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Primirea de câtre 
tovarășul Nicolae Ceausescu 

a ambasadorului Turciei
Secretarul general al Comitetu

lui Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit vineri, 27 ianuarie a. c., pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Turciei la București,

Semsettin Arii Mardin, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din Ro 
mânia.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

încheierea lucrărilor Consfătuirii consacrate 
activității de proiectare in domeniul construcțiilor

Vineri la amiază a luat sfîrșit Consfătuirea de lu
cru a cadrelor din domeniul proiectării construcțiilor 
convocată din inițiativa partidului și guvernului. 
Timp de trei zile, participanții la consfătuire — spe
cialiști din domeniul proiectării, conducători de mari 
șantiere, trusturi regionale de construcții, cadre de 
conducere din ministere, institute și instituții cen
trale — au dezbătut problemele legate de îmbunătă
țirea activității de proiectare și asigurarea documen
tației tehnico-economice a obiectivelor de investiții 
prevăzute pentru 1967 și pentru anii următori ai cin
cinalului.

La ședința de închidere au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Petre

Borilă, Alexandru Moghioroș, Leonte Răutu, Vasile 
Vilcu, Ștefan Voitec, membri supleanți ai Comite
tului Executiv și secretari ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri.

In sală se aflau de asemenea miniștri și conducă
tori de instituții centrale, activiști de partid, oameni 
de știință, cadre didactice din învățăroîntul superior 
tehnic și economic.

Intîmpinat cu vii și îndelungate aplauze, în în
cheierea lucrărilor consfătuirii a luat cuvîntul secre
tarul general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri cu 
puternice aplauze.

(Agerpres)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,^Comitetul Central al partidului fci guvernul au organizat Consfătuirea cu activul de bază din unitățile de proiectare în scopul de a dezbate problemele legate de îmbunătățirea activității acestui important sector al economiei noastre naționale.în perioada pregătirii consfătuirii, în toate institutele de proiectare au avut loc dezbateri pe marginea activității desfășurate în ultimul timp, s-au făcut numeroa
se propuneri privind îmbunătățirea continuă a muncii de proiectare.( Timp de două zile și jumătate pprticipanții la consfătuire au fă- "but, în cadrul ședințelor plenare și al comisiilor, un larg schimb de experiență, au dezbătut amplu măsurile ce se impun a fi luate în acest domeniu de activitate în vederea rezolvării cu succes a marilor sarcini legate de înfăptuirea planului cincinal.Am ajuns la încheierea lucrărilor consfătuirii; se poate spune că schimbul de păreri a fost deosebit de rodnic. Participanții și-au adus contribuția activă, competentă, plină de răspundere la buna desfășurare a consfătuirii.In țara noastră își desfășoară activitatea un număr mare de institute de proiectare specializate în diferite domenii activitate. In anii puterii populare, proiec- tanții au adus o contribuție prețioasă la înfăptuirea marilor edificii ale socialismului. Atit în domeniul construcțiilor industriale și agricole, cit și al construcțiilor sociai-culturale, proiectanții au a- doptat numeroase soluții remar cabile îmbinînd în mod armonios utilul cu frumosul. S-au obținut, de asemenea, rezultate de seam i în elaborarea și proiectarea unor utilaje complexe. In toate combinatele, uzinele și fabricile, în unitățile sociai-culturale, în cartierele de locuit sînt încorporate talentul si priceperea zecilor de mii de proiectanți care, alături de în tregui popor, participă cu insufle tire la înfăptuirea politicii parti dului de construcție socialistă țării noastre.Toate realizările obținute in munca de proiectare în anii socialismului vorbesc despre faptul că România dispune de un corp valoros de proiectanti în stare să rezolve cu competența cele mai complexe probleme de construcție. An de an proiectanții și constructorii au obținut rezultate tot mai bune, și-au ridicat nivelul de pregătire, competenta profesională, au asigurat tot mai multe lucrări de calitate superioară.Conducerea partidului și statu

lui dau o înaltă apreciere activității specialiștilor din domeniul proiectării. Doresc cu acest prilej să transmit salului călduros al Comitetului Central și al guvernului tuturor tovarășilor care muncesc în unitățile de proiectare, să-i felicit pentru realizările pe care le-au obținut.Apreciind rezultatele bune do- bîndite pînă acum nu putem sâ nu menționăm însă unele neajunsuri ce se manifestă în domeniul proiectării. Una din principalele lip suri asupra căreia doresc să mă opresc este faptul că problema e fie ienței economice a lucrărilor de proiectare și a obiectivelor construite nu s-a bucurat întotdeauna de atenția necesară din partea institutelor de proiectare Adesea, proiectanții și constructorii au pui accentul pe latura arhitectural,, care, fără îndoială, are importanța sa, dar au neglijat latura esențială — eficacitatea economică a construcțiilor.,S-au executat multe construct! industriale, agricole și sociai-culturale de proporții monumentale admirate ce-i drept și de cetățenii țării noastre și de mult, străini. Dar unii își pun întreba rea: cum vă puteți permite să executați asemenea lucrări costisitoare? De unde aveți mijloacele materiale și financiare ? Desigur, socialismul oferă condiții minunate pentru executarea unor mari complexe industriale și sociai-culturale, asigură concentrarea mijloacelor maleriale și financiare necesare realizării unor construcții ample, de factură modernă, dar nesocotirea criteriului economicității lucrărilor executate nu are nimic comun cu socialismul. Academicianul Beleș ne-a spus că în trecut, executînd un proiect, trebuia să țină seama de faptul că proprietarul era foarte zgîrcit. Ar trebui să se înțeleagă că nici ac- ualul proprietar — clasa munci- oare, poporul român, nu sînt de . oc mai largi, dorind ca mijloacele financiare și materiale să fie folosite chiar mai economicos decît înainte. Tendințele de care am vorbit reflectă în ultimă instanță o atitudine de grandomanie, nesocotirea intereselor poporului munci tor.Posibilitatea pe care o oferă socialismul de a concentra mijloace materiale si financiare în direcțiile necesare dezvoltării economiei, cui turii si științei impune o atitudine de maximă exigență din partea tuturor celor ce mînuiesc aceste mijloace. Avem răspundere față de poporul nostru adevăratul stă- pîn al bogățiilor țării — de a gos podari cît mai bine, cu rezultate 
economice optime, mijloacele ma

teriale și financiare ce îi aparțin.Dacă vom analiza în mod obiectiv soluțiile constructive ale unor uzine înfăptuite în anii socialismului vom constata că unele au fost supradimensionate, nejustificat din punct de vedere al fluxului tehnologic și al condițiilor de muncă. Cele mai multe din obiectivele supradimensionate sînt fie rezultatul tendinței spre „monumental", fie al nepriceperii sau atitudinii lipsite de răspundere fată de avuția întregului popor. ;In multe întreprinderi suprafețe mari sînt din a- ceastă cauză nefolosite sau utilizate nerațional. Pe drept cuvînt multi tovarăși care au luat cuvîntul în cadrul consfătuirii au criticat aceste lipsuri, această concepție greșită ce s-a manifestat în domeniul muncii de proiectare.Este necesar să punem capăt cu hotărîre acestor stări de lucruri inadmisibile. Trebuie luate toate măsurile ca proiectele pentru noile construcții industriale și agricole să pornească de la necesitățile fluxului tehnologic, de la criteriul folosirii cît mai raționale a spațiului construit. Trebuie să se renunțe la atitudinea de grandomanie. Fiecare proiectant trebuie să înțeleagă < ă poartă răspunderea în fața poporului pentru calitatea proiectelor pe care le elaborează, pentru soluțiile pe care le concepe. Obiectivul principal al proiectantului trebuie să fie — cu mijloace cît mai reduse, maximum de eficiență economică.Vom dovedi superiotitatea socialismului nu prin proporțiile exagerate ale construcțiilor, ci prin producții de înaltă calitate, la nivel tehnic mondial, cu cheltuieli minime, cu beneficii cii ma- mari. Numai pe această cale om asigura sporirea continuă a avuției naționale, a venitului național, posibilități de creștere a nivelului de viață ai oamenilor muncii, mijloace sporite pentru dezvoltarea continuă a societății socialiste.Lipsuri serioase s-au manitestat și în proiectarea construcțiilor sociai-culturale, a teatrelor, caselor de cultură, spitalelor și îndeosebi a locuințelor. Desigur, și în acest domeniu s-au obținut succese,- s-au construit multe cartiere la un nivel arhitectural și de confort corespunzător. Este fără îndoială un merit al proiectanților și constructorilor noștri că au abordat cu îndrăzneală introducerea noului in acest domeniu. Nu putem însă să nu remarcam că și aici s-au admis o serie de greșeli care au dus la scumpirea nejustificată a construcțiilor, la risipirea mijloacelor materiale și financiare.Lipsurile manifestate — lichidate în parte —- constau în densi

