalte domenii ale vieții sociale. Principiile umanismului socialist dau un înalt sens științei și artei, ridică valoarea creației cultu- ral-științifice la un nivel pe car« nu l-a atins niciodată în trecut.înflorirea culturii socialiste presupune grijă și răspundere deosebită nu numai pentru prezent, ci și pentru viitor. De aceea, una din cele mai importante obligații morale ale societății noastre, ale generației de azi este de a forma schimbul de mîine al culturii românești, de a pregăti cu răbdare, căldură și exigentă viitorii noștri intelectuali. în stare să preia și să ducă mai departe făclia creației înaintașilor, să se situeze la înălțimea științei mondiale, să contribuie din plin la făurirea societății socialiste și comuniste în țara noastră. (Vii aplauze).îndatorirea tinerilor oameni de știință și cultură, a tineretului studios, a întregii generații tinere din patria noastră este de a învăța cu rîvnă și perseverentă, de a-și lărgi necontenit orizontul de cunoștințe, de a însuși ceea ce a creat mai de preț poporul nostru și celelalte popoare de-a lungul veacurilor în sfera cunoașterii. Numai astfel, stăpînind o cultură vastă, ri- dicîndu-se la nivelul științei contemporane, aprofundind fenomenele dezvoltării sociale din trecut și de astăzi, tineretul va putea să contribuie cu succes la lupta împotriva ideilor și concepțiilor învechite, retrograde, pentru afirmarea cutezătoare a ceea ce este nou și înaintat în gîndirea și viața socială, pentru triumful cauzei progresului. (Aplauze pu
ternice).Cercetarea, creația originală — condiție importantă a progresului neîntrerupt al societății noastre — nu se pot dezvolta decît în strînsă legătură cu evoluția științei și culturii internaționale. în epoca noastră a devenit o necesitate o- biectivă desfășurarea unui larg schimb de experiență și opinii înt.re creatorii din toa
Vizite ale unor oaspeți

de peste hotare
Cu prilejul manifestărilor consa

crate Centenarului Academiei Re
publicii Socialiste România, în 
cursul dimineții de marți, reprezen
tanții academiilor și celorlalte fo
ruri academice și universitare de 
peste hotare, invitați la sărbăto
rirea centenarului, s-au întîlnit, în 
cadrul secțiilor Academiei, cu oa
meni de știință români. în conti
nuare au fost vizitate unele insti
tute și centre științifice ale Acade
miei, unități de cercetare departa
mentale și din învățămîntul supe
rior,

în convorbirile pe care le-au 
avut cu acest prilej, oaspeții au 
fost informați despre organizarea 
și activitatea unităților vizitate, 
despre rezultatele și preocupările 
cercetătorilor români în diferite 
domenii ale științei.

(Agerpres) 

te țările lumii, cunoașterea realizărilor valoroase ale celorlalte popoare, manifestarea activă a fiecărei națiuni în slujba progresului general al științei și culturii contemporane.Istoria societății omenești demonstrează că toate popoarele, mari sau mici, și-au adus prin inteligența, talentul și forța de creație spirituală contribuția la sporirea tezaurului științific și artistic al umanității. Nu o dată popoare mici s-au făcut cunoscute și prețuite prin realizările lor remarcabile. au dat numele lor unor întregi epoci istorice. Istoria universală apreciază o națiune după contribuția adu
să la cunoaștere, după valoa
rea moștenirii materiale și spirituale pe care o lasă, după rolul pe care-1 joacă în domeniul progresului și civilizației.Este știut, tovarăși, că știința și cultura au jucat întotdeauna un rol important în cunoașterea și apropierea dintre popoare, în colaborarea activă a acestora în slujba cauzei progresului. Cu atît mai mult în zilele noastre, oamenii de știintă și cultură pot îndeplini un rol de seamă în lupta pentru triumful idealurilor înaintate de libertate și dreptate socială. împotriva a- supririi naționale, pentru dreptul popoarelor de a-și hotărî singure soarta, fără nici un amestec din afară. Savan- ții, scriitorii, artiștii reprezintă un detașament important în mișcarea progresistă și revoluționară a epocii noastre ; ei pot aduce o contribuție prețioasă la întărirea solidarității marelui front mondial al păcii. Intensificarea schimburilor și relațiilor cultural-știintifice reprezintă un aport de seamă Ia cauza destinderii internaționale, a colaborării dintre națiuni, la cauza păcii și securității tuturor popoarelor. 
(Aplauze puternice).Iată de ce considerăm necesar să se dezvolte continuu cooperarea cu oamenii de știință și cultură din toate țările. Manifestîndu-se permanent ca parte integrantă activă a științei și culturii mondiale, țara noastră va promova și în viitor contactele și schimburile internaționale în acest domeniu, va milita pentru intensificarea relațiilor de colaborare cu savanțil și oamenii de cultură din țările socialiste, din toate țările lumii, în interesul și spre binele întregii Umanități.Făcînd bilanțul bogatei activități desfășurate de-a lungul timpului de oamenii de știință și cultură din țara noastră, apare evidentă deosebirea radicală dintre condițiile în care erau nevoiți să lucreze aceștia în trecut și condițiile create de orînduirea noastră socialistă. Posedăm, de asemenea, valorile umane necesare unui puternic avînt al creației științifice și culturale.Avem toate condițiile și posibilitățile să sporim și mai mult bogata comoară a științei și culturii patriei noastre, să o facem și mai strălucitoare.Intelectualii de azi au fericirea de a fi contemporanii celei mai mărețe și mai glorioase epoci din istoria poporului român, epocă ce deschide un cîmp nelimitat de afirmare tuturor forțelor națiunii noastre. Avem convingerea că savanțil, cercetătorii, oamenii de artă vor munci cu toată energia și pasiunea, punînd cunoștințele, forța gîndirii și talentului lor în slujba progresului continuu al României, ridicării ei pe culmile cele mai înaintate ale civilizației umane. (Aplauze 
puternice).Permiteți-mi să închei, Urînd tuturor intelectualilor din țara noastră noi și strălucite succese în îndeplinirea acestei nobile misiuni, spre binele și fericirea poporului, spre gloria patriei noastre — Republica Socialistă România. (Aplauze 
puternice, urale îndelungi).

