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Produse chimice

de înaltă ca

PLANULUI

litate

Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînfeii"

la Moscova
MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 
septembrie s-a înapoiat la Mos

cova din călătoria făcută prin 
Uniunea Sovietică delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, în frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R.

La gara Leningradskaia din 
Moscova, membrii delegației au 
fost întîmpinați de D. S. Polianski, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., A. P. 
Rudakov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., P. F. Lomako, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și de alte persoane ofi
ciale.

împreună cu delegația română 
s-au înapoiat,la Moscova A. N. Șe
lepin, membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S., și cele
lalte persoane oficiale sovietice 
care au însoțit-o în vizita prin 
Uniunea Sovietică.

ROMANO-SOVIETICE
MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 9 

septembrie au continuat, la Krem
lin, convorbirile între delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România și condu
cători ai P.C.U.S. și guvernului so
vietic.

Din partea română la convor
biri au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe A- 
postol, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu. 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Ni
colae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republicii So
cialiste România în U.R.S.S., pre
cum și Andrei Păcuraru, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Mircea Malița,

adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Din partea sovietică au partici
pat tovarășii L. I. Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Kosîghin, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., A.N. 
Șelepin, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., I. V. Andropov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., V. N. Novikov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., P. F. Lomako, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., I. K. Je- 
galin, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul U.R.S.S. în Republica 
Socialistă România.

In timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, de prietenie frățească și 
înțelegere reciprocă, a fost conti
nuat schimbul de păreri cu privire 
la problemele dezvoltării pe mai 
departe a relațiilor româno-sovie- 
tice, cu privire la problemele ac
tuale ale situației internaționale 
contemporane și ale mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Chimia se numără 
printre ramurile de 
bază ale industriei re
giunii Bacău. Desfă- 
șurînd larg întrecerea 
socialistă, colectivele 
combinatelor de pe 
văile Trotușului și 
Bistriței au dobîndit, 
în cursul acestui an, 
noi £ealizări în spo
rire" producției și 
productivității mun
cii, reducerea prețului 
de cost și îmbunătă
țirea calității produ
selor. Chimiștii de Ia 
Combinatul de în
grășăminte cu azot 
din P. Neamț au dat 
în plus, față de pla
nul la zi, produse în 
valoare de 12 
ne de lei, iar cei de 
la Combinatul 
din Borzești 
proape 35 000 tone de 
produse chimice. Con
comitent, întreprinde
rile industriei chimice 
din regiune au obți
nut economii supli
mentare la prețul de 
cost în valoare de 
peste 29 500 000 de lei. 
La recenta ședință de 
dezbatere a cifrelor 
de plan pe anul 1966 
în ramura chimiei, 
participanții la dis
cuții au arătat că în 
toate unitățile se des
fășoară în prezent o 
acțiune susținută de 
antrenare a muncito
rilor, inginerilor și 
tehnicienilor la des
coperirea și valorifi
cai.;^ de noi rezerve 
interne în vederea în
deplinirii întocmai a 
*uturor indicatorilor 

revăzuti.
— Realizările do- 

îndite de colectivul 
nostru pînă acum, a 
arătat în 
său ing. 
BOTEZ, I 
combinatului 
grășăminte cu 
întăresc ' _
că planul pe anul în 
curs,, va fi realizat 
înaif e de termen. In 
opt Huni, cite au tre
cut din acest an, au 
fost livrate agricul
turii peste plan 6 000 
tone de îngrășăminte 
cu azot și 500 tone de 
uree. In 1966 — pri
mul an al cincinalului 
•— ne revin sarcini 
sporite. Continuînd cu 
consecvență industria
lizarea socialistă, par
tidul acordă întreaga 
atenție dezvoltării ba
zei tehnice-materiale 
a agriculturii în ve
derea sporirii produc
ției ve; tale și ani
male. ij>e mare însem- 

1 ătate este folosirea 
pe scară larga a în
grășămintelor chimice, 
sarcină care ne pri
vește nemijlocit în 
calitate de producă
tori. Combinatul nos
tru va livra în anul 
viitor cu 14 000 tone 
mai multe îngrășă
minte și cu 7 000 tone 
mai mult amoniac 
față de realizările pre
liminate pe acest an. 
Cu prilejul ședinței 
de dezbatere a cifre
lor de plan la nivelul 
conducerii întreprin
derii am întocmit un 
plan de măsuri care a 
și început să prindă 
viață Rebobinarea 
motoarelor, a compre- 
soarelor de gaz con
vertit, executarea u- 
nor lucrări pentru în
locuirea actualului sis
tem de răcire sînt 
cîteva dintre măsu
rile care vor contribui

la creșterea capacită
ților de producție. De
oarece în anii urmă
tori vom executa cu 
posibilități proprii 95 
la sută din lucrările 
de întreținere, a insta
lațiilor, consider ca 
forul tutelar să asigure 
aprovizionarea mai ope
rativă a combinatului cu 
piesele de schimb nece
sare, înzestrarea ate
lierului mecanic cu 
anumite utilaje.

In cuvîntul său, di
rectorul Combinatului 
chimic Borzești, SAVA 
COSTACHE, a arătat 
că pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe

1966 s-a stabilit — pe 
baza analizării atente 
a posibilităților exis
tente — un plan de 
măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Vor fi puse 
în funcțiune două ce
lule la electroliza cu 
catod de mercur, se 
va moderniza instala
ția de acid clorhidrir 
gazos, vor fi montate 
două reactoare la in- 

' stalația de clorură de 
vinii monomer etc.

(Continuare 
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COMBINATUL CHIMIC BORZEȘTI. Instalația de acetilenâ
Foto : Gh. Vințilă
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RECEPȚIA DE LA AMBASADA ROMANA DIN MOSCOVA
MOSCOVA 9 (Agerpres). — Tri

mișii noștri speciali transmit : Joi 
seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar 
Central 
Român, 
basadei 
recepție cu prilejul vizitei în Uniu
nea Sovietică a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România.

Din partea sovietică au partici
pat tovarășii L. I. Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Kosîghin, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. N. Șelepin, membru al Prezi
diului, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. A. Miurisep, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., V. N. Novikov,

general al Comitetului 
al Partidului Comunist 
a oferit în saloanele Am- 
Române din Moscova o

P. F. Lomako, V. E. Dîmșiț, 
membri ai C.C. al P.C.U.S., vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri al "" ' ' ~
membru 
nistrul 
U.R.S.S., 
C.C. al 
U.R.S.S.
România, și alte persoane oficiale.

La recepție au participat mem
brii delegației de partid și gu
vernamentale române — tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de 
dru Bîrlădeanu,

U.R.S.S., A. A. Gromîko, 
al C.C. al P.C.U.S., mi- 
afacerilor externe al 
I. K. Jegalin, membru al

P.C.U.S., ambasadorul 
în Republica Socialistă

Miniștri, Alexan- 
membru al Co-

mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, secretar 
al C.C. al P.C.R., Corneliu Mă
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Nico
lae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică.

La recepție au luat parte șefi ai 
reprezentantelor diplomatice acre
ditați în U.R.S.S., membri ai corpu
lui diplomatic, ziariști sovietici și 
străini.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, cor
dială, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Aleksei Kosîghin au rostit toasturi.

• Culesul înseamnă bucurie, dar și răspundere • Vlnu* 
rile românești, apreciate pentru calitatea lor • De ce 
vinul din comerț nu-i ca la cramă • Se poate și să nu 

te doară capul • Condi- 
““"————“1 țjj necorespunzătoare 

de păstrare

Șl LA
Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
A. N. Kosighin

La telefon
meteorologul 
automat

— Allo 1 2 3 5...
Tăcere. Nu se aude soneria de apel. Nu răspunde 

nici o voce -, doar un pocnet ca de comutator ră
sucit, o pauză mai lungă și apoi, în ritm normal, se 
aud semnale morse, lungi și scurte, timp de citeva 
minute. Din nou o mică pauză și semnalele se re
petă

Am greșit numărul ? E vreun teleton detect ? Am 
interceptat un telegrafist ? Nu. Nici una, nici alta. 
Am născocit numărul de telefon de mai sus și am 
anticipat puțin.