tatea mică a construcțiilor pe hectar care a condus — ca și în cazul construcțiilor industriale și agricole — la scoaterea din circuitul agricol a unor mari suprafețe de teren. Amplasarea nerațională a construcțiilor a generat cheltuieli suplimentare pentru lucrările e- dilitare, ridicînd costul obiectivelor respective.Consider că au deplină dreptate acei tovarăși care au adus critici lipsei de proiecte tip, atît pentru lucrările industriale și agricole, cît și pentru construcții sociai-culturale. In timp ce la noi ponderea lucrărilor de construcții industriale, ce se execută pe bază de proiecte tip, este sub 3 la sută, în R. D. Germană se ridică la 22 la sută, iar în R. P. Polonă la 27 la sută.Este știut că un rol primordial în îndrumarea activității de proiectare și de construcții îl are Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare.Activitatea acestei instituții are multe laturi pozitive. C.S.C.A.S. a adus o contribuție însemnată la succesele obținute în domeniul proiectării și construcțiilor, însă trebuie semnalat faptul că se insistă uneori în munca de îndrumare prea mult asupra unor aspecte secundare, răpindu-se iniția tiva organelor chemate să proiecteze și să execute lucrările. Această practică are repercusiuni asupra originalității construcțiilor, duce la uniformizare. S-a ajuns astfel ca unele orașe ale țăriii să aibă o înfățișare asemănătoare. De multe ori aflîndu-te în unele cartiere nou construite nu-ți poți da seama în ce localitate te afli. Oare activitatea de control și îndrumare a C.S.C.A.S. trebuie să meargă pl- nă acolo îneît să stabilească cum trebuie așezat fiecare bloc, cum trebuie pusă și ce culoare trebuie să aibă fațada. Atunci ce mai fac organele de proiectare, care mat este rolul sfaturilor populare ? Nu sînt lăsate suficiente posibilități de exprimare creatoare pentru valorosul aparat de proiectanți și de -onstructori de care dispunemRolul C.S.C.A.S. este de a asigura o îndrumare de ansamblu a muncii de proiectare, de a se nreocupa de introducerea noului, de organizarea cercetării, a unui larg schimb de experiență în acest domeniu. Dacă institutele și proiectanții s-ar fi adunat mai des si ar fi dezbătut aceste probleme, fără îndoială că am fi avut rezultate mai bune în această activitate, că multe deficiențe, pe care le constatăm astăzi, puteau fi înlăturate.Au perfectă dreptate acei tovarăși care au criticat faptul că mi este asigurată în măsura necesară informarea și documentarea proiectanților. . Aceasta are ca rezultat necunoașterea a ceea ce este nou în domeniul construcțiilor industriale și sociai-culturale în întreaga lume. Desigur, ceva s-a făcut în direcția aceasta, dar insuficient față de posibilitățile pe care le avem și mai cu seamă față de necesități. Este necesar sâ fie luate măsuri ca organizațiile de proiectare să fie bine documentate. să aibă la îndemînă tot ceea ce este nou în literatura de specialitate internațională, pentru a putea compara, pentru a putea judeca, pentru a-și ridica continuu nivelul activității Trebuie ca cele ridicate aici de mai mulți tovarăși cu privire la perfecționarea, muncii proiectanților să constituie o preocupare serioasă a conducerilor ministerelor și a C.S.C.A.S.-u- lui. Pretinzînd executarea la timp și în condiții bune a sarcinilor de proiectare este în același timp ne

cesar să creăm condiții pentru creșterea continuă a cunoștințelor proiectanților. Pentru toți este cunoscut că in toate domeniile, deci și în acest domeniu, știința progresează rapid; dacă dorim sâ lucrăm bine, este necesar să fim permanent la curent cu tot ce este nou, să milităm pentru introducerea noului în viață, în producție.De asemenea, trebuie să subliniem că nici cercetarea proprie nu este organizată la nivelul amploarei activității de construcție care se desfășoară în țara noastră. Dacă în unele sectoare de activitate s-au obținut rezultate pe calea specializării, sînt încă domenii unde lipsa specializării unor institute diminuează capacitatea de creație a acestora.Trebuie, de asemenea, subliniat că institutele noastre de Proiectări sînt rămase în urmă în ce privește mecanizarea lucrărilor de proiectare și de calcul, ceea ce are drept rezultat un consum exagerat de muncă, o durată prea- mare a perioadei de executare a proiectelor. Ne gîndim ca încă din acest an să trecem la înzestrarea principalelor institute de proiectare cu mașini electronice de calcul care să ușureze, și să per- fecțiorieze activitatea. Trebuie Bă luăm toate măsurile pentru a asigura introducerea mijloacelor .moderne în proiectare. In' această direcție trebuie acționat energic; perseverent.Totodată este necesar să ținem seama și de faptul că unele neajunsuri în domeniul proiectărilor se datoresc și termenelor scurte stabilite adesea pentru executarea proiectelor — termene necorespunzătoare condițiilor tehnice de lucru existente — care nu au dat posibilitatea unui studiu aprofundat pentru găsirea soluțiilor celor mai corespunzătoare.Multe din lipsurile și neajunsurile la care m-am referit se datoresc în. bună parte și faptului că ministerele și celelalte organe centrale care răspund de conducerea și îndrumarea institutelor de proiectare nu au acordat acestora atenția necesară, nu au controlat și îndrumat permanent activitatea de proiectare. Uneori consiliile tehnice și colegiile ministerelor nu au analizat cu tot simțul de răspundere proiectele supuse spre aprobare, permițînd să fie înaintate proiecte conținînd mari neajunsuri. Nu întotdeauna au fost atrase în analizarea proiectelor cele mai bhne cadre de specialitate din domeniul respectiv.Or, este de înțeles că nici un minister nu poate da avize coi es- punzătoare dacă nu apelează la cei mai buni specialiști din domeniul respectiv. Cu toate că de mult s-a atras atenția conducerilor ministerelor asupra necesității de a atrage specialiști de valoare în activitatea lor, s-a făcut . încă puțin în acest domeniu. De multe ori ministerele se mulțumesc să ia ca bun punctul de vedere al proiectantului.Apelîndu-se la specialiștii care nu sînt direct antrenați în munca de proiectare, se vor putea obține rezultate mai bune în avizarea proiectelor.După cum știți, la ultima plenară a Comitetului Central s-au discutat pe larg măsurile ce trebuie luate în vederea realizării în condiții superioare a planului de investiții. O atenție deosebită s-a acordat eforturilor pentru reducerea consumului de materiale, îndeosebi a consumului de metal. In legătură cu aceasta treble
(Continuare in pag. a 3-a)
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Tezaurul lui
Tutankamon la

Paris
ta începutul anului o parte 

din fabulosul tezaur al lui 
lulaukamon, faraon egiptean 
mort acum 3 308 ani, a fost 
debarcată la Marsilia de pe 
un pachebot venit din R.A.U. 
Obiectele, de o valoare con
siderabilă, închise in imense 
lăzi plumbuite au fost debar
cate cu multă grijă sub ochii 
vigilenți ai unei companii 
făcind parte din gărzile de 
securitate și a unei secții de 
marinari-pompieri.