Aspect de la deschiderea expoziției „Dezvoltarea științei tn România" care a avut loc luni 
după-amiază tn sala Dalles. Foto: AGERPRES

Acad. Miron Nicolescu și-a început raportul exprimînd în numele Academiei centenare, al membrilor săi, al tuturor oamenilor de știință și cultură din țara noastră, sentimentele de profundă mulțumire pentru cuvintele calde rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pen. tru înalta prețuire și sprijinul pe care partidul și guvernul le dau științei românești, factor de seamă în propășirea și înflorirea patriei noastre, România socialistă.în continuare, acad. Miron Nicolescu a prezentat o scurtă privire istorică asupra e- voluției activității științifice- culturale de-a lungul istoriei poporului nostru. Sărbătorind astăzi fondarea Societății Literare, ne îndreptăm cu recunoștință gîndul către toti înaintașii științei și culturii românești, care, călăuziți de un patriotism înflăcărat, au militat neobosit de-a lungul veacurilor pentru a îmbogăți patrimoniul nostru științific și cultural, au exprimat, prin creația Și lupta lor, aspirațiile de libertate, independență și unitate națională, năzuințele spre progres ale poporului român. Aniversînd 100 de ani de activitate academică, avem prilejul de a cinsti creația materială și spirituală care s-a făurit pe acest pămînt din cele mai vechi timpuri, mărturie a capacității și talentului nesecat ale minunatului nostru popor. De-a lungul veacurilor au apărut și s-au manifestat pe meleagurile românești personalități de larg orizont, adine preocupate să ridice, prin cunoștințele lor, poporul român la locul pe care îl merită în rîndul popoarelor lumii. în istoria culturală a patriei noastre stau la loc de cinste figuri de cărturari înaintați, care prin o- pera și activitatea lor au înfățișat lumii realitățile fundamentale ale vieții poporului român, contribuind totodată la îmbogățirea patrimoniului de cunoștințe al epocii.Raportul s-a referit mai în amănunțime la activitatea oamenilor de știință și cultură din țara noastră, în veacul care a trecut de la înființarea Societății Literare Române, care la prima sa sesiune a luat denumirea de Societatea Academică Română, și a evocat figurile unor mari savanți români care au dus la vremea lor prestigiul științei românești dincolo de hotarele țării. A fost relevată, de asemenea, contribuția unor mari patrioți și cărturari români în momentele cele mai importante din istoria tării.Evocarea retrospectivă a liniilor de dezvoltare a vieții academice — se arată în raport — ne îndreptățește să subliniem că Academia a fost, prin contribuția științifică și atitudinea social-politică a majorității covîrșitoare a membrilor săi, o instituție puternic ancorată în realitățile României, o apărătoare demnă a intereselor majore ale națiunii, ale independenței și suveranității tării. Aceasta ilustrează o tradiție cultivată cu grijă de mințile cele mai luminate ale tării, anume împletirea strînsă a activității academice cu lupta poporului pentru dreptate socială, independență și suveranitate națională.Vorbitorul a prezentat apoi principalele realizări ale științei și culturii în țara noastră, în ultimele două decenii, strîns legate de profundele transformări politice, economice și sociale, dobîndite de poporul român în opera de construire a socialismului.Diversificarea ramurilor producției materiale, și în primul rînd a industriei — a spus el — introducerea progresului tehnic au determinat extinderea activității științifice, crearea unei rețele de unități de cercetare din ce în ce mai cuprinzătoare. Ca urmare a sprijinului acordat de statul socialist, numărul cadrelor de cercetare a crescut simțitor, iar baza materială a cercetării științifice s-a lărgit continuu, asigurînd efectuarea unor cercetări fundamentale și aplicative care să răspundă cerințelor imediate și de perspectivă ale economiei și culturii naționale, precum și tendințelor interne de dezvolta"® ale diferitelor ramuri ale științei.

Folosind condițiile create, oamenii de știință și cercetătorii Academiei, cei din institutele departamentale de cercetări, din laboratoarele unităților de producție, cadrele didactice universitare, au continuat și au dus mai departe tradițiile progresiste ale creației spirituale a înaintașilor, au ridicat pe trepte mai înalte știintă și cultura românească. Realizările obținute în multe din ramurile principale ale științei au o mare însemnătate pentru dezvoltarea generală a patriei, pentru progresul ei economic și social, fiind cunoscute și apreciate și în afara granițelor țării.Unul din factorii care au stat la baza acestor succese, a promovării gîndirii științifice, a fost orientarea activității de cercetare în lumina concepției materialismului dialectic și istoric, concepție însușită creator de către oamenii noștri de știință. Ea are puternice rădăcini în tradițiile materialiste care au caracterizat activitatea multor savanți și cărturari români din secolul trecut.Ca o reflectare a marilor cerințe ale dinamismului în

Expunerea 
acad.