La laboratorul de automatizări din cadrul Insti
tutului meteorologic, ing. Florian Patrichi, ajutat 
de un colectiv de specialiști — Gh. Dineată; Gh. 
Stand și T. Pascovici — montează în prezent o 
statie meteorologică automată mai perfecționată 
decit cele realizate pină acum și care transmite 
datele la ceteie. 
obișnuită.

în cursul lunii 
In exploatare in 
pentru a se putea controla precizia de funcționare. 
După perioada de probă, ea va fi montată intr-unui 
din locurile mai izolate, unde nu există stafie me
teorologică și se poate face ușor legătura cu cel 
mai apropiat post telefonic. Stafia poate să func
ționeze chiar in cadrul unor cuplaje sau derivații 
cu telefoane obișnuite.

direct prin rețeaua telefonică

viitoare ea urmează să fie dată 
cadrul unei stafii ai personal

(Continuare în pag. a IlI-a)

Al. PLĂIEȘU

Foto : M. Cioc

verifică subansamblele stației meteorologice 
automate

Se

CONSUMATOR
în curînd vor începe culesul stru

gurilor și vinificarea. Sînt lucrări 
de mare răspundere de care de
pinde calitativ și cantitativ viitoa
rea producție de vin. înainte de a 
începe această campanie, cei care 
lucrează în domeniul viticulturii și 
vinificației e bine să se gîndească 
la măsurile ce trebuie întreprinse 
pentru a obține numai vinuri de 
cea mai bună calitate.

Țara noastră are condiții deose
bit de favorabile pentru cultura 
viței de vie. împreună cu expe
riența bună a viticultorilor și a vi- 
nificatorilor, ele asigură obținerea 
unor vinuri mult apreciate pentru 
gustul și aroma lor. Mai ales în ul
timii ani s-au realizat partizi mari 
de vinuri de calitate superioară. 
Așa se explică de ce vinurile româ
nești sînt mult apreciate la dife
ritele concursuri internaționale.

Succesele obținute în vinificație 
sînt evidente. Cu toate acestea, s-a 
putut constata că unele vinuri, mai 
ales cele destinate consumului cu
rent, nu corespund întru totul gus
tului și cerințelor consumatorilor. 
Aceștia își pun întrebarea : de ce 
vinurile prezentate la concursuri, 
cele care se găsesc în podgorii, la 
crame, nu au aceeași calitate și în 
momentul cînd ajung în magazinele 
de desfacere ? Este o întrebare în
dreptățită. Care sînt cauzele? Ce se 
poate face pentru lichidarea lor ? 
Am adresat aceste întrebări mai 
multor specialiști în vinificație. 
Răspunsurile converg spre 
probleme de care este bine 
țină seama.

IULIU LASLO, director, 
nea experimentală viticolă 
Călugărească :

„Calitatea slabă a unor vinuri se 
datorește modului necorespunzător 
în care se face culesul. In nume
roase cazuri, recoltarea nu se exe
cută eșalonai, pe soiuri, ci de-a 
valma, fără să se țină seama de 
acumularea de zahăr în boabe. 
Rezultă un amestec, din care este 
imposibil ca, apoi, să se facă o se
lecție a acestui produs. După păre
rea 
cea 
zării 
re trebuie să înceapă 
precoce și cele care prezintă peri
col de mucegăire, destinate vinu
rilor de consum curent ; apoi să fie 
recoltate soiurile din care se ob
țin vinuri de calitate superioară.

iar la urmă să rămînă soiurile care 
reprezintă specialitățile“.

într-adevăr, culesul la timp al 
strugurilor este unul din factorii 
cei mai importanți de care depind 
cantitatea și calitatea vinului, 
în ultimii ani, în scopul obținerii 
unor vinuri cu tărie alcoolică mo
derată, care sînt mai plăcute la 
gust și mai apreciate de consuma
tori, unitățile agricole au fost în
drumate să facă culesul mai de
vreme, în funcție de tipul de vin 
prevăzut a se realiza. Aceasta este 
o măsură bună, dar în ciuda reco
mandărilor, în unele locuri culesul

Ion HERȚEG

Dragă tovarășe Brejnev,
Dragă tovarășe Kosîghin, 
Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați oaspeți,
îndeplinind rolul de gazdă, îngăduiți-mi să exprim, 

în numele delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România, plăcerea de a avea 
în mijlocul nostru, la această recepție, pe conducă
torii Partidului Comunist și ai statului sovietic. 
Adresăm tuturor celor prezenți un salut călduros.

Partidul și guvernul țării noastre au acceptat 
satisfacție invitația de a trimite o delegație 
partid și guvernamentală în U.R.S.S. Călătoria 
care am făcut-o în Uniunea Sovietică, vizitele 
întreprinderi și 
oamenii muncii 
puternice.

Am văzut cit
sovietic în munca eroică de construire a comunismu
lui. încercăm, ca și întregul nostru popor, o bucurie 
sinceră, tovărășească, pentru toate succesele dv.

în cadrul vizitei am fost înconjurați pretutindeni 
de căldura și cordialitatea frățească a oamenilor 
sovietici. Am văzut în aceste manifestări semnul 
prețuirii față de poporul român, o expresie a rela
țiilor de prietenie și colaborare internaționalistă din
tre țările noastre.

cu 
de 
pe 
în 
cuinstituții de cultură, întîlnirile 

ne-au furnizat impresii bogate și

de mari sînt înfăptuirile poporului

(Continuare în pag. a III-a)(Continuare în pag. a IlI-a)

cîteva 
să se

stațiu- 
Valea

mea, se cere să 
mai mare atenție 

culesului. Această 
cu

se dea 
organi- 

lucra- 
soiurile
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UN ST A NT ANE E

DIN REGISTRUL
IDEILOR SIMPLE

Ce este un instanta
neu ? S-ar putea răs
punde printr-un mic a- 
devăr aforistic : „O idee 
simplă și evidentă în 
fiecare strop de cer
neală". Dacă-i așa, iată 
cîteva instantanee.

Am fost de curînd la 
Olari, comună megieșă 
cu Sîntana. Președinte
le cooperativei agricole 
mi-a spus : „Vecinii 
noștri de ia Sîntana au 
un cap cît o baniță. Plin 
cu idei. Au 
rele de la 
construit și 
acoperind 
un întreg hectar de pă- 
mînt. Acum ne-am gîn- 
dii să punem și noi un 
acoperiș de sticlă, mă
car pe un pogon. Roșii-

observat se- 
Arad și au 

ei o seră, 
cu geamuri

Petru VINTILA

le sau castraveții se vor 
coace și la noi, nu nu
mai în crugul verii, dar 
și cînd crivățul scutură 
peste sat cojoacele sale 
de zăpadă". Nu se poa
te spune că exemplul 
bun nu e contagios.

★
Să nu ne depărtăm 

de grădină și botanică 
și să intrăm în Cișmi- 
giu. Oare divulg un se
cret mărturisind că a- 
cesta este o adevărată 
grădină botanică, o re
zervație care se igno
ră ? Aci cresc, într-o 
grandioasă reverberație 
de flori, seve și fructe, 
cîteva sute de specii 
din cele mai interesan
te, unele fiind chiar va
loroase monumente ale

naturii. Unii trec pe sub 
crengile migdalilor și 
zic mirați : „Uite ce 
piersic neobișnuit !" 
Pină acum cîțiva ani, 
lingă fiecare specie bo
tanică era cite o tăbliță, 
indicînd numele-i româ
nesc și latinesc, originea 
și zona geografică, iar 
trecătorii mai învățau 
cite ceva mergînd și 
privind. Ce s-ar putea 
face ? Simplu : să se a- 
șeze iar tăblițele ridi
cate (s-ar crede) din 
teama de a nu deveni 
toți bucureștenii bota- 
nișfi.

(Continuare 
în pag. a III-a)

din România 
nouă aici, la

a dat o înaltă

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi prieteni, tovarăși,
în numele tovarășilor sovietici prezenți doresc să 

mulțumesc fierbinte prietenilor noștri 
pentru ospitalitatea cordială acordată 
ambasada română.