Lăzile cu prețioasa încăr
cătură au fost transportate 
la Paris în camioane speciale 
deoarece călătoria cu trenul 
a fost considerată prea lun
gă și prea periculoasă. Tu
tankamon poate dormi liniș
tit mai departe somnu-i mi
lenar, deoarece tezaurul său 
este în deplină siguranță: 
nici transporturile de aur 
destinate Băncii Franței nu 
beneficiază de o asemenea 
pază. Primul transport cu o- 
biecte din tezaurul său — 
de mai mici dimensiuni — 
a sosit cu avionul la aero-

ȘTIAȚI CĂ ■ ■ ■
• Oamenii de știință so

vietici au construit un aparat 
cu care se vor putea diagnos
tica bolile psihice. El înregis
trează pe un oscilograf vite
za, încordarea, consecvența șl 
parametrii mișcărilor miinil.

surprinderea lor, 
pescari au desco- 

aruncate in 
a Oceanului 
mastodont Și

oamenilor de 
a 
fi

• Spre 
un grup de 
perit în plasele 
partea de nord 
Atlantic dinți de 
mamut.

După părerea
știință, pe locurile acestea 
fost cîndva uscat și nu ar 
exclus ca pe fundul oceanu
lui să se găsească și rămășițe 
ale oamenilor preistorici.

• In jumătatea călduroasă 
a anului, Antarctida primește 
mai multe radiații solare decit 
Zona ecuatorială

• Oamenii 
Universitatea 
propus să se 
zii orientate 
gilor 
vesta 
tele.

a Pămîntulili.

știință de la 
California au

de
din
facă mici explo- 

în direcția cren-
portocalilor. In felul a- 
s-ar putea culege fruc-

• S-a constatat 
oameni care aud 
Stațiilor de radio-locație. 
percep impulsurile 
lor ca un sunet
cu zumzetul albinelor.

spre 
pro-

portul Orly din Paris, 
sfirșitul anului trecut, 
vocînd o desfășurare excep
țională de forțe polițienești.

R.A.U. permite pentru pri
ma oară ca tezaurul lui Tu
tankamon să plece peste gra
niță, în condițiile unor ex
traordinare măsuri de pază. 
In felul acesta parizienii vor 
putea admira, la începutul 
lui februarie, minunata mas
că a lui Tutankamon și cele 
mai frumoase piese din mo
bilierul său funerar. Au tre
buit aproape doi ani de dis
cuții dificile intre cele două 
guverne, au fost schimbate 
sute de note, iar zeci de ex- 
perți au făcut naveta între 
Cairo și Paris pentru a stu
dia numeroasele probleme ca
re le punea transportarea 
unor obiecte de trei ori mi
lenare. Au trebuit să se pună 
la punct ambalaje speciale, 
lăzi cu pereți dubli și cu în
veliș izotermic. In sălile de 
expunere de la Petit Palais 
va trebui să domnească e- 
xact aceeași temperatură

A D C
Naștere neobișnuită

In satul polonez Kostszice, din 
apropiere de Zelona Gora, femeia 
gravidă Kurkova a ieșit noaptea 
în curte să scoată apă din fîntînă. 
Ea a alunecat și u căzut în fîn
tînă. Apa era adîncă de peste 6 
metri, dar femeia a reușit să se 
prindă de o țeavă și să strige du
pă ajutor. Abia după o jumătate 
de oră vecinii au auzit-o și au 
reușit S-o scoată din fîntînă. Intre 
timp femeia născuse. Mama 
copilul se simt bine.

Papagal poliglot

fi

aFamilia Portnov din Baku 
primit recent un papagal originar 
din Cuba. Acesta și-a salutat stă
pânii intr-o spaniolă destul de în- 
cîlcită. După ce a stat o lună la 
Baku, papagalul Cică și-a îmbo
gățit vocabularul. Acum el chea
mă pe 
liei pe 
la ușă, 
acolo ?“ 
xact i
Alteori, Cică își amintește de pe
rioada în care a trăit în Cuba și 
vorbește spaniola. Dacă se află în

fiecare membru al fami- 
nume și dacă cineva bate 

, întreabă curios „Cine e 
‘ Papagalul reproduce e- 
intonația interlocutorului.

că există 
semnalele 

Ei 
locatoare-

asemănător

9 După cum se anunță din 
Lima, o expediție peruviană a 
descoperit în junglele din a- 
propierea bazinului rîului Uca
yali un trib de oameni uriași. 
Femeile din acest trib, înar
mate cu arcuri și săgeți, se 
duc» Ia vânătoare în locul băr
baților. Expediția nu a putut 
stabili un contact direct cu 
membrii tribului. Poate Că toc
mai acest trib a sugerat pri
milor descoperitori spanioli 
ideea războinicelor amazoane.

0 La sfirșitul lunii octom
brie 1966, numărul femeilor 
din India era de 258 milioane, 
adică cu 9 mihoane moi mult 
decit numărul bărbaților. In 
prezent, populația Indiei creș
te cu 34 000 de oameni pe zi. 
Sta’i‘»”’''>‘nii au calculat că 
într-»n asemenea ritm, peste 
30 de ani populația Indiei va 
ajunge Ia 1 miliard de locui
tori.

preferate
fi expuse 45 de piese 
care frumoasa mască 
Tutankamon, din aur 
încrustată cu pietre 

- de care am amintit

constantă de 28c ca aceea 
de la muzeu! din Cairo. Pa
rizienii se vor simți, prin 
urmare, ca pe malurile Ni
lului.

Vor 
dintre 
a lui 
masiv 
fine -
— statuia din lemn aurit a 
faraonului în mărime natu
rală, marele pat funerar spri
jinit de vacile sfinte precum 
și numeroase vase prețioase. 

Acest fabulos tezaur îm
prumutat Franței a fost asi
gurat pentru suma de 100 
milioane franci noi. Obiec
tele aduse cu avionul au 
fost închise în lăzi blindate 
la Muzeul Luvru unde, în 
afara dublării sistemului de 
alarmă, au fost înmulțite 
punctele de pază. In ce pri
vește măsurile de siguranță 
luate la Petit Palais ele sînt 
„confidențiale". Se știe nu
mai că specialiștii contra fur
turilor au adus aici kilome
tri de cabluri electrice și că 
sistemul de protecție va îi 
ultimul „strigăt" în materie 
de electronică. După cum a 
declarat un specialist, obiec
tele vor putea fi văzute dar 
nu atinse. Cea mai mică a- 
tingere va declanșa un te
ribil vacarm. (Corespondență 
de AI. Gheorghiu).

Dintre toate florile, crizan
tema a urcat, pare-se. pe cea 
mai înaltă treaptă a scării 
ierarhice. Ea se află pe ste
ma statului japonez, pe stea
gul militar fi pe monedele 
japoneze. In Japonia cea mal 
înaltă distincție este Ordinul 
crizantemei, 
cele mai 
naționale 
mei.

ta Pa s 
din toate col- 
prima dumini- 
în satele fran

iar una dint'e 
populare sărbători 
este Ziua crizantc

★

In Luxemburg sînt la mare 
cinste florile de nu-mă-uita. P’ malurile rîului, purtîtzd 

bișnuitul nume de .Scăl
dătoarea fetelor frumoase", 
împestrițate cu imense covoare 
de nu-mă-uita, se organize z- 
ză în fiecare an - -treceri ale 
tinerelor fete, cu ocazia săr
bătorii consacrate acestei gin
gașe floricele albastre.

★

Florile preferate ale pari
zienilor sînt lăcrămioarele. In 
primele ale lunii mai,

locuitorii orașului își prind in 
piept buchețele de lăcrămioa
re. Florile sînt 
cu vagoanele, 
țurile țării. In 
că a lunii mai,
ceze se organizează sărbâtoa 
rea „Lăcrămioarelor îndră
gostite". Tinerii fac schimb 
de buchețele, mărturisindu-ș- 
astfel dragostea reciprocă ft 
dansează împreună toată sea
ra. In trecut, acceptarea bu 
chețelului de lăcrămioare in- . 
semna consimțământul la că
sătorie.