Miron Nicolescu
tregii economii și în special al industriei, științele tehnice au cunoscut în anii puterii populare o dezvoltare ascendentă. A fost înființată o rețea de unități de cercetare academice, departamentale și uzinale, în care s-au abordat cercetări și studii consacrate introducerii progresului teh* nic în economia națională. Pe lîngă dezvoltarea preocupărilor tradiționale în domenii ca termoenergetica, extracția și prelucrarea petrolului, cercetarea științifică tehnică a fost o- rientată în direcții noi, printre care elasticitatea, hidraulica, lubrificația mașinilor, teoria mecanismelor, mecanica sollde- “lor deforrriabile și mecanica construcțiilor, unele ramuri ale energeticii. O bună parte a rezultatelor cercetărilor și-a găsit aplicații în diferite sectoare ale industriei.în raport au fost subliniate apoi cîteva din principalele realizări obținute de oamenii noștri de știintă în domeniul matematicii și fizicii, chimiei, geologiei, biologiei, speologiei, cercetării agricole, medicinii, științelor sociale, științelor economice, filozofice, juridice, istoriei, arheologiei, filologiei, literelor și artei.Realizările obținute de oamenii de știință și cultură din tara noastră în anii puterii populare — a continuat vorbitorul — tradițiile pe care le-au făurit înaintașii noștri, confirmă încă o dată justețea aprecierii făcute nu de mult de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața Marii Adunări Naționale: „Cercetarea științifică este unul din principalele domenii de manifestare a geniului fiecărui popor, a gîndirii și capacității sale creatoare, iar poporul nostru a dovedit cu prisosință calitățile cu care este înzestrat, forța, talentul și capacitatea de a făuri mari valori științifice și culturale".Academia Republicii Socialiste România se încadrează astăzi în mișcarea amplă a cercetării științifice naționale, care cuprinde aproape 270 de unități de cercetare academice. departamentale și mari laboratoare uzinale. Cele 56 de unități ale Academiei, care funcționează în Capitală și în diferite centre regionale de cultură. întrețin rodnice legături de cooperare cu colectivele științifice din diferite departamente. cu întreprinderile industriale și agricole, cu in

stituțiile de învățămînt șl de cultură.Activitatea celor 235 de membri titulari sau corespondenți ai Academiei, in jurul cărora s-a format o pleiadă de tineri cercetători care muncesc cu pasiune și entuziasm în diferitele unități de pe întreg cuprinsul țării, formează în prezent, în anul centenarului vieții academice din patria noastră, un valoros potențial de muncă creatoare, o considerabilă rezervă a progresului nostru științific, tehnic și cultural.Contribuțiile pe care oamenii de știință români le-au adus în anii puterii populare, prezența lor activă în viață științifică internațională și la variate programe de cooperare culturală au făcut să crească continuu prestigiul științific al României. O mărturie a acestui prestigiu se găsește și în alegerea unor savanți români în conducerea organismelor științifice internaționale, ca membri ai unor academii de peste hotare, sau în diferitele distincții șl premii de autoritate internațională acordate.

La rîndul său, Academia noastră, dînd o înaltă prețuire aportului unor savanți de seamă din alte țări la îmbogățirea fondului cunoașterii umane, a ales numeroși oameni de știință și de cultură printre membrii săi.Vorbitorul s-a oprit apoi asupra obiectivelor și preocupărilor ce vor trebui să stea la temelia muncii oamenilor noștri de știință în viitor.Direcțiile dezvoltării economice și sociale a României în perioada 1966—1970 — a spus el — au fost elaborate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Ele asigură continuarea pe o treaptă Superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste în toate domeniile de activitate economică, științifică și culturală. în realizarea acestor obiective importante, un rol deosebit și însemnat îl are cercetarea științifică. Diversificarea științelor, a obiectivelor și structurii cercetării, apropierea din ce în ce mai pronunțată între momentul unei descoperiri științifice și cel al valorificării rezultatelor ei, constituie în zilele noastre un proces care se desfășoară cu o rapiditate nemaiîntîlnită. Tendințele moderne de dezvoltare a științei anunță de pe acum o nouă extensiune a frontului cercetării.Documentele celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român — se arată în raport — au subliniat cu tărie că programul de dezvoltare a societății socialiste în următorii cinci ani, satisfacerea nevoilor mereu cres- cînde ale economiei naționale sînt indisolubil legate de progresul științei, de intensificarea cercetărilor fundamentale și aplicative în toate ramurile.Reflectînd cerințele mersului înainte al activității științifice. ale apropierii ei de producție, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a hotărît înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, for de coordonare, pe plan național, al cercetării, menit să asigure aplicarea politicii partidului și guvernului în acest domeniu.Prin componenta și structura sa organizatorică. Consiliul Național al Cercetării Științifice antrenează în activitatea sa oameni de știință din Academie, învătămînt. unități departamentale, laboratoare de uzină, specialiști din diferite ramuri ale economiei si culturii, ceea ce conferă muncii sale caracterul unui adevărat forum științific. în activitatea Consiliului se realizează o îmbinare rodnică a competentei și experienței a- cumulate de oamenii de știintă mai vîrstnici, cu entuziasmul și cutezanța celor tineri. Ca un prim rezultat în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, Consiliul Național, cu sprijinul celor mai bune forțe științifice ale tării, a elaborat programul unitar al cercetării științifice pentru anii 1966—1970, al cărui conținut tematic reflectă interdependența cu prevederile planului de stat pentru dezvoltarea economiei naționale, plan la elaborarea căruia și-au adus contribuția și oamenii de știință.Pentru dezvoltarea activității de cercetare științifică fundamentală și aplicativă statul nostru va face în următorii ani importante eforturi materiale. Numai volumul in