în cuvîntul său, tovarășul Ceaușescu
apreciere poporului sovietic, Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, guvernului sovietic. Sîntem recu
noscători pentru aceste urări la adresa prieteniei ro- 
mâno-sovietice. Prietenii noștri din România pot fi 
încredințați că în Uniunea Sovietică se dă o înaltă 
prețuire prieteniei frățești care leagă popoarele celor 
două țări socialiste ale noastre.

Considerăm că în situația creată, cînd imperialiștii 
urmează linia înăspririi continue a situației în multe 
regiuni ale globului pămîntesc, este necesar ca statele 
socialiste să manifeste cea mai mare vigilență, senti
ment de solidaritate și internaționalism.

Ne pronunțăm pentru activizarea prin toate mij
loacele a pașilor comuni concreți în lupta împotriva 
imperialismului, în lupta împotriva reacțiunli, pentru 
înfăptuirea în practică a unității de acțiune a tuturor 
țărilor socialiste.

(Continuare în pag. a III-a)

Posturile noastre de radio și televiziune 

vor transmite direct mitingul de la Moscova
Vineri, IO septembrie, în jurul orei 12,45, posturile 

noastre de radio și televiziune vor transmite direct de la 
Moscova mitingul prilejuit de vizita în Uniunea Sovietică 
a delegației de partid și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România.

B La rampă
Păpuși din

B Consfătuirile

27 de țări
(pag. a Il-a)

raionale ale cadrelor didactice
(pag. a II-a)

B Revista presei
Conflictul indiano-pakistanez

internationale

(pag. a IV-a)
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toate uni-

Și

ducă la o 
Ministerul

primit un 
explicații,

(printre care 
colecții din 

a lui Philippe 
gală de filme

de 
afara

care dezbat 
„Teatrul de 
și marionete

în obiectiv

Ne reintilnim in curlnd școalala

la

de-
BRESLAȘU, președintele juriului internațional,

nu e ren-

rîvnă

PROBLEMELE EDUCĂRII
TINEREI GENERAȚII

de

s-au 
des-

așa cum 
răspunsul 

în conclu-

drum? 
Dar și

la aceas- 
manifes-

in- 
în-literare și de 

Shakespeare. 
Maurice Ma- 
Garcia Lorca,

ediții ante- 
competițiel,

mai 
din ele cu 

experimental.

ambele
ale

respective". Așa 
dacă

Teatrul Cen-

D. Germană), 
Național de

cu fră-

(Cehoslovacia), 
general al 

teatrologul

Astăzi se deschide în Capitală cel de-al III-lea Festival Internațional 
al teatrelor de păpuși și marionete. în legătură cu manifestările prilejuite 
de acest eveniment artistic, un redactor al ziarului nostru a adresat scrii
torului Marcel 
cîteva întrebări.

pune o parte din cunoștințele, 
convingerile și sentimentele 
sale".

Concepția despre natură și so
cietate a partidului, politica lui ști
ințifică, realizările istorice objinute 
de poporul nostru în construcția so
cialistă, perspectivele luminoase de 
dezvoltare economică și culturală 
trasate cu clarviziune de partid re
prezintă firul călăuzitor al întregii 

un

In discuție:

RAMPĂ

Au cuvîntul instituțiile vizate
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situații similare — va trage con
cluziile ce se impun. Cît mai re
pede.

Redăm și din răspunsul Direc
ției Comerciale a Capitalei : „în ce 
privește situația preluărilor de 
produse de la G.A.S. „Sabarul“, 
precizăm că în raporturile contrac
tuale dintre O.C.L. Aprozar- 
București și acest furnizor au in
tervenit multiple litigii privind 
respectarea graficelor zilnice de li
vrare, executarea comenzilor și ca
litatea produselor. Pentru înlătu
rarea litigiilor și îmbunătățirea 
raporturilor contractuale dintre a- 
ceste unități, care să 
creștere a livrărilor,

Comerțului Interior a solicitat 
Trustului Central Gostat de a de
semna un delegat care, împreună 
cu delegați ai M.C.I. și Direcției 
Comerciale a S.P.C., să analizeze 
situația existentă și să ia măsurile 
corespunzătoare. Organele noastre 
vor urmări cu toată atenția res
pectarea de către O.C.L. Aprozar- 
București a prevederilor contrac
tuale în raporturile cu 
tățile furnizoare...“

Și de la M.C.I. s-a 
răspuns amplu : multe
dar și angajamente. Nădăjduim că 
vor fi realizate, în interesul publi
cului consumator.

Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Teatrul de vară din par
cul Herăstrău) : Fii cuminte, Crls- 
tofor ! — ora 19,30. Teatrul satlrlo 
muzical „C. Tănase- (grădina 
Boema) : Carnaval la Tănase — 
ora 20. Circul de stat : Circus va
riété — ora 20.

TELE VIZI UNE
In jurul orei 12,45 — transmisiune 

de la Moscova : Mitingul prilejuit 
de vizita tn UR.S.S. a delegației 
de partid șl guvernamentale a 
Republicii Socialiste România.

19,00 — Jurnalul tele" ’.lunii (I). 
19,20 — Pentru copii ?■ Mozaic. 
20,00 Săptămtna. 21,00 — Avanpre
mieră. 21,10 - Sah. 21,30 — Atlas 
folcloric : Clmpia dunăreană a 
Munteniei. 22,15 — Jurnalul televi
ziunii (II) și Buletin meteorologic

CINEMATOGRAFE

Publicat în „Scînteia“ nr. 6 700, 
articolul „Ce fel de jucării ?" pu
nea în discuție unele deficiențe 
care împiedică lărgirea sortimente
lor și ridicarea calității jucăriilor.

Ne răspunde Direcția tehnică din 
Ministerul Industriei Ușoare. Spi
cuim : „Omologarea jucăriilor se 
face de comisia tehnico-artistică 
din cadrul Ministerului Invățămîn- 
tului. In producția de serie nu in
tră nici o jucărie neomologată, așa 
că în cazul cînd în magazine mai 
sînt și unele jucării, necorespunză
toare, atunci vina este și a comi
siei tehnico-artistice care le-a omo
logat“.

E bine că sînt precizate răspun
derile. Dar — îi întrebăm din nou 
pe producători — de ce prezintă 
produse urîte la omologare, din 
care comisia să nu aibă ce alege 
mai bun 9

în continuare, răspunsul indică 
unele măsuri. Redăm : „Împreu
nă cu comisia tehnico-artistică 
și Ministerul Comerțului Inte
rior s-a analizat nomenclatorul de 
jucării, scoțîndu-se din producția 
planificată pe anul 1966 peste 45 
de jucării necorespunzătoare și 
introdu cindu-se unele modele noi. 
Altele au fost îmbunătățite.

Articolul mai menționa faptul că 
s-ar putea apela la artiștii Fondu
lui Plastic pentru crearea de ju
cării atrăgătoare, ieftine și suges
tive. Această problemă va fi stu
diată împreună cu Fondul Plastic, 
în vederea găsirii unui procedeu 
de colaborare. Pe de altă parte, 
vor fi luate măsuri ca la Fabrica 
de confecții Botoșani să se întă
rească munca de creație..."

Va fi studiat, vor fi luate mă
suri... Oare nu se poate preciza 
pînă cînd se vor întîmpla toate a- 
cestea ?

„De asemenea — se spune în 
continuare — în vederea îmbună
tățirii activității de creație în do
meniul jucăriilor, cu începere de 
la l.VII.1965 s-au înființat două 
unități de creație cu ateliere de 
proiectare la întreprinderile „Mun
tenia" și „Metaloglobus" ; la „Vii- 
torul“-Oradea s-a înființat un 
atelier de proiectare a jucăriilor și 
S.D.V.-urilor, care va deservi și 
întreprinderea „Arădeanca". Aceste 
unități au fost încadrate cu perso
nal corespunzător și dotate cu cele 
necesare... Prin luarea acestor mă
suri — și a altora — considerăm 
că activitatea de creație și pregăti
rea fabricației de jucării vor fi con
siderabil îmbunătățite și astfel vor 
apărea pe piață jucării la un nivel 
calitativ superior".

Este — mai bine zis, era demult 
— timpul !