★

garoafele roșii 
dragostea. Ele 

sint absolut necesare pentru 
obținerea unei întîlniri, nu
anța florilor și numărul loi 
indicînd ziua și ora întîln1 •

Și italienii socotesc că ga
roafele poartă noroc in dra
goste. O garoafă prinsă de 
reverul hainei logodnicului a- 
sigură un devotament nemăr
ginit față de aleasa inimf:

In Spania, 
si mbolizează

Flori în plină iarnă

mijlocul găinilor cotcodăcește și 
strigă cucurigu. Papagalul este 
deosebit de vorbăreț 
cînd 
con.
bine
pinii

dimineața, 
este scos cu colivia pe bal- 
Atunci asimilează și cel 
lecțiile pe care i le

Dragoste „aprinsăUn tînăr soldat francez s-a tors pe neașteptate acasă într-un concediu special și a aflat că logodnica lui a stricat logodna. Furios la culme s-a dus într-o pădurice de lingă Toulon, unde și-a ars toate scrisorile . de dragoste. Focul s-a întins cuprinzând întreaga pădure. Pein.ru a-1 putea stinge au venit pompieri din cinci orașe, 150 de soldați, dintr-un cantonament din apropiere avioane care stropeau apă Tncendiul a distrul 50 ha dure.
Epidemie de... rîsIn partea de est a Tanzaniei a izbucnit o puternică epidemie de... rîs. Au trebuit să fie închise cî- teva școli. Cazuri izolate se constataseră mai de mult, dar acum epidemia a luat proporții mari. Boala nu este primejdioasă, dar ține aproximativ două săptămîni și este foarte neplăcută pentru bol na vi. Spulberarea unei legende

Ce se poate face in timpul somnuluiTimpul pe care îî pierdem cu somnul ar putea fi întrebuințat cu mai mult folos. Deja au început să se studieze în timpul somnului limbi străine. Acesta nu este decit începutul. In etapa următoare, oamenii vor învăța să acționeze asupra centrilor vederii, și în felul acesta să-și controleze visele. Nu este departe timpul cînd, în locul coșmarelor care ne tulbură somnul, vom avea vise colorate de știință popularizată.Un alt obiect de cercetare îl constituie mișcările active ale celor ce dorm. Se știe că somnambulii se mișcă cu o deosebită agilitate în timp ce dorm adine. Pentru începui se poate încerca ca cei ce dorm să fie învățați să facă treburi ușoare în timpul somnului — să deretice prin casă, să gătească etc. Ulterior vor putea fi hipnotizați alpiniștii, montorii care lucrează în înălțimi mari și lucrătorii din alte profesii.Iată și o altă direcție interesantă a cercetărilor — ioga in- I dieni afirmă că omul adormit es- I te deosebit de receptiv la tot ce ' este frumos și înălțător. (Sufletul i omului adormit — spun ioga — < 
stă de vorbă cu zeii).
’ Rămâne de văzut dacă nu ar fi 1

bine să se profite de somn pentru compunerea cantatelor și simfoniilor.

Astronomul, profesorul Chamberlain de la Universitatea din Michigan (S.U.A.) a descoperit recent misterul Stelei Magilor, care, potrivit legendei zi t pe cei trei nașterii lui Isus. siderată de mult
biblice, a călău- magi spre lotul Steaua era con- dispărută.

.Astronomul american a calculat că în auul 6 î. e. n. planetele Saturn și Jupiter s-au aflat în conjuncție față ele pămînt. In această situație, extrem de l*Sră, lu- miniscența lor ș-a contopit dind impresia pe cer a unei noi stele, cu o luminozitate ciudată.
SCUTITULo 

neaș- 
M-am 

unde
Locuiam aici 

Cine mi-a
doar de 

aflat asa 
zis însă :

Am primit 
scrisoare 
teptată. 
mirat. De 
putea fi !
o săptâmînă. 
repede adresa ? Mi-am 
„Prietenii, cînd au nevoie de ceva, 
află imediat unde stai!“. 
tors scrisoarea. Pe verso : 
tor — Sc. U. Titu. După 
nu-1 cunoșteam. Mi-am

re se leagă de tine fără nici un 
drept (!!). Este de datoria noastră 
să lichidăm cu astfel de lipsuri. 
Caută-mă în autobuz dimineața sau 
pe la ora 15, cînd ies de la șut**. 
Semnat : Sc. U. Titu.

Habar n-aveam
Văii stă. Trebuia
să

în ce parte a 
însă să-l caut, 

stăm de vorbă. Doar omul vor-

prin autobuz. îmi cău- 
Eram tare atent la

Titu.

Am

Aglomerație. Urcă 
„Uită" să-și ia

un 
bi-

i

I
i
I
i

Am în- 
Exped'- 

nun>c. 
răscolit

memoria. Aveam eu într-adevăr o 
cunoștință veche, băiat simpatic, 
cu un nume latinesc Scaurus 
Dar, de ce și-o fi prescurtat nu
mele ? Mă rog, treaba lui.
deschis plicul și-am citit. „Amice, 
(deci mă considera prieten) te rog 
să mă sprijini într-o chestie. Hai 
să-i luăm „tare'* p-ăștia de Ia 
I.C.O. Tu nu vezi ce prost circulă 
autobuzele ? Și au, dom’Ie contro
lorii niște pretenții! Se scoală cu 
noaptea-n cap și umblă pe toate 
traseele (ce-o fi avînd cu ei, asta 
doar li-i datoria). Nu mai poți că
lători în liniște, așa cum al dori, 
din cauza lor și-a taxatoarelor ca-

PROFIL
SATIRIC

bește despre drepturi și îndato
riri. Mă gîndeam : în ce încurcă
tură o fi ? Știam că există drepturi 
pe care unii oameni nu uită să și 
le revendice cu fiece ocazie. 
Voiam însă să văd ce anume 
drepturi cetățenești i-au fost în
călcate. Astfel, am început să câ

lătoresc. In toate direcțiile: și 
spre Lonea, și spre Urlcani, și pe 
la Aninoasa. Cu bilete în regulă, 
bineînțeles. (Doar nu sînt taxatoare 
să merg fără bilet în „Interes de 
serviciu" pe alte trasee, cînd nu 
sînt în șut!). Mă uitam în dreapta 
și-n stînga, 
tam omul, 
orice.

...Petrila.
grup de elevi.
let. Așa procedează zilnic. Ii pri
vesc. Oare nu e și Sc. U. Titu prin
tre ei ? I Pare-mi-se însă, că toți 
sînt „scutiți". Poate au abonamen
te ! Dar de ce nu Ie dau la vi
zat ? Unde-s controlorii de care-mi 
scria „amicul** că-1 incomodează ? 
Cred că pe alt traseu.

...Autobuzul 
toriei". Zilnic 
geri „scutiți", 
sînt scutiți! 
troiorul urcă,

...Luni 23 ianuarie.
Pleacă în prima cursă 
„Pefroșani-Lonea". Un 
telectual după aparente, 
nici măcar o privire

„Aeroport-Piața Vic- 
întîlnesc alți pasa- 
Poate, într- adevăr. 

Dar, enigmă ! Con- 
ei coboară !!

Zori de zi. 
autobuzul 
tînăr, in- 

nu 
ta atoarei.