vestițiilor destinate pentru extinderea și consolidarea bazei materiale a cercetării în perioada anilor 1966—1970, este de aproape două miliarde lei. Totodată, numărul specialiștilor din sfera activității științifice va crește substantial.în ultima parte a raportului au fost trecute în revistă principalele obiective care stau in fața oamenilor de știință din diferite domenii de activitate în anii următori.In domeniul științelor tehnice o deosebită atenție se va acorda studiilor privind acoperirea cererii de energie, celor referitoare la folosirea în următorii ani ai energiei nucleare, cercetărilor privind îmbunătățirea continuă a tehnologiei, a performanțelor tehnice și calității mașinilor-unelte și produselor electrotehnice, dezvoltării automaticii. Vor fi create institute și centre de cercetări specializate în : autovehicule și tractoare, echipamente energetice. construcții navale, ma- șini-unelte, electrotehnică, e- lectronică ș.a.în siderurgie, cercetarea științifică se va axa pe perfecționarea proceselor tehnologice, îmbunătățirea calității produselor și în primul rînd a oțelurilor fine, pe rezolvarea multiplelor probleme ale metalurgiei neferoase.Folosind metode moderne de investigație, cercetătorii vor trebui să facă eforturi susținute pentru descoperirea de noi substanțe minerale utile. Se vor intensifica cercetările privind chimia hidrocarburilor, a substanțelor co- ordinative, cataliza, sinteza organică, cinetica chimică și fizico-chimia polimerilor. Activitatea specialiștilor din celelalte domenii ale științelor aplicate va fi axată pe valorificarea superioară a materiilor prime, crearea de noi procese tehnologice avantajoase și îmbunătățirea calității produselor.în agricultură, eforturile principale vor fi orientate spre introducerea în cultură a noi soiuri și hibrizi de mare productivitate, ameliorarea raselor de animale, chimizarea și mecanizarea agriculturii.Oamenii de știință și cercetătorii din domeniul medici- nei au de făcut față unor sarcini importante în îmbunătățirea continuă a stării de sănătate a populației, și acordarea unei asistențe sporite mamei și copilului.Continuînd cercetările fundamentale, matematicienii își vor îndrepta atenția în mai mare măsură către acele probleme care au perspective largi de aplicare în alte domenii ale științei și în sfera economiei. în fizică principalele direcții de investigații vor fi fizica semiconductori- lor, fizica energiilor înalte și joase, utilizarea radioizotopi- lor, energia nucleară, transformarea directă a căldurii în energie electrică.în științele biologice pe lîngă continuarea cercetărilor clasice de studierea florei și faunei tării se vor dezvolta cu precădere ramurile moderne ale biologiei.Transformările adinei în structura social-economică a tării și perspectivele dezvoltării societății noastre socialiste în perioada care urmează, avîntui culturii și îmbogățirea vieții spirituale a poporului, impun dezvoltarea activității de cercetare în științele sociale și umanistice. Se va intensifica munca de elaborare sau de îmbunătățire a unor lucrări cum sînt : Istoria României. Tratatul de economia națională. Dicționarul enciclopedic român, Istoria literaturii române. Un sprijin susținut vor cunoaște cercetările sociologice.Literatura și artele vor cunoaște o nouă și puternică a- firmare, prin reflectarea artistică, mereu mai veridică și mai plină de măestrie, a tabloului complex al realităților sociale, a năzuințelor poporului.Centenarul Academiei — a arătat acad. Miron Nicolescu— se desfășoară în epoca unei revoluții științifice și tehnice fără precedent, în care țara noastră este din plin angajată prin întregul ei program de construcție economică și culturală.Oamenii de știintă. reprezentanți ai tuturor generațiilor, de toate naționalitățile, împreună cu întreaga intelectualitate a tării, își fac un titlu de mîndrie din slujirea devotată a patriei socialiste. Punerea capacității și talentului lor în slujba fericirii poporului și a progresului multilateral al societății noastre constituie un țel luminos, care dă vigoare și insuflă na- siune întregii noastre activități.Acum cînd serbăm un Secol de la înființarea Academiei. — a încheiat vorbitorul— aș dori să exprim aici angajamentul nostru solemn, al tuturor membrilor Academiei, al slujitorilor științei și culturii românești de a ne intensifica activitatea pentru continuarea și îmbogățirea tradițiilor științifice și culturale făurite de poporul nostru. în decursul istoriei sale milenare, de a ridica creația științifică la nivelul cerințelor vremurilor pe care le trăim, de a ne servi patria și a contribui. alături de toți oamenii muncii, la înflorirea națiunii române. (Agerpres)
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Incertitudini I 
I

la Santo
Cazul Conferința I. .

Domingo
t'ltlmclo unltĂll purtând 

lemnele „forjelor Interamerica
ne' au părăsit capitala domi
nicană. O dată cu cel 600 mili
tari aparținînd infanteriei ma
rinei americane, s-a Îmbarcat 
și generalul brazilian Arturo 
Alves de Silva Draga, coman
dantul trupelor „interamerica
ne". Dominicanii s-au despăr
țit cu răceală de cel care In 
mal mult de 500 de zile de ocu
pație le-au adus mii de jertfe 
șl greu Imaginabile suferințe.

Retragerea unităților străine 
ar fi trebuit să contribuie la 
instaurarea unei atmosfere pro
pice normalizării vieții politice 
dominicane. Insă Balaguer tre
buie să plătească „ajutorul" 
pilmlt pentru instalarea în Pa
latul Prezidențial. In acest 
context, staționarea în conti
nuare la Santo Domingo a unui 
grup numeros de „specialiști mi
litari" americani însărcinați să 
„vegheze" asupra ordine! și II- 
niștel din țară nu este întâm
plătoare. Relatările ziarului do
minican „I — X — 4" sînt 
mărturii în plus care atestă a- 
mestecul american, direct șl 
Indirect, in treburile interne ale 
Republicii Dominicane. Potrivit 
ziarului citat, tn țară a lost 
creată o nouă organizație mill- 
taristă de dreapta, avînd drept 
scop urmărirea soldațllor șl ofi
țerilor din armata dominicană 
care se pronunță pentru resta
bilirea normelor constituționa
le, Împotriva amestecului stră
in in soluționarea problemelor 
dominicane. Publicația „I — X 
— 4" scria că „sub îndruma
rea directă a C.I.A., peste 200 
de agenți ai acestei organizații 
urmăresc și apoi asasinează pa 
acei militari care-și manifestă 
protestul față de politica S.U.A. 
în Republica Dominicană"

Ziarul „EL POPULAR" arată 
că, deși s-a anunțat retragerea 
forțelor interamericane de pe 
teritoriul Republicii Dominica
ne, „cel puțin 2 000 de soldați 
din cadrul acestor trupe conti
nuă să fie prezenți în țară sub 
diferite pretexte". Cotidianul 
dominican relata că alte mH de 
persoane străine continuă să 
rămlnă pe teritoriul dominican 
In calitate de „observatori". 
„EL POPULAR" relevă că func
ționarii Ollciului de relații pu
blice al forțelor interamericane, 
au recunoscut, tn momentul 
plecării, că tn Republica Do
minicană „va rămîne un grup 
de ofițeri și soldați ; nu se 
poate spune Insă cite mii de 
persoane formează acest grup".