Ce-i trebuie turistului ... 
întîi de toate... drum bun ! 
acesta, oricît ar fi de bun, de ne
ted, mașina, motocicleta se mai 
strică. Iată-1, așadar, pe posesor, 
nevoit să apeleze la serviciile uni
tăților de specialitate. S-a termi
nat benzina... E prin apropiere 
vreo stație „Peco“ ? Vine vremea 
prînzului : trebuie să tragă „pe 
dreapta“, la primul restaurant. 
Cum este servit turistul în toate 
aceste împrejurări ? Are oricînd la 
cine apela ? La întrebările acestea 
a răspuns, la vremea lui, articolul 
„După patru luni, pe aceleași tra
see", publicat în „Scînteia“ nr. 
6 667. După apariție, diferite insti
tuții vizate au scris redacției. Spi- 
cujm din răspunsuri.

U.C.E.C.O.M. : „Acțiunea de de
servire auto-moto s-a limitat mai 
mult la centrele de reparații exis
tente în orașe. Aceasta pînă la 
I iulie. De la 1 iulie, am deplasat 
un centru mobil de reparații la 
Eforie, unul la Constanța și al 
treilea la Slobozia. La București, 
sîmbăta și duminica, alte centre

mobile dau asistență tehnică pose
sorilor auto-moto care sînt pe la 
Băneasa, Snagov. De asemenea, la 
Brașov, Cluj, Tg. Mureș, traseele 
turistice sînt deservite de atelie
rele din orașele respective".

Răspunsul recunoaște mai
parte că „numărul unităților NU 
este suficient de mare îneît să 
poată satisface operativ și în orice 
loc cererile formulate, una din 
cauze fiind... completa nerentabili- 
tate a unităților 
dar, ce să facem 
tabil ?

Deși lucrurile 
s-a arătat,

stau 
din

U.C.E.C.O.M. se degajă, 
zie, un sentiment de automulțu- 
mire : „Fapt cert este că cele rea
lizate (care or fi acelea ?) vor con
tribui la îmbunătățirea..." etc. etc.

Oare vor contribui cu adevărat ?
M.C.I. Din răspunsul acestei in

stituții n-avem ce spicui pentru 
simplul motiv că... n-a sosit încă. 
Deși de la apariția articolului a 
trecut mai bine de o lună.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

Pâpuși din 27 de țări

Cheii* Blcazulul

însușit criticile și 
pentru înlăturarea

măsuri s-au luat ? 
deficiențele

articolul publicat în „Scîn- 
nr. 6 706 sub titlul amintit

meOGNITO
P£ DRUMUL FRUCTELOR

<■»:
>: « ik ă

în 
teia“ 
mai sus erau dezvăluite unele ne
reguli organizatorice, de pe urma 
cărora fructele au de pătimit în 
drumul lor pînă la consumatori.

Au început să sosească la redac
ție răspunsurile. Unul — cel al 
G.A.S. Medgidia, gospodărie criti
cată, pe bună dreptate, pentru 
lipsa de grijă manifestată la cule
gerea și livrarea piersicilor — e 
scurt și concis : „O parte din lip
surile arătate în articol s-au ma
nifestat șt în activitatea noastră 
zilnică ; ne-am 
am luat măsuri 
lipsurilor".

Dar ce fel de 
Ce garanții există că 
au fost înlăturate ? Problema este 
destul de serioasă ca să fi meritat 
redactarea unui răspuns cuprinză
tor, detaliat.

Un alt răspuns s-a primit din 
partea Direcției comerciale a ora,- 
șului Constanța. Din păcate, nici 
acesta nu mulțumește. Pentru că 
în loc să cuprindă măsuri, dă ex
plicații. Iar despre aspecte impor
tante ale activității Aprozarului — 
între care recepția calitativă, ho- 
tărîtoare pentru aprovizionare — 
nu se suflă o vorbă.

Trebuie să fie limpede : redacția 
nu urmărește obținerea răspunsu
rilor de la instituțiile și 
vizate de dragul de 
pleta cine știe ce situații 
Răspunsurile interesează 
ra în care ele arată clar i 
eut, ce măsuri practice, 
s-au luat ori se vor lua 
pentru remedierea 
semnalate. Sperăm că Direcția co
mercială a orașului Constanța — ca 
și alte întreprinderi și instituții în

— Ce aduce nou Fes
tivalul din anul acesta ? 
Cine participă la actua
la ediție, în spectacole și 
în juriu ?

— Pornind de la creș
terea numărului de 
participanți, de la va
rietatea spectacolelor 
programate și ținînd 
seama că multe dintre 
personalitățile artistice 
și trupele participante 
se bucură de un incon
testabil prestigiu în lu
mea artei teatrale din 
luiriea întreagă, ne pu
tem aștepta la o mare 
desfășurare de modali
tăți și stiluri, de soluții 
regizorale și plastice.

Am să amintesc că în 
cadrul Festivalului vor 
apărea formații cu o 
mare experiență, precum 
și unele mai tinere, 
multe din ele cu un 
caracter 
Printre participant^ se 
numără 
trai de păpuși din Mos
cova, Teatrul din Dres- 
da (R. 
Teatrul 
păpuși din Budapesta, 
Compania Ives Joly din 
Paris, Teatrul Central 
de păpuși din Sofia și 
multe altele.

Interesant de observat 
este faptul că multe tex
te care stau la baza 
spectacolelor pornesc de 
la lucrări 
balet de 
Eminescu, 
eterlinck, 
Béla Bartok, Stravinski 
și alții. Unele spectacole 
sînt inspirate din folclo
rul național. Teatrul 
tradițional chinezesc cu 
umbre proiectate nu va 
lipsi din programul fes
tivalului. In afară de 
varietatea de stiluri și 
modalități, trebuie să 
subliniem diversitatea 
limbajului care se adre
sează atît copiilor cît și 
adulțllor. Cele 60 de 
spectacole vor fi susți
nute de un număr im
presionant de artiști. 
Lista finală cuprinde 27

de țări participante — 
cu mențiunea că unele 
dintre ele sînt prezente 
cu 2—3 trupe și cu re
citaluri prezentate de 
artiști individuali. Mul
te dintre aceste țări au 
fost prezente la una sau

Malik 
secretar
U.N.I.M.A., teatrologul 
Henryk Jurkovski (Po
lonia), José Géal (Bel
gia), Hu Dai-ui (R. P. 
Chineză), Ossia Trilling, 
cunoscut critic de teatru

la 
rioare 
altele (S.U.A., Italia, In
dia etc.) debutează în 
cadrul confruntării 
ternaționale care 
cepe.

în ceea ce privește 
personalitățile care vor . 
cinsti prin prezența lor 
desfășurarea festivalului 
în toate compartimente
le sale — și e departe 
de mine gîndul de a în
tocmi o listă exhaustivă 
— cităm pe Max Jacob 
(R.F.G.), președintele 
Uniunii Internationale a 
Marlonetiștilor, pe Ser- 
ghei Obrazțov (U.R.S.S.), 
vestitul animator al tea
trului de păpuși din 
Moscova, Paul-Louis 
Mignon (Franța), direc
torul publicațiilor Insti
tutului teatral interna
țional, George Spealght 
(Anglia), Istoric și critic 
de teatru, prof. dr. Jăn

englez, Albert Botbol, 
directorul Universității 
Teatrului Națiunilor din 
Paris, și alții.

Unii dintre cei enu- 
merați fac parte și din 
juriul internațional, 
care se adaugă 
partea țării 
Margareta 
Alexandru ‘ 
Pascal Bentoiu si 
semnatul.

— Ce pregătiri 
făcut pentru buna 
fășurare a Festivalului ?