Pein.ru
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NKOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1) menționat că proiectele au avut un rol mare în creșterea nejustificată a consumurilor. S-a arătat pe larg aici cum s-a procedat în privința aceasta. Este necesar să fie luate măsuri urgente pentru a lichida cu desăvîrșire această stare de lucruri, Proiectantul trebuie să-și fundamenteze concepția constructivă a obiectivului industrial, agricol sau social-cultural pe soluțiile cele mai avansate privind nivelul tehnic, consumul de materiale, economicitatea. Poate fi considerat bun numai acel proiect care asigură realizarea o- biectivului respectiv cu cel mai mic consum de materiale, care garantează obținerea celor mai bune rezultate în producție.Este necesar ca institutele de proiectări, toți specialiștii care lucrează în acest domeniu să depună eforturi pentru găsirea soluțiilor care să permită introducerea pe scară tot mai largă în construcții a materialelor noi, ieftine. In acest sens se impune ca Ministerul Construcțiilor, Ministerul Chimiei, Ministerul Metalurgiei și Ministerul Construcțiilor de Mașini să se preocupe cu mai multă seriozitate de producerea noilor materiale destinate să ușureze sarcina proiectantului și a constructorului.In timpul consfătuirii s-a semnalat faptul că în proiectare nu s-a acordat atenția necesară cercetării științifice care să fundamenteze temeinic utilizarea unor procedee constructive noi, că se execută Unele lucrări fără ca în prealabil să se fi cunoscut consecințele pe care le comportă apli- caijfea, Unor soluții. Este de asemenea de neînțeles de ce unele insuccese nu au ’făcut obiectul unor analize atente, al unor concluzii. -Pentru a avea rezultate tot mai bune trebuie să tragem învățăminte nu numai din ceea ce este bun, ci și din ceea ce este rău. Consider că observațiile făcute aici în această privință sînt pe deplin îndreptățite.- -Este necesar ca pe viitor să se acorde toată atenția organizării muncii de cercetare științifică, fără <|e care activitatea de proiectare) nu poate să progreseze. Se cere o colaborare mai strînsă între institutele de cercetare și, cele de proiectare, astfel ca rezultatele cercetării să poată fi valorificate în cel mai scurt timp în producție.Un obiectiv actual de mare importanță, care trebuie să stea in atenția cercetătorilor din domeniul proiectării, precum și a colectivelor de proiectanți, este găsirea și experimentarea unor soluții constructive noi, care să permită diminuarea ponderii cheltuielilor pentru construcții la marile obiective industriale. Trebuie să se țină seama de tendința generală existentă azi pe plan mondial într-o serie de ramuri industriale privind așezarea unor instalații în aer liber. Aceasta ne va permite să dirijăm o parte mai

Consideră că n-are nici un mo
tiv să scoată bilet. E prea devre
me ! Se așează frumos pe scaun. 
L-am ațintit cu privirea. El e 
Sc. U. Titu ! Autobuzul oprește în 
Petrila. Urcă un controlor. Omul 
scutit de griji și... de obligații se 
apropie tiptil de taxatoare. Ii ce
re în șoaptă un bilet. Este refu
zat. Doar aceasta îl văzuse urcînd 
din Petroșani. Dar l-a lăsat („n-o 
fi avînd omul un leu, ce să-i 
faci!“). Scapă însă de amendă. Ei, 
cum ! Parcă amenzile se dau așa 
ușor. L-a „uitat" controlorul. S-au 
poate l-a considerat „om prea se- 
rios-incapabil de a merge fără bi
let". Ce amăgire! Scutitului, ca 
întotdeauna cînd scapă, i-a radiat 
fața. A coborît Ia prima stație. Pă
cat ! Voiam să-l întreb dacă nu e 
el omul meu. Am continuat să-l 
caut. Mai departe.

...Stația „Str. Minei" din Pe
trila. 18 ianuarie. In autobuz urcă 
un cetățean prezentabil. Prin față 
urcă. Mă uit în spatele autobuzu
lui. E loc deajuns. Respectivul în
cepe să se certe cu o femeie care 

însemnată a fondurilor de investiții spre instalații și utilaje moderne, în vederea perfecționării producției.In anul care a trecut am avut multe greutăți sigur nu numai din vina organizațiilor de proiectare — datorită intîi zierilor manifestate în predarea la timp a proiectelor. Trebuie să spunem că și anul acesta se mai manifestă asemenea greutăți. Este necesar să se ia toate măsurile pentru a se urgenta executarea și predarea proiectelor către organizațiile de construcții.După cum se știe, în ultimul timp au fost luate măsuri pentru simplificarea întocmirii documentației și a avizării proiectelor. A fost înlăturat complet proiectul de ansamblu care răpea o mare parte a timpului afectat muncii de proiectare; au crescut atribu- țiunile ministerelor și întreprinderilor în domeniul aprobării documentației tehnice și a proiectelor. Aplicarea în viață a acestor măsuri impune o răspundere sporită din partea organizațiilor de proiectare, a tuturor colectivelor de proiectanți. Studiul tehnico-economie trebuie să răspundă într-o mai mare măsură exigențelor tehnologice, constructive și economice. Va trebui să ajungem în cel mai scurt timp ca studiul tehnico-eco- nomic să fie prezentat în mai multe variante; numai astfel se va crea posibilitatea de a se alege proiectul cel mai corespunzător atît din punct de vedere tehnic, cît și din punct de vedere economic. Trebuie să lichidăm cu ho- tărîre practica actuală- cînd proiectul se prezintă într-o singură variantă, cerîndu-se totodată să fie aprobat în cel mai scurt timp și în forma în care a fost prezentat, argumentîndu-se că dacă se solicită o altă soluție nu se mai garantează realizarea la timp a obiectivului. In felul acesta, în mod practic sîntem puși în fața faptului împlinit, în situația de a accepta proiectul așa cum a fost întocmit, neavînd nici o posibilitate de alegere.Ministerele și întreprinderile care au primit atribuțiuni largi in aprobarea proiectelor trebuie să fie mult mai exigente decît pînă în prezent. Ele trebuie să analizeze cu un înalt simț de răspundere soluțiile ce le sînt prezentate. Simplificarea întocmirii proiectelor, lărgirea ■ atribuțiunilor ministerelor și întreprinderilor cer totodată întărirea controlului din partea C.Ș.C.A.S., a C.S.P. și a celorlalte organe centrale chemate să asigure înfăptuirea obiectivelor de investiție ale planului cincinal.Studiile tehnico-economice și proiectele trebuie comparate întotdeauna cu realizările similare obținute în țară și în străinătate. Orice soluție adoptată trebuie să asigure realizarea celor mai buni parametri existenți pe plan mondial, iar fiecare proiect nou trebuie să ducă la îmbunătățirea continuă a acestor parametri. Acolo 
nu putea coborî. Răspunde gro
solan celor care au îndrăznit să-i 
atragă atenția. Refuză să-și ia bi
let, pretextînd că are abonament. 
Dar, nu-1 arată... și... coboară. Mer
sese doar două stații „pe gratis". 
Să știi că el a fost Sc. U. Titu ! 
Și n-anț putut sta de vorbă... Dar 
în fond, pe cine tot caut eu atîta ? 
Cum de n-am înțeles „jocul lite
relor" amicului necunoscut. Călă
torind să găsesc unul am găsit 
atiția SCUTIȚI (singular SC-U-TI- 
TU’) de o obligație elementară de 
CETĂȚENI — achitarea prețului 
călătoriei cu autobuzul. Și cînd te 
gîndești că tocmai ei au pretenții 
la... reglementarea treburilor I.C.O. I 
Extraordinar !

Dacă taxatoarele „uită" să dea 
bilet unor cunoștințe, dacă contro
lorii uită să-și facă riguros servi
ciul, noi pu putem și nici nu tre
buie să-i uităm. Să nu-i uităm nici 
pe cei ce se consideră „scutiți", 
să le spunem răspicat: „Ia-ți bilet, 
dom'le, c-așa e frumos și civi- 
izat".