Ziarul sublinia că staționarea 
mai departe a unor elemente 
din forțele Interamericane în 
Republica Dominicană repre
zintă o acțiune inițiată de Sta
tele Unite, care a fost propusă 
guvernului dominican pentru a 
servi ca o „bază Inițială de 
operațiuni" în eventualitatea 
că s-ar putea obține acordul 
unanim al țărilor membre ale 
O.S.A. pentru crearea așa-nu- 
mltelor „Forțe militare intera
mericane".

Mișcările de trupe, calificate 
de presa dominicană ca „neo
bișnuite" atestă în plus încer
cările cercurilor militare de 
dreapta de a provoca o stare 
de tensiune tn țară.

Pe de altă parte, tn capitala 
dominicană este tot mai evi
dentă Intenția autorităților de 
a limita activitatea forțelor de
mocratice. „MIAMI HERALD" 
scria că președintele Balaguer 
ar fi hotărtt să „înlăture toate 
elementele de stingă din ca
drul sindicatelor", în primul 
rtnd al organizațiilor muncito
rești de pe plantațiile șl rafi
năriile de zahăr cu tradiție tn 
lupta revendicativă. Aceasta cu 
attt mal mul), cu ctt cea mal 
mare parte a acestor sindicate 
sprijină Partidul revoluționar, 
al cărui lider Juan Bosch, și-a 
manifestat In repetate rînduri 
opoziția față de amestecul Wa
shingtonului tn politica șl eco
nomia dominicană.

...Oficial, trupele de ocupație 
au părăsit Santo Domingo. Dar 
„umbra" lor continuă să fie 
prezentă menținînd climatul 
politic dominican sub semnul 
incertitudinii. La perpetuarea 
acestei situații contribuie 
cercurile care l-au sprijinit pe 
Balaguer tn ocuparea scaunu
lui prezidențial.

IOAN TIMOFTE

ju- 
în

• Intervenția reprezentantului român

BRAZILIA.
Janeiro

ministru! de interne 
Oufkir, In subsolul 
de la marginea Pari- 
știe că împotriva Iui

Aspect din timpul ciocnirilor dintre poliție și studenți care au avut loo 
în apropierea Universității din Rio de

O. N.U
ÎNSEMNĂRI din r.p. ungară

Barka“
în fața tribunalului care 

decă persoanele implicate 
răpirea lui Ben Barka au fost 
evocate luni relatările unuia 
din principalii executanți ai 
operației privitoare la împre
jurările morții liderului maro
can. Este vorba de confesiuni
le făcute de Figon, care s-a 
sinucis cu o clipă înainte de a 
fi arestat, unor ziariști fran
cezi. Potrivit acestor confiden
țe, Ben Barka ar fi fost ucis 
chiar de 
marocan, 
unei vile 
sului. Se
Oufkir poliția franceză a lan
sat un mandat de arestare in
ternațional, el urmînd să fie 
judecat In contumacie după 
încheierea actualului proces. 
Relatările lui Figon pun, de 
asemenea, în cauză pe fostul 
său avocat, deputatul Lemar- 
chand, care însă neagă orice 
amestec în această afacere.

VIENA 27 (Agerpres). —Delegația Republicii _ Socialiste România a inițiat la Conferința generală a A.I.E.A. un proiect de rezoluție în problema formării de cadre în domeniul folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice. Proiectul de rezoluție, la care s-au raliat în calitate de coautoare delegațiile Bulgariei, Indiei, Italiei, Iugoslaviei, Mexicului și Republicii Arabe Unite, a fost pus în discuție in Comisia pentru program, chestiuni tehnice și buget.
*în ședința plenară de luni a Conferinței generale a Agenției Internaționale pentru ener. gia atomică a luat cuvîntul reprezentantul permanent al țării noastre pe lîngă A.I.E.A., Gheorghe Pele, ambasadorul Republicii Socialiste România la Viena.După ce a subliniat că delegația română sprijină acțiunile A.I.E.A.. legate în mod real de satisfacerea intereselor tuturor statelor membre, vorbitorul a spus : Cea de a 10-a sesiune a Conferinței generale a Agenției Internațio-

nale pentru energia atomică se desfășoară în condițiile în care ia amploare tot mai mare curentul în favoarea lichidării rămășițelor războiului rece, pentru stabilirea între state a unor relații bazate pe principiul independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecul în treburile interne și avantajului reciproc.Relevînd diverse aspecte ale aplicațiilor fizicii si tehnicii nucleare în scopuri pașnice în România, Gh. Pele a amintit că se prevede instalarea pînă în anul 1975 a unor centrale electro-nucleare și a exprimat dorința țării noastre de cooperare fructuoasă cu A.I.E.A. atît în privința formării de cadre, cit și în rezolvarea unor aspecte tehnico-economice.Vorbitorul a informat că guvernul român a hotărît să pună la dispoziția agenției, sub formă de donație, șase an- samble complete de detectori electronici de radiații în valoare de aproximativ 10 000 de dolari. Acest dar se adaugă altuia făcut înainte și care constă în 15 burse pe termen scurt și lung.