— Spectacolele vor 
alterna tn cele două 
săli ale teatrului „Țăn
dărică“ și în sala Savoy, 
în așa fel îneît membrii 
juriului să poată urmări 
toate reprezentațiile. 
Pentru a înlesni schim
burile de experiență și 
de opinii între păpușari, 
și ca să trăim cu toții 
—. oameni de teatru,

la 
din 

i noastre 
Niculescu, 

Brătășanu. 
sub-

membri ai juriului, spec
tatori — vreme de cîteva 
zile viața minunată a 
teatrului de păpuși 
marionete, au fost or
ganizate și o serie 
manifestări în 
spectacolelor. Printre a- 
cestea deschiderea în 
sala din str. Batiștei a 
unei expoziții de plasti
că păpușărească cuprin- 
zînd fotografii, păpuși și 
marionete 
celebrele 
Dresda și 
Genty), ö
Ilustrînd munca de con
cepție și aspecte din la
boratorul de creație al 
păpușarilor, un ciclu de 
conferințe 
temele 
păpuși 
și contemporaneitatea", 
„Teatru! de păpuși în 
Extremul Orient“ 
„Eroi populari ai 
trulul european 
păpuși“.

Artiștii noștri 
pregătit cu multă 
și entuziasm pentru a- 
ceastă confruntare ar
tistică internațională, 
dorind să-și aducă astfel 
contribuția lor la ridi
carea mai departe a 
ștachetei acestei întîlniri 
devenită tradițională. 
Vorbind despre presti
giul Festivalului țin să 
menționez că la baza lui 
stă și faptul că juriul 
are reputația unui jude
cător cu înaltă exigență, 
obiectivitate și com
petență.

— Dacă vreți să adre
sați, în calitate de pre
ședinte al juriului inter
național, cîteva cuvinte 
participanților 
tă importantă 
tare artistică...

— Salutînd 
țească afecțiune pe toți 
aceia care vor participa 
într-un fel sau altul la 
această însemnată în- 
tîlnlre internațională, 
ne exprimăm nădejdea 
că ea nu va aduce nu
mai agrementul unor 
spectacole de prestanță, 
ci și un fructuos schimb 
de experiență între toa
te formațiile și toți crea
torii care și-au închinat 
activitatea acestei arte 
străvechi și mereu noi.

UN CARTOF, DOI CARTO®, 
Patria (completare Lecție în in ft" 
nit) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21. SAMBA : București (comple
tare Simetria) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15, Modem (completare A 
cui e vina?) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30, Stadionul Dinamo (com
pletare Simetria) — ora 20, Are
nele Libertății — ora 20. HOȚUL 
DE PIERSICI : Republica (com
pletare Fata de pe Sonjpș) — 9,45; 
12; 14,15, 16,45; 18,45; , Grădina
Doina (completare \ta de pe
Someș) —• ora 20, Festival (com
pletare Fata de pe Someș) — 10; 
12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21. rulează 
și la grădină — ora 20. VIAȚA 
DIFICILA : Luceafărul — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30. Excelsior
— 10; 12,30: 15.30; 18; 20,45, Expozi
ția Piața Scînteii — ora 
19,30. PROCESUL PROFESORU
LUI WEIR : Carpați - 9,45; 12,30; 
15,15; 18; 20,45, Floreasca — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30. Flamura — 
9,45; 12,30; 15,15; 18: 20,45. Grădina 
Progresul — ora 19,30. CARAM
BOL : Capitol (completare Satul 
din Ucraina noastră) — 9,30; 11,45; 
14; 16.30; 18,45; 21, rulează^.și la 
grădină — ora 20. Feroviar ’(com
pletare Satul din Ucraina noastră)
— 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Melodia (completare Fotbaliști, nu 
uitați copilăria) — 9.45. 12: 14,15;
16 30; 18,45: 21. CULORILE LUPTEI
— cinemascop : Victoria (comple
tare La o parte, taiga ! — cine
mascop) — 9,45; 12; 14.15; 16,30;
18,45; 21, Gri vița (completare Lu
crările Marii Adunări Naționale)
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, Tomis 
(completare Lucrările Marii A- 
dunări Naționale) — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, rulează și la grădină — 
ora 19 15. UNORA LE PLACE
JAZZUL ? Central — 9; 11,30; 14; 
16,30: 19: 21,15, Arta — 15; 17,30 ?0, 
rulează și la grădină — ora 
CĂPITANUL DIN TENKES
bele serii) ; Lumina — 9,30; 13; 
16,30; 20, Bucegi — 10; 16; 20. ru
lează și la grădină — ora 19,30. 
LOGODNICELE VĂDUVE : Union 
(completare și atunci...) — 15; 17; 
19; 21. PROGRAM PENTRU CO
PII : Doina — ora 10. DINTELE
DE AUR . Doina — 11,30; 13,45: 16; 
18,15; 20,30. LOGODNICUL : Tim
puri noi (completare La carnaval
— Poveste din Tanganica — Co
morile orașului scufundat) — 10-21 
în continuare. APORT. MUHTAR!
— cinemascop ! Giulești (comple
tare Acolo unde Carpații întîl- 
nesc Dunărea — cinemascop) — 
16; 18,15, 20,30, Miorița (comple
tare Acolo unde Carpații întîl- 
nesc Dunărea — cinemascop) — 
10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30. AH, EVAt 
Cultural — 15; 17- 19; 21. BANDA : 
înfrățirea între popoare (comple
tare Zilele Slghișoarei) — 10,30; 
15,45: 18; 20,15. Rahova (comple
tare Prietenul meu Max) — 16 ; 
18,15, rulează șl la grădină — ora 
20. IANOȘIK — cinemascop (am
bele serii) : Dacia — 9.30-20 în

i unitățile 
a com- 
scriptice 
în măsu- 

ce s-a fă* 
concrete 
deîndată 

deficiențelor

Tradiționalele consfătuiri raionale 
ale cadrelor didactice — mareînd 
un moment important al pregătirii 
deschiderii noului an de învăfă- 
mînt — au dobîndil în această 
toamnă semnificații deosebite. Des
fășurate în zilele de 7 și 8 septem
brie, ele au purtat, pretutindeni în 
(ară, amprenta luminoasă a mari
lor evenimente petrecute în patria 
noastră : Congresul al IX-lea al 
P.c.R,, adoptarea noii Constituții a 
României socialiste.

Școala, slujitorii săi au finul 
să-și exprime și cu acest prilej de
plina și puternica adeziune la is
toricele hotărîri adoptate de parti
dul și statul nostru, profundul ata
șament fată de cauza propășirii și 
înfloririi patriei, hotărîrea de a-și 
consacra toată priceperea și pu
terea de muncă îndeplinirii misiunii 
nobile ce le-a fost încredințată.

Ca în toate raioanele și orașele, 
în raionul 1 Mai din București par
ticipantă au dezbătut cu viu inte
res ș' spirit de răspundere sarci
nile actuale și de viitor ale școlii, 
izvorîfe din documentele Congre
sului partidului mijloacele și meto
dele concrete prin care se poate 
realiza buna pregătire a elevilor, 
rolul exemplului personal al edu
catorului în educafia comunistă a 
tineretului. Pe marginea expunerii 
prezentate de tov. Iile Diacones- 

secretar al comitetului raio- 
de partid, și a referatului

raionale ale

cadrelor

didactice

iov. Dumitru Săvulescu, șeful secfiel 
învăfămînt a sfatului popular raional, 
au luat cuvîntul numeroși profesori, 
învățători, educatoare. Cuvinte cal
de, emoționante de recunoștință au 
fost adresate de vorbitori partidu
lui pentru grija și dragostea cu 
care îndrumă pașii școlii, pentru 
condițiile bune de muncă create.

„tn noile orizonturi ale școlii, 
pe care le înfățișează Directivele 
Congresului partidului — a spus 
profesorul Constantin Petricu, di
rectorul, liceului nr. 37 — noi, 
cadrele didactice, vedem înscrise 
propriile noastre năzuințe și con
vingeri. Ne vom strădui să ridi
căm munca noastră de dascăli pe 
o treaptă mai înaltă de creație, 
căci ce altceva decît creație poa
te fi lecția în care educatorul

activități instructiv-educative, 
neprefuit factor educativ;

„Școala — principal izvor 
cultură, factor de civilizație 
cum a fost caracterizată la Con
gresul partidului — își va des
chide tot mal larg ferestrele spre 
viața clocotitoare din patria 
noastră — a arătat profesorul 
emerit Emil Giurgiuca de la liceul

„Dimitrie Cantemir“. Ne vom 
îmbogăți noi înșine studiind te
zaurul de învățăminte ale Con
gresului partidului, le vom trans
mite apoi elevilor noștri, după 
puterea de înțelegere a fiecărei 
clase, o dată cu pasiunea pentru 
învățătură, pentru știință, o dată 
cu entuziasmul și elanul patriotic 
de a participa la opero. construc
tivă a întregului popor“.