V. TEODORESCU 

unde întîmpinăm greutăți, unde nu dispunem de experiența necesară, să apelăm la consultarea ailor instituții, a altor specialiști din țară, fie chiar la sprijinul și consultarea specialiștilor din străinătate. Să introducem cu hoîă- rîre tot ce este mai bun pe plan mondial. Trebuie să lucrăm în așa fel încît dezavantajai pe care îl avem datorită râmînern în urmă într-o serie de domenii să fie transformat — dacă se poate spune așa — într-un avantaj, dezvoltarea economiei țării făcîndu- se pe baza celei mai înalte tehnici contemporane. In acest fel vom grăbi ridicarea economiei României la nivelul țarilor avansate, In această direcție și dumneavoastră, proiectanții, aveți sarcini de mare răspundere și conducerea partidului și statului sînt încredințate că le veți îndeplini cu cinste.Sînt cunoscute marile realizări obținute de poporul nostru în toate domeniile construcției socialiste. Economia țării noastre se dezvoltă intr-un ritm înalt, an de an urcăm tot mai sus pe calea e- conomiei moderne, se dezvoltă știința, învățămîntul, cultura, crește nivelul de trai al întregului nostru popor. Unii își pun întrebarea : dacă România are asemenea realizări de ce este necesar să se facă o critică așa de serioasă neajunsurilor ? Oare prin critică nu diminuăm imaginea succeselor ? Este adevărat, tovarăși, în trecut, a existat și . la noi părerea că nu e bine să dezvăluim public lipsurile. Nu este exclus să se mai găsească și acum tovarăși care gîn- desc astfel.Trebuie să spunem însă că n-am procedat bine atunci cînd n-am dezvăluit cu toată tăria lipsurile, neajunsurile și greutățile care s-au manifestat în activitatea 
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noastră.Socialismul este opera conștientă a întregului popor; superioritatea socialismului constă tocmai în faptul că atrage cele mai largi mase populare la construirea conștientă a societății. Dar pentru realizarea acestui deziderat este necesar ca oamenii muncii, întregul popor să cunoască cît mai bine realitatea, să știe ce trebuie făcut în vederea asigurării mersului rapid înainte.Deși am obținut succese uriașe în toate domeniile de activitate, este necesar să facem încă eforturi mari pentru a ajunge din urmă țările avansate. Nu ne putem permite să așteptăm zeci și zeci de. ani pentru a lichida ră- mînerea în urmă. Cu cît vom a- junge mai iute țările avansate din punct de vedere economic trans- formînd România într-o țară cu o industrie avansată și o agricultură modernă, cu cît vom acorda mai multă atenție dezvoltării științei, învățămîntului, culturii, ridicării nivelului de trai al întregului popor, cu atît mai iute vom desăvîrși construcția socialismului, vom crea condiții pentru trecerea la comunism. Aceasta este singura cale spre prosperitate și progres, spre bunăstarea întregului popor, spre înflorirea națiunii noastre socialiste.Dezvăluind cu curaj lipsurile și neajunsurile din munca noastră, mobilizăm întregul popor la lichidarea lor, la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al iX-Iea al partidului. Prin aceasta nu numai că nu scădem prestigiul socialismului, ci, dimpotrivă, el se întărește și mai mult.Se știe că nu există o rețetă gata elaborată despre felul rum trebuie construit socialismul. El se făurește prin lupta și munca maselor largi populare. Experiența noastră proprie, ca și experiența altor țări socialiste, constituie elementul hotărîtor pentru îmbunătățirea continuă a construcției socialiste, pentru dezvoltarea societății în toate domeniiie de activitate.Trebuie să ne fie clar că mersul înainte este strîns legat de ’upta continuă împotriva a tot ceea ce este vechi și perimat. Atitudinea critică față de lipsuri, recunoașterea autocritică a greșelilor să- vîrșite reprezintă o puternică forță care ajută la lichidarea ămî- 

nerilor în urmă, un factor esej* țial al progresului. In același timp, aceasta constituie o dovadă a forței și tăriei partidului și statului nostru. Realizările nu trebuie să ne împiedice să vedem lipsurile. Trebuie să ne ferim de pericolul automulțumirii și îngîmfării care poate duce la nesocotirea cerințelor dezvoltării sociale. Este necesar să ne perfecționăm continuu activitatea, să ne străduim să cunoaștem și să stăpînim legile o- biective ale dezvoltării sociale, nu să ne lăsăm stăpîniți de aceste legi.Partidul nostru este puternic prin aceea că arată deschis în fața poporului și lucrurile bune și lipsurile și neajunsurile. Aceasta întărește încrederea întregului popor în partid, în politica sa, inspirată de interesele vitale ale patriei noastre, contribuie la întărirea u- nității partidului, a unității întregului popor în jurul partidului și guvernului.Dacă nu vom critica cu toată tăria lipsurile, dacă nu vom recunoaște cu curaj unde am greșit, se va admite perpetuarea lipsurilor și aceasta, mai devreme sau mai tîrziu, se va reflecta negativ în dezvoltarea economică-so- cială a țării. Aceasta poate aduce mari daune economiei socialiste și, implicit, prestigiului socialismului în generalCriticind lipsurile din domeniul proiectării, pornim de la dorința de a găsi căile pentru lichidarea lor cît mai rapidă, pentru îmbunătățirea substanțiala. hotărîH a întregii activități. In fața noastră stau sarcini deosebit de mari în anii următori. După cum vă este cunoscut, in viitorii patru ani mai avem de executat un volum de investiții de circa 240 miliarde lei, din care aproape 50 la sută reprezintă construcții-montaje. Realizarea acestor lucrări de deosebită importanță pentru dezvoltarea economiei, culturii, științei, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață materiale și spirituale ale oamenilor muncii depinde în bună măsură de nivelul activității institutelor noastre de proiectare. Iată de ce ținerea acestei consfătuiri a constituit, o necesitate practică imperioasă. Cred că în viitor trebuie să organizăm mai des asemenea consfătuiri care se dovedesc foarte utile.De felul cum este conceput și întocmit proiectul unei uzine, linei instituții social-culturale, unui cartier de locuințe, depind și rezultatele finale, atît din punct de vedere economic cit și arhitectural. Desigur că în realizarea proiectelor au un rol de mare însemnătate și constructorii, dar ei, pînă la urmă, sînt chemați să în-, făptuiască proiectul conceput de institutele de proiectare. De aici marea răspundere care vă revine dv., proiectanților. Va trebui, desigur, să lărgim atribuțiile organizațiilor de construcții, dar, cu toate acestea, răspunderea proiectantului nu va scădea. Proiectanții trebuie să cunoască bine toate prevederile planului privind construcțiile industriale și social-culturale din domeniul respectiv de 
T. A. P. L. Petroșani

Anunță publicul din Valea Jiului 
câ în ziua de 28 ianuarie a, c., 
orele 11, va deschide la restau
rantul „Minerul" din Petroșani, 

0 EXPOZIȚIE DE ARTĂ CULINARĂ 
cu vînzare, profilată pe preparate din vînat și 

de cofefărie-patiserie.
Seara va avea Ioc în localul restaurantului o petrecere fami

liară, unde se vor servi tot felul de preparate din vînat și un 
sortiment bogat de diferite prăjituri.

Refrene vocale Mady Bolea acompaniată de orchestra Dezi- 
deriu Munteanu.

activitate, să fie bine documentați asupra rezultatelor pe care trebuie să le obținem după intrarea în producție a obiectivelor respective, să fie la curent cu experiența cumulată în țările avansate, să o aplice cu pricepere, în mod creator la condițiile nbastre. Valorosul corp al proiectanților din țara noastră va trece fără îndoială cu toată hotărîrea la înfăptuirea marilor sarcini care ii revin.îmbunătățirea continuă a mun - cii de proiectare reprezintă O preo cupare de prim ordin a partidului nostru. Organizațiile de partid au și în aceasta privință un rol în semnat, mai cu seamă în stimularea eforturilor de perfecționare a acestei activități. Ele trebuie să aducă o contribuție sporită la întărirea controlului asupra calității proiectelor, a eficacității lor economice și tehnice, sâ sprijine, institutele de proiectare în încadrarea cu specialiști de înaltă calificare.Vreau să subliniez necesitatea valorificării depline a rezultatelor consfătuirii, a schimbului de opinii deosebit de fructuos care a avut loc aici. Institutele de proiectare, C.S.C.A.S., organele de partid și de stat trebuie să dea cea mai mare atenție criticilor, observațiilor, propunerilor și sugestiilor făcute de participanții la discuții, luării urgente a măsurilor ce se impun în lumina concluziilor și învățămintelor desprinse din dezbateri, în vederea perfecționării continue a activității de proiectare, ridicării sale la nivelul cerințelor economiei noastre naționale în plin progres.
Stimați tovarăși,Proiectantul este un adevărat creator și artist; în tot ce concepe trebuie pusă imaginație, îndrăzneală, un dezvoltat simț al realității, al proporțiilor. Opera realizată de proiectant are o deosebită importanță socială. Sîntem convinși că proiectanții vor depune eforturi și mai mari pentru ca obiectivele în a căror concepție este întruchipată puterea lor creatoare să corespundă în măsură tot mai mare exigențelor crescînds ale poporului nostru, să fie la njve’ul celor mai bune realizări pe pian mondial.Trebuie să fie un titlu de mîn- drie pentru fiecare proiectant cie a elabora lucrări care să asigure o valorificare maximă a mijloacelor de care dispune țara noastră, să aducă o contribuție cît mai mare la creșterea avuției naționale, a bunăstării întregului popor. In felul acesta va spori și mai mult contribuția dumneavoastră, a proiectanților la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea ai partidului. Astfel vă veți putea îndeplini îndatori rile mari ce le aveți față de popor, față de patria noastră socialistă.Vă urez din toată inimă;’ dragi tovarăși, succese tot mai mari în munca dumneavoastră.(Cuvîntarea tovarășului Nîcolae Ceausescu a fost subliniată in repetate rînduri de aplauze puternice, îndelungate ale asistenței).