NEW YORK — Trimisul special Agerpres, Nicolae Io- nescu, transmite : Luni după- amiază ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mă- nescu, șeful delegației române la cea de-a 21-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a avut o întrevedere cu președintele Adunării Generale, Abdul Rahman Pazhawak.Ministrul de externe al României, Corneliu Mănescu, a avut, de asemenea, o întîlnire cu Amintore Fanfani, ministrul afacerilor externe al Italiei. Convorbirile care au avut loc cu acest prilej s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.
• Memorandumul 

R. D. GermaneNEW YORK 27 (Agerpres). — Milko Tarabanov, reprezentantul permanent al R. P. Bulgaria la O.N.U., a remis lui U Thant, memorandumul Ministerului Afacerilor Externe al R.D. Germane în care se cere din nou primirea acesteia în O.N.U. pentru a spori posibilitățile O.N.U. de a acționa în numele păcii, în interesul poporului german și al tuturor celorlalte popoare iubitoare de pace".Memorandumul va fi difuzat ca document oficial al O.N.U.
• Dosarul Africii 

de sud-vestParalel cu dezbaterile politice generale, Adunarea Generală a O.N.U. a început, în ședințele sale de după-amiază, examinarea situației din A- frica de sud-vest.în cursul ședinței de luni, ministrul afacerilor externe al Indiei, Swaran Singh, a cerut Adunării Generale să retragă Africii de Sud mandatul de administrare a teritoriului Africii de sud-vest și să remită controlul acestui teritoriu Națiunilor Unite.După cum relatează agenția U.P.I., surse informate de la O.N.U. au declarat că grupul țărilor afro-asiatice elaborează în prezent un proiect de rezoluție care cere Adunării Generale să retragă mandatul încredințat R.S.A. asupra Africii de sud-vest,
I 
I 
I

întrevedere J. Cyrankiewicz

2 000 de ore pe an soarele semnează condica de prezență la Balaton. Este „norma" pe care ne-o garantează prospectele turistice. în acest septembrie, bătrînul astru se afla la datorie. încerca să încălzească diminețile posomorite ale începutului de toamnă, mîngîind cu blîn- dețe, dar vizibil extenuat, trupurile turiștilor — mai puțin recrutați dintre localnici și mai mult veniți de prin părțile nordice ale continentului — care căutau, cu în- tîrziere, să guste din plăcerile estivale.
Intr-o dimineață care, sever, 

ne-a amintit că ne aflăm în 
septembrie, pînza țesută din 
puzderia razelor solare se des- 
trămase, descoperind ochiului 
imaginea nesfîrșită a Balatonu- 
lui. De pe terasa casei de odih
nă de Ia Balatonszeplak — 
construcție inspirată — am as
cultat cîntarea nostalgică a 
vînturilor care zburau peste 
apa vînătă a lacului și am că
lătorit cu privirea pe înălțimi
le ce 
lui.

595 
Dacă 
toată 
îmbrăcate în veșminte fine de 
nisip, te așteaptă un drum de 
77 kilometri. Mai simplă pare 
traversarea : lățimea medie a 
lacului este de 14 km. Un bac 
încăpător (veritabil garaj plu
titor, plus o punte etajată pen
tru călători) ne-a adus în cî- 
teva minute la Tihany. Un tî- 
năr lup de... lac, costumat po
trivit tradițiilor marinărești 
și cu aliura pe care o au în- 
cercații navigatori, ne informa 
competent că lacul 
1 800 milioane metri 
apă și dacă, printr-o 
plare, ar seca ar fi 
patru ani pînă cind cursurile 
de apă din regiune să-i umple 
din nou bazinul. Precipitațiile 
care cad anual, asupra acestei 
împărății a apelor sînt eva
luate Ia 400 milioane metri 
cubi. Dar un sistem de ecluze 
construit la Siofok asigură con
stanța nivelului apei. Din 
1863, cu o regularitate pe care 
nu o tulbură nici un eveni
ment, la Siofok se ia „pulsul" 
apei.

Tihany — o bucată de pă- 
mînt de origine vulcanică, a- 
vind forma unei mingi de 
rugby, ce se avintă către mij
locul lacului încercind, parcă, 
să atingă malul vecin. Pe ist
mul Tihany (5,5 km lungime) 
sînt aglomerate rarități bota
nice și geologice care au de
terminat declararea sa drept 
„parc național". O mînăstire 
veghează de multe secole co
lina ce domină peisajul. Con
struit în 1055, acest așezămînt

religios a cunoscut multe pre
faceri, însă el a conservat fru
museți zămislite din piatră, 
impunătoare mai ales prin 
respectabila lor vîrstă.

Microbuzul alerga grăbit pe 
faleză. Turiștii n-au răgazul 
meditației. Ei devin un fel de 
automat de înregistrat imagini 
și abia acasă, în ceasurile de

riști străini soseau mereu, 
transformînd petrecerea în- 
tr-un spectacol ce nu-și pier
de aparența de spontaneita
te, în pofida repetării sale co
tidiene.