In cadrul ședințelor pe secții, pro
fesori' de diferite specialități și în
vățătorii au remarcat cu satisfacție 
faptul că în școli există în prezent 
un material didactic mai bogat, 
corespunzător cerințelor învăfă- 
mîntului modern. Totodată mul)! 
vorbitori au subliniat datoria fie
cărui învăfător și profesor de a 
folosi în mod rational toate posibi-

lifRfile da care dispune școala pen
tru a preda lecții cu un continui bo
gat, interesante și atrăgătoare, care 
să fie temeinic însușite de elevi șl 
să contribuie la educarea acestora. 
S-au făcut propuneri de perfecțio
nare a manualelor și materialului 
didactic, de organizare pe plan ra
ional a unor instructaje privind mî- 
nulrea aparatelor, pentru studierea 
și generalizarea celor mai bune me
tode pedagogice.

„Avem o misiune de cea mat 
înaltă răspundere — a spus pro
fesoara Constanta Arvanltache de 
la liceul nr. 10. Avem condiții 
bune pentru a o duce la îndepli
nire : școli pentru toți copiii, 
învățămînt fără nici un fel 
de taxe, manuale distribuite 
gratuit elevilor din școala ge
nerală și licee : sîntem în
conjurați de prețuirea și grija 
partidului și statului, a întregului 
popor întreaga noastră activita
te va fi pătrunsă de dorința fier
binte și hotărîrea fermă, de a 
răspunde pe deplin încrederii ce 
ni se acordă, asigurînd tineretu
lui patriei o cultură temeinică și 
o educație aleasă".

In ajunul noului an de învăfă- 
mînl, reprezentanții organelor locale 
de partid și de stat, colegi mai 
vîrsfniC', astăzi pensionari, părinți 
au adresat urări cordiale de noi 
succese învățătorilor și profesorilor.

Florica DINULESCU

continuare. DOMNUL : Buzestl 
(completare Construim) — 11;
14,15; 16.30; 18.45, rulează și la
grădină — ora 20 Viitorul (com
pletare Construim) — 16; 18.15;
20,30. UN ȘOARECE PRINTRE 
BĂRBAȚI î Cosmos (completare 
180 de zile în Atlantic) — 16: 18: 20. 
CARTOUCHE — cinemascop : Uni
rea - 16; 18,15; 20. rulează și la 
grădină - ora 19,30 CÏNTI/FD 
DESPRE ARIZONA î Flacăra (cq„ . ' 
pletare Lucrările celui de-âl 
IX-lea Congres al P.C.R.) — 16; 
18.15; 20.30. NEVASTA NR. 13 :
Vitan — 16; 18,30, rulează și la 
grădină — ora 19.45. EVADATUL 
— cinemascop • Munca (comple
tate La o parte, taiga ! - cine
mascop) - 16: 18.15: 20.30 FEMEIA 
NECUNOSCUTA: Popular - 10.30; 
16: 18 30; 21 JUNGLA TRAGICA: 
Crîngași - 16; 18.15: 20,30 UN
LUCRU FĂCUT LA TIMP • Co- 
lentlna (completare La cel mai 
înalt nivel) — 16: 18,15; 20,30 ru
lează și la grădină — ora 19,30. 
LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Volga - 9; 11,16; 13.30 16;
18,30; 21 Moșilor - 15.30: 18: .^.30, 
rulează și la grădină — ora l4.30. 
IVAÏLO * Progresul (completare 
Povestea leului) — 15.30: 18: 20.30. 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD - 
cinemascop : Lira (completare
Satul din Ucraina noastră) - 15; 
17; 19; 21 Ferentari (completare 
Oltenii din Oltenia) — 10,30; 16; 
18,15; 20,30. MARȘUL ASUPRA
ROMEI : Drumul Sării (comple
tare Lucrările Marii Adunări Na
ționale) - 16; 18: 20 STRIGĂTUL« 
Cotroceni (completare Surîsul) — 
15.30; 18; 20,30, Progresul-Parc —• 
ora 20. Grădina Lira — ora 20. 
ÎNTILNIRE LA ISCHIA - cine- 
mascop : Pacea (completare Spre 
cer — cinemascop) — 11; 16: 18,15; 
20,30

CUM E VREMEA
Ieri tn țară : Vremea s-a men

ținut frumoasă, cu cer mal mult 
senin. Vîntul a suflat tn general 
slab predomintnd din sectorul 
sud-est. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 20 grade 
la Josent, Ocna Șugatag șl Cîm- 
penl șl 30 grade la Băileștl. In 
București : Vremea a fost fru
moasă. cu cer senin. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a 
atins 30 grade. Timpul probabil 
pentru zilele de 11, 13 șl 13 sep
tembrie. tn țarg : Vreme tn ge
neral frumoasă, mal ales la în
ceputul Intervalului. Cerul va fl 
variabil. Vor cădea ploi locale 
în vestul șl nordul țării. Vînt 
slab pină la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura staționară la 
început, apoi în scădere tnce- 
pînd din nord-vestul țării. Mini
mele vor fl cuprinse între 6 șl 16 
grade, Iar maximele între 20 șl 
30 grade. In București șl pe lito
ral : Vreme tn general frumoasă. 
Cer variabil. Vînt slab pînă la 
potrivit predomlnînd din vest. 
Temperatura tn creștere la în
ceput, apoi staționară.
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Vizita în II. li. S. S. a delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
A

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I-a)

Întîlnindu-ne cu oamenii sovie
tici am avut prilejul să le trans
mitem solia de prietenie frățească 
a poporului român, și totodată, să 
le împărtășim din munca și reali
zările lui. din preocupările și pro
iectele sale de viitor.

Succesele popoarelor noastre în 
construirea noii orînduiri, înfăp
tuirile mărețe ale tuturor țărilor 
socialiste întăresc și mai mult sis
temul socialist mondial, contri
buie Ia creșterea forțelor progre- 
su’ și păcii în întreaga lume.

Convorbirile și schimburile de 
păreri sincere, deschise, cu tova
rășul Brejnev, cu tovarășul Ko- 
sîghin și cu alți conducători so
vietici în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor dintre partidele si țările 
noastre, precum și asupra situa
ției internaționale și mișcării co
muniste și muncitorești vor con
tribui la dezvoltarea prieteniei 
româno-sovietice.

Prietenia dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste se dez
voltă pe baza principiilor interna
ționalismului socialist, ale respec
tării independentei și suveranită
ții naționale, ale egalității în 
drepturi. întrajutorării tovărășești 
și avantajului reciproc.

Tara noastră dezvoltă legături

de colaborare cu toate țările so
cialiste, militează pentru întărirea 
continuă a forței și coeziunii sis
temului socialist mondial. Totoda
tă, Republica Socialistă România 
întreține legături de cooperare, pe 
baza principiilor coexistenței paș
nice, cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială, în interesul 
dezvoltării înțelegerii și colaboră
rii între popoare, al apărării păcii.

Ne exprimăm convingerea că 
dezvoltarea prieteniei dintre țările 
noastre. întărirea continuă a uni
tății țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor care luptă pentru preîn- 
tîmpinarea unui nou război mon
dial vor asigura triumful cauzei 
păcii.

Vă Invit să ridicăm paharul 
pentru fericirea și prosperitatea 
poporului sovietic, pentru noi și 
mari succese în construcția comu
nismului !

Pentru eroicul Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice, pentru Comi
tetul său Central I

Pentru prietenia de nezdrunci 
nat și colaborarea frățească dintre 
popoarele român și sovietic 1

Pentru unitatea și coeziunea ță
rilor sistemului socialist mondial 
și a mișcării comuniste mondiale ' 

în sănătatea tovarășilor Brejnev 
și Kosîghin !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor I

Toastul tovarășului A. N. Kosîghin
(Urmare din pag. I-a)

O verigă importantă în tot an
samblul relațiilor care se statorni
cesc între țările socialiste este 
colaborarea dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Socialistă Româ
nia. La baza acestor relații se află 
principiile internaționalismului so
cialist care presupun respectarea 
independenței și suveranității fie
cărui stat — membru al comunității 
socialiste.