4 STEAGUL ROȘU

MOSCOVA VIETNAMUL DE SUD

Semnarea tratatului international 
privind principiile 
cercetării și folosirii spațiului cosmic

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 27 ianuarie, 
hington și Londra a fost semnat tratatul privind 
duc activitatea statelor în explorarea și 
nei și altor corpuri cerești" de către 
tare ale tratatului: U.R.S.S., S.U.A.

După cum s-a mai anunțat, la 19 
nerală a O.N.U. a adoptat o rezoluție, 
state, printre care și România, care aprobă tratatul cu privire la 
cipiile care conduc activitatea statelor în explorarea și folosirea 
lui cosmic, a Lunei și altor corpuri cerești".

Tratatul a fost deschis tot la 27 ianuarie, pentru semnare 
țărilor în capitalele celor trei state depozitare.

Din partea Republicii Socialiste România tratatul a fost 
de către ambasadorii Teodor Marinescu — la Moscova, Petre Bălă- 
ceânu — la Washington și Vasile Pnngan — la Londra. Tratatul a fost, 
de asemenea, semnat în cele trei capitale și de reprezentanții altor S.tate.

Operația militară „Cedar Falls"

Ia Moscova, Was- 
„Principiile care con- 

folosirea spațiului cosmic, a Lu- 
reprezentanți ai statelor depozi- 

și Anglia.
decembrie 1966, Adunarea Ge- 
prezentată de un grup de 38 de 

„Prin- 
spațiu-

tuturor

semnat

ATENA 27. — Corespondentul A- gerpres, C. Alexandroaie, transmite : Deputății partidului E.D.A. (Uniunea democrată de stingă) au înmînat premierului Paraskevo- poulos un memoriu în care cer ca înaintea alegerilor să fie luate o serie de măsuri printre care : eliberarea tuturor deținuților politici închiși după demisia Iui Pa- pandreu, desființarea legilor excepționale care împiedică Partidul Comunist din Grecia să ia parte la politică a poliție și al organizației T.E.A. Răs-

a fost încheiatăGodinvi-te- de

Evenimentele din Nicaragua

tării Managua, orice demon- opoziție. Potri trupe puternic dc

ritătilor. Această autorizație trebuie să fie cerută „Direcției politice" a provinciei Managua, iar organiza- lorii manifestațiilor vor trebui verse în prealabil o cauțiune iproximativ 7 000 dolari.Liderii grupărilor politice depoziție au condamnat politica -guvernului arătînd că ea constituie o violare a acordului încheiat între guvern și opoziție în vederea bunei desfășurări a alegerilor zidențiale de la 5 februarie.

să 
deo-

alegeri, neutralizarea aparatului de stat, de armatei și dezarmarea parastalale de dreaptapunzînd deputaților E.D.A., premierul Paraskevopoulos a declarat că, așa cum se arată și în declarația-pro- gram, guvernul său este hotărît să asigure alegeri libere luind toate măsurile care se impun. Partidul E.D.A. care va propune candidați în toate circumscripțiile electorale din tară și-a a colabora cu progresiste. exprimat dorința de toate personalitățile

SAIGON 27 (Agerpres). — mandamentul militar american Vietnamul de sud a anunțat neri că cea mai mare operație restră, cunoscută sub numele„Cedar Falls", a fost încheiată. Desfășurată în regiunea denumită „triunghiul de fier", la aproximativ 45-50 km nord-est de Saigon, operația „Cedar Falls" a durat 20 de zile, cu participarea a peste 25 000 de militari americani și saigonezi. Purtătorul de cuvînt al comandamentului american a făcut cunoscut că aproape 6 000 de țărani vietnamezi din această regiune au fost forțați, în cursul o- perației amintite, să-și părăsească satele, fiind adunați în așa-numi- tele lagăre de „refugiați". Agenția Reuter precizează că sate întregi din această regiune au fost rase de pe fața pămîntului, după ce casele țăranilor au fost bombardate și arse, iar militare americane au

ce mai rămăsese. Bombardierele și elicopterele americane au efectuat 1229 de zboruri deasupra acestei regiuni.Pe de altă parte, agenția Reuter transmite că în cursul zilei de joi aviația americană a bombardat diferite obiective din Vietnamul de sud, situate atît în regiunea platourilor înalte, din centrul țării, cît și la 100 km de Saigon, unde se consideră că există concentrări ale forțelor patriotice.

buldozereleînlăturat tot
MANAGUA 27 (Agerpres). — Guvernul nicaraguaian a ordonat gărzii naționale să ocupe poziții și să patruleze în capitala pentru a. împiedica strație a forțelor de vit agenției U.P.L,înarmate au început acțiunile patrulare, iar deasupra orașului zboară avioane militare. Poliția a anunțat, într-un comunicat, că nu va fi permisă nici o manifestație fără autorizația prealabilă a auto- pre-

Ședința Vecei Federale 
a R. S. F. Iugoslavia

SAN REMO 27 (Agerpres). 
Joi seara a început renumitul 
tival de muzică ușoară de la 
Remo. Timp de 3 z 
zentate numeroase 
compozitorilor 
pretarea unor 
ții de frunte.

Prima seară 
vut un sfîrșit 
țul și compozitorul italian Luigi 
Tenco, în vîrstă de 29 de ani, s-a 
sinucis după ce compoziția sa, in
terpretată împreună cu cîntăreața

fes- 
San 
pre- 

ale
'.ile vor fi 

melodii 
italieni, in inter- 
cîntăreți și forma

a festivalului a a- 
dramatic. Cîntăre-

ău început lucrările 
de pregătire a celui de-al 
IX-lea Festival Mondial 
al Tineretului

Dalida, a fost eliminată de juriu 
de la faza finală. Trista veste 
răspîndit cu iuțeala fulgerului 
cercurile muzicale italiene și 
produs o profundă emoție în 
treaga Italie. Cîntăreții care 
mau sa interpreteze cele 15 i 
lodii ale 
lui de-al 
seara au 
ni f est arii

Alte surprize 
tost eliminarea din 
a lui Domenico Modugno, laureat 
al ultimelor patru festivaluri de 
la San Remo, și a cunoscuților 
cîntăreți Bobby Solo și Connie 
Francis.

s-ai in 
a 

în- 
ur- 

me- 
ce- 

spectacol de vineri 
o amînare a ma
de ore.

ale festivalului au 
prima seară

festivalului în cadrul 
doilea

cerut
cu 24

BELGRAD 27. tul Agerpres, N. mite : La ședința Skupștinei goslavia, de stat a făcut blemele politica

tuturor po-

VIENA 27. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : Joi și-a început lucrările la Viena Comitetul internațional de pregătire a celui de-al IX-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților. Participă reprezentanți ai organizațiilor de tineret și studenți din 37 de țări, precum și delegați din partea F.M.T.D. și U.I.S. Din partea țării noastre participă o delegație cioiu,Comitetul urmează data și locul celui Festival Mondial al Tineretului și Studenților.
condusă de Vasile Nîcol- secretar al C.C. al U.T.C. să hotărască de-al IX-'ea