Două milioane de turiști — 
maghiari și de peste hotare — 
vin anual la Balaton. Zeci de 
hoteluri îi găzduiesc, iar ce
lor dornici de o ambianță mai 
sportivă, 20 de campinguri le 
stau Ia dispoziție. Siofok se 
distinge prin eleganța hotelu
rilor sale. In această parte a 
Balatonului nu prea se întâl
nesc castele cu iz romantic 
sau biserici aparținînd unor 
secole îndepărtate. In schimb, 
turistul găsește o plajă îmbie
toare și opnfort modern. Cea 
mai tînără construcție de la 4

desenau liniile orizontu-

km. p. acoperițl de apă. 
încerci să parcurgi, în 
lungimea lor, malurile

TOAMNĂ
LA BALATON

conține 
cubi de 

întîm- 
necesari

tihnă, încearcă să orînduiască 
impresiile suprapuse vertigi
nos. In drumeția noastră am a- 
juns și Ia Balatonfiired. Mica 
așezare este renumită pentru 
sursele sale termale utilizate 
de peste două secole în trata
rea afecțiunilor cardiace. 
Mărturisim că gazdele ne-au 
îndreptat spre alte locuri de- 
cît izvoarele tămăduitoare de 
boli ale inimii. Pe la orele 
cind inserarea își coboară 
cortina de borangic, am po
posit într-o vie unde lîngă 
jăratecul pe care se frigea slă
nina, am gustat din sorturile 
care au făcut celebre stațiu
nile viticole de la Balaton (și 
în primul rînd cea de la 
Bâdăcsony). Autobuze cu tu»

Siofok este hotelul „Europa", 
un bloc-turn cu 14 etaje in
stalat chiar pe malul lacului. 
In vecinătatea sa, o salbă de 
hoteluri (înălțate în 
ani) înfățișează un 
decor modern.

Toamna a sosit la
Cele 2 000 de ore în companif. 
soarelui par să se epuizeze.' 
îndrăgostiți! de aceste locuri 
se despart cu greu de Balaton 
și promit să le revadă in 
pragul verii viitoare. Doar tu? 
riștii nordici mai întîrzie, mul- 
țumindu-se cu mîngîierea oa- 
tenită a astrului.

EUGENIU OBREA
Balatonszeplak,
septembrie 1966

ultimii 
agreabil

Balaton
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VARȘOVIA 27 (Agerpres). — Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, l-a primit pe Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. La convorbire au participat Piotr Ja- roszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Kazimierz Olszewski, prim-vice- președinte al Comitetului de colaborare economică cu străinătatea. A participat, de asemenea, Tiberiu Petrescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Polonia.în aceeași zi, Gheorghe Rădulescu a avut o convorbire cu Piotr Jaroszewicz. Au fost discutate probleme ale colaborării economice dintre Polonia și România.
• In zilele de 23—26 sep

tembrie a avut loc la Varșovia 
sesiunea a V-a a Comisiei gu
vernamentale româno-polone 
de colaborare economică. Co

misia a examinat modul de 
îndeplinire a prevederilor pro
tocolului sesiunii precedente, 
constatând că acestea au con
tribuit la dezvoltarea impor
tantă a relațiilor economice 
dintre cele două țări.

*Delegația română, condusă de Gheorghe Rădulescu, care a participat la cea de-a V-a sesiune a Comisiei guvernamentale româno-polone de colaborare economică, a părăsit marți Varșovia îndreptîndu-se spre patrie.La aeroport delegația a fost salutată de Zenon Nowak, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, Wladislaw Jagusztyn, vicepreședinte al Comisiei de Planificare de pe lîngă Consiliul de Miniștri, și alte persoane oficiale.Au fost de față Tiberiu Petrescu, ambasadorul Repu- publicii Socialiste România în R.P. Polonă și membri ai ambasadei.

Ti .a

După dificultățile ușor sesizabile în care s-a găsit la conferința Commonwealth-ului, guvernul britanic s-a grăbit să lanseze o imagine mai „roză" pe plan intern.
La numai citeva ore după 

publicarea comunicatului ti
na! al Conferinței Common- 
wealth-ului, Ia Londra au fost 
date publicității date care 
tindeau să demonstreze o „re
dresare aproape spectaculoasă 
a economiei" britanice (TI
MES). Cu nuanțe de imn de 
victorie, cabinetul premierului 
lansa cifrele despre situația 
rezervelor monetare : se anun
ța că în august scăderea ace
stor rezerve n-a atins decit 25 
milioane lire sterline, cea mai 
mică din ultimul an. Trîmbi- 
țarea acestei „victorii" a fost 
privită cu suspiciune explica
bilă. Presa britanică de specia
litate a subliniat că respectiva 
cifră e lipsită de semnificație 
deoarece ea „nu reprezintă si
tuația reală a balanței de plăți 
britanice, ci situația după co-

rectura efectuată grație unul 
nou împrumut al băncilor stră
ine" (GUARDIAN).

Ceea ce a făcut însă ca in
tonațiile victorioase să se piar-

90 000 de muncitori ai săi vor 
lucra numai patru zile pe săp- 
tămină, cu reducerea cores
punzătoare a salariului. „Stan
dard Triumph", una din cele 
cinci mari firme de automo
bile britanice a anunțat, la 
rindul ei, introducerea săptă- 
mînii de lucru reduse de 4—5 
zile. Cifre neoficiale indicau la

stricțiile asupra vînzărilor pe 
credit și creșterea prețurilor ; 
rezultatul este o slăbire a rit
mului vînzării bunurilor de 
consum, ceea ce determină re
ducerea activității a numeroa
se firme și sporirea șomaju
lui.

Evident, valul de șomaj to
tal și parțial în evoluție nu

„AUSTERITATE44 Șl ȘOMAJ
dă total în deșert au fost anun
țurile unor masive reduceri a 
orarului de muncă făcute în 
cursul săptămînii trecute de in
dustria automobilistică engle
ză. Primele rezultate palpabile 
ale „planului de austeritate" 
s-au concretizat în creșterea 
șomajului. Marea societate 
B.M.C. (British Motor Corpora
tion) a avizat că 30 000 din cel

sfîrșitul săptămînii trecute 
creșterea numărului șomerilor 
cu circa 50 000, 
piindu-se rapid
500 000 șomeri.
dată cu aplicarea „planului de 
austeritate" masa consumatori
lor și-au văzut puterea de 
cumpărare sensibil micșorată 
prin Înghețarea salariilor, ur
carea impozitelor indirecte, re