Dezvoltarea și adîncirea relațiilor 
dintre popoarele și statele noastre 
este rezultatul grijii neobosite a 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și a Partidului Comunist Ro
mân, al dorinței de a înlătura toate 
piedicile din calea colaborării țări
lor noastre, popoarelor noastre.

Comitetul Central al partidului 
nostru și guvernul sovietic vor 
menține neschimbată orientarea 
spre întărirea prieteniei frățești

dintre Uniunea Sovietică și Româ
nia, vor face tot ceea ce este nece
sar pentru ca nimic să nu um
brească relațiile dintre popoarele 
noastre, dintre partidele noastre 

Permiteți-mi să toastez pentru 
întărirea continuă a prieteniei po
poarelor noastre I

Pentru Partidul Comunist Ro
mân I

în sănătatea tovarășului 
Ceaușescu, a tovarășului Maurer 
și a celorlalți membri ai delegației 
române I

în sănătatea ambasadorului Gui- 
nă și a soției sale I

Fie ca prietenia sovieto-română 
să slujească și în viitor înfloririi 
popoarelor Uniunii Sovietice și Ro
mâniei I

Trăiască prietenia între Uniunea 
Sovietică și România, care servește 
intereselor întregii comunități so
cialiste, cauzei păcii și socialismu
lui pe pămînt I

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. P. D. Coreene

BE PESTE HOTARE
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a poporului coreean — cea de-a 
17-a aniversare a întemeierii Re
publicii Populare Democrate Co
reene, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București, Giăn Du Hoan, a ofe
rit o recepție în saloanele Casei 
Centrale a Armatei.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Ia- 
noș Fazekaș, Ilie Murgulescu, 
membri ai C C. al P.C.R. și ai gu
vernului, membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București

și alți membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Cuvmtarea ambasadorului

R.P.D. Coreene la posturile 

de radio și televiziune
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

poporului coreean — cea de-a 17-a 
aniversare a întemeierii Republicii 
Populare Democrate Coreene, am
basadorul acestei țări în Republica 
Socialistă România, Giăn Du Hoan, 
a rostit o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

Cronica
c ■ •zilei

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
VICTORIEI REVOLUȚIEI 

SOCIALISTE ÏN BULGARIA
Cu prilejui celei de-a XXI-a ani

versări a victoriei revoluției socia
liste în Bulgaria, la Casa de cultu
ră a raionului V I. Lenin — Bucu
rești, la Casa raională de cultură 
din raionul Sebeș, regiunea Hune
doara. la întreprinderea metalur
gică de utilaj din Medgidia, re
giunea Dobrogea, și la cooperativa 
agricolă de producție din comuna 
Priboieni, regiunea Argeș, au avut 
loc conferințe consacrate acestui 
eveniment. Tn încheiere, au rulat 
filme, producții ale studiourilor din 
R. P. Bulgaria.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ITALIENE

•Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația guvernamentală italiană 
condusă de Bernardo Mattarella, 
ministrul comerțului exterior al 
Italiei, care a vizitat țara noastră 
cu prilejul semnării acordului pe

termen lung privind schimburile 
comerciale pe perioada 1966—1969 
și a acordului de colaborare eco
nomică, industrială și tehnică între 
Republica Socialistă România și 
Italia. La plecare, membrii delega
ției au fost salutați de Gh. Cioară, 
ministrul comerțului exterior, E- 
duard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
Cîmpeanu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, de funcționari 
superiori ai Ministerului Afaceri
lor Externe și ai Ministerului Co
merțului Exterior. Au fost de față 
Niccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei Ia București, și membri ai am
basadei.

★

Joi a părăsit Capitala Rosa Ja- 
sovici-Pantaleon. secretară ge
nerală a Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor care, la in
vitația Consiliului național al fe
meilor din Republica Socialistă 
România, a făcut o scurtă vizită în 
țară,

(Agerpres)

Festivitățile de la Sofia
în dimineața zilei de 

9 septembrie, în R. P 
Bulgaria s-au desfășu
rat demonstrații ale 
oamenilor muncii de 
la orașe și sate cu pri
lejul celei de-a 21-a 
aniversări a revoluției 
socialiste din Bulgaria.

La Sofia a avut loc 
cu acest prilej tradi
ționala paradă milita
ră și demonstrația lo
cuitorilor capitalei La 
tribuna mausoleului 
lui Gheorghi Dimitrov 
se aflau Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiu
lui Adunării Populare. 
și alți conducători de 
partid și de stat din 
R. P Bulgaria în tri
bunele laterale au luat 
loc șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice, 
acreditați la Sofia, a- 
tașați militari, ziariști 
bulgari și străini.

Generalul de armată 
Dobri Djurov, minis
trul apărării populare

al R. P. Bulgaria, după 
ce a trecut în revistă 
trupele alintate în Pia
ța „9 Septembrie". a 
adresat ostașilor, co
mandanților și oame
nilor muncii un cu- 
vînt de salut Au fost 
trase 21 de salve de 
artilerie, după care a 
început parada milita
ră. Au defilat elevi ai 
școlilor militare, ma
șini blindate, tunuri, 
unități de rachete Pa
rada a constituit o de
monstrație a tehnicii 
militare moderne și a 
capacității de luptă a 
Armatei populare bul
gare.

A urmat apoi de
monstrația oamenilor 
muncii din Sofia Pur- 
tînd drapele și flori, 
portrete ale lui Marx, 
Engels. Lenin, precum 
și portretul lui Gheor
ghi Dimitrov ale con
ducătorilor de partid 
și de stat ai R P Bul
garia, au defilat coloa
ne compacte de oa
meni ai muncii, repre
zentanți ai întreprin
derilor industriale și

instituțiilor, construc
tori, sportivi, lucrători 
din institute științifi
ce. Demonstranții pur
tau grafice înfățișînd 
succesele obținute în 
cei 21 de ani de putere 
populară.

Parada militară și 
demonstrația oameni
lor muncii, care au 
durat mai mult de 
două ore, au fost ur
mate de jocuri popu
lare.

în seara aceleiași 
zile. Comitetul Central 
al Partidului Comu
nist Bulgar, Prezidiul 
Adunării Populare și 
Consiliul de Miniștri 
al R. P. Bulgaria au 
oferit o recepție cu 
prilejul sărbătorii na
ționale a Republicii 
Populare Bulgaria. Au 
participat conducători 
de partid și de stat 
ai R P Bulgaria. 
membri ai corpului 
diplomatic, și oaspeți 
de peste hotare.

C. LINTE

VIZITA IN U.R.S.S.
A DELEGAȚIEI DE PARTID 

Șl DE STAT CEHOSLOVACE
MINSK 9 (Agerores). — în con

tinuarea vizitei oficiale în Uniunea 
Sovietică, delegația de partid și de 
stat cehoslovacă, condusă de An
tonin Novotny, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace, a sosit la 9 septembrie 
la Minsk, capitala Republicii So
vietice Socialiste Bieloruse. Dele
gația este însoțită de N. V. Pod- 
gomîi, membru al Prezidiului și 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

box; Finala
s p e r a n

în fața a aproape 10 000 de spec
tatori. pe ringul din incinta stadio
nului Republicii din Capitală s-a 
disputat aseară gala finală a „Tur
neului speranțelor*. întrecere pu- 
gilisticâ la care au participat ti
neri boxeri din mai multe țări eu
ropene în patru din cele zece me
ciuri ale galei victoria a revenit 
reprezentanților tării noastre. Bo
xerii sovietici au cîștigat. de ase
menea. patru partide.