— Corespond en- Plopeanu, trar.s- Vecei Federale a Federale a R.S.F. Iu-Marko Nikezici, secretar' pentru afacerile externe, o expunere privind pro- .internaționale actuale și externă a țării sale. „Independența și egalitatea în. drepturi a tuturor țărilor constituie acei factori esențiali care pot duce la consolidarea păcii, deoarece pacea poate fi asigurată numai cu condiția respectării dreptului fiecărui popor de a fi libei de orice amestec străin si de a hotărî singur treburile sale" subliniat Iugoslaviei dezvoltării ropene, cît pene în ansamblu, în găsirea

e vorbitorul Guvernul acordă toată atenți- relațiilor cu țările eu și problemelor euro- fiind interesatde soluții care să co-
Sesiunea Adunării de Stat a R.P. Ungare

Obiectivul cel mai important al politicii ex
terne — dezvoltarea relațiilor cu tarile 
socialisteBUDAPESTA 27 (Agerpres). — In cadrul sesiunii Adunării de Stat a R. P. Ungare, care dezbate proiectul de lege cu privire la bugetul de stat pe anul 1967, a luat cuvin tul Bela Biszku, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U. Referindu-se la unele probleme internaționale, el a subliniat că o- biectivul cel mai important al politicii externe a R. P. Ungare este dezvoltarea necontenită a re-

In Anglia a fost naționalizată 
indnsfria siderurgicăLONDRA 27 (Agerpres). — Camera Comunelor a adoptat joi seara, în a treia și ultima lectură, legea privind naționalizarea industriei siderurgice a Angliei. Legea prevede trecerea în proprietatea statului a 14 mari societăți siderurgice britanice, care produc aproximativ 90 la sută din oțelul țării. In favoarea naționalizării industriei siderurgice — unul din punctele programatice ale Partidului laburist — au votat 306 depu- tati, iar împotrivă 220.Trecerea industriei siderurgice în proprietatea statului va avea

loc prin răscumpărarea întreprinderilor contra unor sume apreciabile acordate capitaliștilor care le deține în prezent. In multe cazuri, naționalizarea este o afacere dintre cele mai. rentabile pentru societățile particulare, care vînd statului la prețuri convenabile unități industriale slab productive și uneori chiar nerentabile.Legea adoptată de Camera Comunelor trece acum în dezbaterea Camerei Lorzilor, care poate în- tîrzia aplicarea ei, dar nu o poate respinge.

lațiilor vernul spre relații pașnice, rodnice și cu țările nesocial iste din Europa. A- ceastă colaborare este stimulată de Condițiile reale din Europa zilelor noastre. Vorbitorul a subliniat că R. P. Ungară se pronunță împotriva revanșismului vest- german, dar ar fi gata să dezvolte și mai mult relații bazate pe avantajul reciproc cu Republica Federală a Germaniei, inclusiv să reglementeze relațiile interstatale.In încheiere, Bela Biszku a subliniat că guvernul ungar se străduiește și pe căi diplomatice să contribuie la întărirea securității europene.

cu țările socialiste. Gu- ungar năzuiește, totodată,
I

respundă intereselor poarelor europene — a spus el, a- dăugînd că „ideea conferinței cu privire la securitatea europeană merită toată atenția și sprijinul".Nikezici a arătat că relațiile Iugoslaviei cu țările socialiste din Europa se caracterizează printr-o strînsă colaborare și se bazează pe practica principiilor verificate ale egalității în drepturi, neamestecului, respectării reciproce a căilor și formelor de dezvoltare socialistă. Amintind vizitele făcute de președintele Tito în România, el a arătat că acestea au prilejuit un schimb foarte util de păreri, "onstatîndu-se că există condiții favorabile pentru dezvoltarea în ontinuare a colaborării multilaterale dintre cele două țări. Colaborarea bilaterală cu țările socialiste vecine — a spus vorbitorul — constiuie un factor important în dezvoltarea relațiilor prietenești dintre popoarele balcanice.

BELGRAD 27 (Agerpres). — Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, cu soția, a plecat într-o scurtă vizită în U.R.S.S., la invitația lui Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.Președintele Tito este însoțit de Mialko Todorovici, secretarul Comitetului executiv al C.C. al U.C.I., Hakia Pozderaț, secretar federal pentru industrie și comerț, și Mișo Pavicevici, adjunct al secretarului de stat pentru afaceri externe.In cursul dimineții de sîmbătă, președintele Tito și persoanele care îl însoțesc vor sosi la Moscova.
Conferința de presă 
a șefului guvernului NigerieiLAGOS 27 (Agerpres). — Șeful guvernului militar nigerian, colonelul Gowon, a organizat prima conferință de presă rea cu conducătorii nigeriene de la Aburi won a menționat căun comitet militar special însărci-

după întîlni- provineiilor (Ghana). Go- a fost creat
nat cu controlul privind amplasarea trupelor și păstrarea capacității de luptă a armatei, nului nigerian vernul său se pronunțărîre împotriva lichidării sistemului federal și va face totul pentru menținerea lui.

Șeful guver- a declarat că gu- cu hotă-

• SANTO DOMINGO. Po
liția dominicană a folosit bas
toane de cauciuc și grenade 
lacrimogene pentru a împrăș
tia o demonstrație a studenți
lor care a avut loc Ia Santo 
Domingo. Demonstranții se în
dreptau spre palatul preziden
țial pentru a cere președinte
lui Balaguer să desființeze 
„polifia școlară", să fie repri
miți elevii și studenții exma
triculați, și să fie demis mi
nistrul educației.

• NEW YORK. Compani
ile de automobile americane 
au trecut la concedierea în 
masă a muncitorilor în urma 
reducerii substanțiale a mii- 
zărilor de automobile în pri
mele trei săptămîni ale aces
tui an.

0 ATENA. In urma izbuc
nirii unei epidemii de hepati
tă, școlile din regiunea Serres, 
din nordul Greciei, au fost în
chise. Epidemia tinde să se 
răspîndească in întreaga țară, 
afectind in primul rind copiii.

0 SALISBURY. La cererea 
lui Lardner, ministrul rhode- 
sian al justiției și ordinii 
parlamentul de la Salisbury 
a votat la 26 ianuarie pre
lungirea stării excepționale 
în țară cu încă trei luni, mă
sură ce a fost decretată în 
urmă cu 20 de luni.

• RIO DE JANEIRO. Opl 
sute de morți și pagube ma 
teriale evaluate la 10 milioa 
ne de dolari — acesta este 
cel mai recent bilanț provi
zoriu al catastrofei provocate 
de inundațiile din statul Rio 
de Janeiro.

• VOLGOGRAD. In acest 
an, datorită unor geruri mari. 
Volga a înghețat pe întregul 
său curs inferior. In prezent, 
locuitorii Volgogradului trec 
pe malul sting al fluviului 
pe gheață, deși aici Volga 
are o lățime de 3—4 kilo
metri.

In fiecare zi la Volgograd . e viscol, iar nămeții ajung la 
înălțimea de 1,7 metri. Căderi 
atît de abundente de zăpadă 
n-au fost înregistrate în orăș 
de peste 75 de ani.

dțt NEW YORK. Nu nuri 
că este posibil, dar este și 
inevitabil ca într-o bună zi să 
se ajungă la înlocuirea unei inimi bolnave cu o inimă ar 
tificială, care va fi inplantatâ 
în piertul bolnavului, a de
clarat la o reuniune a cardio 
togilor americani, dr. Lewis 
January.

• WASHINGTON. In rin 
durile militarilor americani 
din Vietnamul de sud s-au în
registrat în ultima vreme zece 
cazuri mortale de melioidosis, 
o boală stranie specifică re
giunilor tropicale, a anunțai 
colonelul Ralpi Singer. Desco
perită în anul 1912, această 
boală prezintă de obicei simp- 
tome asemănătoare acelora pe 
care le are pneumonia, dar 
poate afecta și alte organe ale 
corpului, inclusiv inima.
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