Anglia apro- 
de cifra de
Practic, o-

e de natură să facă mai co
modă situația lui Wilson la a- 
propiatul Congres al partidu
lui laburist. In rindul unei im
portante 
laburiști, 
ga, este 
ideea că
nomiei engleze trebuie căuta
tă nu în așa-numitele măsuri 
de „austeritate" (copiate, în 
fond, după cele două „progra-

fracțiuni a liderilor 
cu orientare de stîn- 

puternic ancorată 
cheia redresării eco-

me“ anterioare de austeritate 
ale conservatorilor) ci în recon
siderarea radicală a așa-numi- 
tei „politici imperiale". Afir- 
mînd acest punct de vedere, 
Frank Cousins, liderul puterni
cului sindicat al transporturi
lor, se exprima astfel, într-un 
limbaj, s-o recunoaștem, foarte 
plastic și colorat: „Reduceți 
bugetul apărării și veți resta
bili balanța de plăți britani
că. Marea Britanie nu mai este 
o mare putere mondială. La 
dracu cu bazele din Aden, 
Singapore, armata de pe Rin. 
cumpărările de avioane milita
re americane F 111, scumpe !".

Dacă iluzoriul „succes" al 
micșorării deficitului balanței 
de plăți în august constituie 
un atu îndoielnic, în schimb 
creșterea șomajului — eviden
țiată pregnant prin măsurile 
luate săptămina trecută în in
dustria automobilistică — este, 
cu siguranță, o „carte proas
tă" pentru Wilson.

EM. RUCĂR

R. D. VIETNAM. — Un grup de tinere muncitoare partici- 
pînd la lucrările de reparare a unei șosele distruse în urma 

bombardamentelor aviației americane

Richard Gordon
relatează

La centrul spațial de 
la Houston (statul Te
xas) a avut loc luni o 
conferință de presă a 
cosmonautului ameri
can Richard Gordon, 
care în timpul zboru
lui navei cosmice a- 
mericane „Gemini-11" 
a efectuat o ieșire în 
spațiul 
don a 
timpul 
spațiu 
sit, iar bătăile 
au fost peste cele nor
male, chiar înainte de 
a părăsi cabina spa
țială". El a explicat a- 
cest 
că 
prea 
mul 
ieși 
Gordon a declarat că 
a simțit ,,cea mai ma
re emoție din viața sa

cosmic. Gor- 
declarat că în
ieșirii sale în

„s-a simțit obo- 
inimii

lucru prin faptul 
a îmbrăcat mult 

devreme costu- 
special pentru a 
în afara cabinei.

atunci cînd a atașat 
cablul, care a legat 
racheta ,,Agena“ de 
nava cosmică ,,Ge- 
mini-11". ,,Nu am fost 
capabil multă vreme 
după reîntoarcerea în 
cabină să mă așez, a 
spus cosmonautul. A 
fost nevoie de un e- 
fort în plus pentru 
a-mi reveni. Dacă, Ia 
antrenamente, legarea 
cablului a fost o trea
bă destul de ușoară, 
în spațiu aceasta a 
reprezentat într-ade- 
văr o muncă". După a- 
ceastă operație, Gor
don a început să 
transpire intens, ceea 
ce i-a dat o stare ne
plăcută. „Aveam tran
spirație și în ochi, a 
spus el, ceea ce îmi 
împiedica buna vizi
bilitate. Durata, epui-

zarea fizică, căldura, 
toate acestea ne-au 
determinat să luăm 
hotărîrea de a mă re
întoarce în cabină".

în cursul conferin
ței de presă, Gordon 
a descris întîlnirea na
vei cosmice „Gemmi- 
11“ cu racheta „Age- 
na“. El a arătat că a 
fost nevoit să facă 
ță unei defecțiuni 
sistemului radar 
reperare, ceea ce 
l-a împiedicat, 
să revină în
spațială, înainte de în- 
cheirea zilei orbitale, 
în observațiile sale, 
în afara cabinei a fost 
împiedicat oarecum de 
lumina 
soarelui, 
găsise, 
ieși din 
larii fumurii.

fa- 
a 

de 
nu 

însă, 
cabina

puternică a 
întrucît nu-și 

înainte de a 
cabină, oche-
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PE
SCURTMarți a părăsit Praga, în- dreptindu-se spre patrie, delegația parlamentară română condusă de Avram Bunaciu, președintele Comisiei constituționale a Marii Adunări Naționale, care, la invitația Adunării Naționale a R.S. Cehoslovace, a făcut o vizită oficială în această țară.La aeroportul Ruzyne, unde erau arborate drapelele de stat ale României și Cehoslovaciei, deputății român; au fost conduși de Vaclav Skoda, vicepreședinte al Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace, Jiri Burian, ministrul agriculturii și al economiei forestiere, și de alte persoane oficiale.Au fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga, Gh. Nițescu, și membri ai ambasadei.
ÎNTR-UN comunicat publicat de 

agenția Taniug se anunță că pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, 
și premierul Indiei, Indira Gandhi, 
se vor întîlni, la 21 octombrie, la 
New Delhi. La această întîlnire, se 
arată în comunicat, conducătorii 
celor trei țări prietene vor proceda 
la un schimb de păreri asupra pro
blemelor internaționale actuale.

la 26 septembrie, poporul ye- 
menit a sărbătorit cea de-a 4-a a- 
niversare de la proclamarea Repu
blicii Arabe Yemen. Cu acest pri
lej, Ia Sanaa a avut loc o paradă 
militară, la care au asistat pre
ședintele Abdullah Al-Sallal, pre
cum șl delegațiile țărilor arabe șl 
membri ai misiunilor diplomatice 
de Ia Sanaa.

Postul de radio Kinshasa a anunțat că Ministerul de Externe congolez a remis însărcinatului cu afaceri al Spaniei la Kinshasa o notă în care cere guvernului spaniol să pună capăt „activității subversive pe care Moise Chombe o desfășoară de pe teritoriul Spaniei împotriva Republicii Congo (Kinshasa)”.
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