Programul finalelor a fost urmă
torul (boxerii menționați primii au 
terminat învingători) : categ. mus
că : Pop (România)—Gruiescu (Ro
mânia) ; cocoș ! Estrin (U.R.S.S.)— 
Rankovici (Iugoslavia) ; pană : Sta-

în „Turneul 
țelor“

nef (România)—Ghicov (Bulgaria); 
semiușoarâ : Negru (România)— 
Mihailov (Bulgaria) ; ușoară ! Mu 
sallmov (U.R.S.S.)—Dumitrescu (Ro
mânia) ; semimijlocie : Radev (Bul 
garia)—Niculescu (România) ; mij
locie mică : Gruniușkin (U.R.S.S.)— 
Dobre (România) ; mijlocie : Chivâr 
(România)—Rogociov (U.R.S.S.) ; se
migrea : Novikov (U.R.S.S.)—Stam- 
boliev (Bulgaria) ; grea : Limant 
(R. D. Germană)—Turkin (U.R.S.S.) 
în două din aceste partide, lupta a 
luat sfîrșit înainte de limită : com
patriotul nostru Stanef a cîștigat 
prin abandon în repriza a IlI-a, iar 
sovieticul Novikov prin K.O. în re
priza a II-a.

Deschiderea Tirgului Internațional 
de la Zagreb

J. Cyrankiewicz 
a sosit la Paris

PARIS 9 (Agerpres). — La invi
tația guvernului francez, Ia 9 sep
tembrie a sosit la Paris, intr-o vi
zită oficială, Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone. însoțit de M. Nasz- 
kowski, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și de F. Modr- 
zewski, adjunct al ministrului co
merțului exterior

Pe aeroportul Orly, oaspetele po
lonez a fost întîmpinat de primul 
ministru francez, Georges Pompi
dou, și de Maurice Couve de Mur- 
ville, ministru! afacerilor externe.

La 9 septembrie, 
I. B Ttto, președintele 
R.S F. Iugoslavia, a 
deschis Tîrgul interna
tional de toamnă din 
Zagreb. La festivitatea 
de deschidere a tîrgu- 
lui au tost de țață Pe
tar Stambolici, pre
ședintele Vecei Execu
tive Federale a R.S.F.I., 
și alte persoane ofi
ciale iugoslave, pre
cum și Jânos Kâ- 
dâr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U„ 
care se află la odihnă 
în Iugoslavia.

La tîrg participă a- 
nul acesta 6 300 de ex
pozanți din 60 de țari, 
printre care și Repu
blica Socialistă Româ
nia.

După o scurtă festi
vitate de deschidere, 
președintele I. B. Tito 
și persoanele care îl 
însoțesc au vizitat pa
vilioanele țărilor par
ticipante, precum și a- 
celea ale firmelor iu- 
qoslave. în pavilionul 
României, oaspeții au 
fost întîmpinați de Au
rel Mâlnâșan, amba
sadorul Republicii So

cialiste România la 
Belgrad, și de membrii 
delegației române la 
Tîrgul internațional 
din Zagreb. S-a vizitat 
apoi pavilionul Oas
peții se opresc în țața 
unui panou, unde sînt 
prezentate hărțile Ro
mâniei și Iugoslaviei 
cu marcarea locului 
unde se va construi în 
comun complexul hi
droenergetic de la 
Porțile de Fier. La par
terul pavilionului, oas
peții se opresc la 
strungul carusel de 
1 250 mm, mașina de 
filetat și mașina uni
versală de ascuțit scu
le, făcînd aprecieri 
pozitive în legătură 
cu performanțele lor 
tehnice și cu fini
sarea lor îngrijită, 
în acest sector mai 
sînt expuse strun
guri, fitinguri, mașini 
de găurit, pompe, mo
toare electrice, presa 
cu 6 niveluri pentru 
industria lemnului, 
macheta unei rafină
rii de petrol, a unei 
fabrici de ciment șl a 
unei fabrici de carbid.

La etaj sînt prezen
tate bunurile indus
triale de larg consum, 
precum și mostre din 
produsele chimlco- 
farmaceutice, petroli
ere și agroalimentare. 
Oaspeții se opresc a- 
poi pe o terasă cu 
deschidere spre te
renul descoperit,
unde se vede ansam
blul mașinilor grele ex
puse la tîrg: tractoare 
și mașini agricole, ca
mioanele „Carpați* și 
„Bucegi*, excavatoa
re, rulouri compre- 
soare, un concasor, 
precum și instalația 
de foraj T-50-B mon
tată și pusă în func
țiune.

In continuare, oas
peții coboară în sec
torul unde sînt expu
se țesăturile, confec
țiile, încălțămintea și 
sticlăria. La încheie
rea vizitei, președin
tele Tito a făcut apre
cieri privind varieta
tea și calitatea produ
selor prezentate.

A

înalte personalități 

au vizitat oficiul 
comercial românesc 

la Tîrgul din Alger

ALGER 9 (Agerpres). — Oficiul 
comercial de mostre al României 
de la Tîrgul internațional din Al
ger se bucură de o deosebită a- 
tenție. în primele zile de la des
chiderea tirgului, oficiul a fost 
vizitat de Houari Boumedienne, 
președintele Consiliului Național 
al Revoluției, primul ministru al 
Algeriei, Bachir Boumaza, minis
trul informațiilor, Kaid Ahmed, 
ministru] finanțelor, Ali Mahsas, 
ministrul agriculturii și reformei 
agrare, precum și de alte perso
nalități. Oaspeții au fost primiți 
de Istrate Iorgu, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Socialiste România la Alger, și alți 
reprezentanți români. Oaspeții au 
apreciat elogios exponatele.Nicolae VRABIE

Produse chimice 
de înaltă calitate

(Urmare din pag. I-a)

Prin aplicarea unui cuprinzător 
plan de măsuri — a spus vorbito
rul — urmărim realizarea produc
ției în mod ritmic și respectarea cu 
strictețe a termenelor de livrare a 
produselor, creșterea productivi
tății muncii pe baza folosirii mal 
bune a instalațiilor existente. Tot
odată, el a subliniat necesitatea 
ca Ministerul Industriei Chimice 
să acorde combinatului sprijin 
pentru construirea unei instalații 
de decantare și purificare a apei 
industriale, care va contribui la 
îmbunătățirea calității produselor 

în cadrul dezbaterilor, mai mulți 
participant!, printre care ing. 
PETRE BUNEA, directorul Combi
natului de cauciuc sintetic și pro
duse petrochimice din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, au accen
tuat asupra îndatoririi întreprin
derilor din regiune care au res
tanțe în livrarea anumitor pro
duse, de a respecta întocmai disci
plina de plan. Alții au insistat 

upra necesități! aplicării încă de 
Jum a principalelor măsuri teh

nice și organizatorice care să facă 
posibilă îndeplinirea de către fie
care întreprindere a planului pe 
1966, incepînd din prima lună.

O atenție deosebită au acordat 
participanții la discuții probleme
lor privind îmbunătățirea calității 
produselor Referindu-se la sarci
nile puse în acest domeniu de Con
gresul al IX-lea al partidului, ing. 
GHEORGHE CARANFIL, direc
torul Uzinei de fibre și fire sinte
tice Săvinești, a arătat că munci
torii, inginerii și tehnicienii între
prinderii sînt hotărîți să depună 
eforturi susținute pentru a ridica 
pe o treaptă superioară calitatea 

I firelor. Stă tn puterea noastră — 
a spus vorbitorul — ca produsele 
ce le vom realiza în noul an să se 
bucure de aprecierea unanimă a be
neficiarilor, să fie competitive, pe pla
ta externă, cu cele mai reușite tipuri 
similare fabricate în alte țări cu teh
nică dezvoltată. în prezent, cei mai 

'■ pricepuți specialiști din uzină exa- 
I minează posibilitatea aplicării ce

lor mai eficiente soluții tehnice 

care să asigure modernizarea pro
cesului de vopsire, omogenizarea 
și creșterea rezistenței fibrelor și 
firelor de relon. de melană.

Din discuții a reieșit, totodată, 
necesitatea ca Ministerul Industriei 
Ușoare să ia măsuri ca încă în 
cursul acestui an să fie nominali
zată producția bazată pe utilizarea 
fibrelor și firelor sintetice.

Și alte cadre de conducere — 
Ing. Teodor Haș, de la Cpmbinatul 
chimic Borzești, Vasile Manole, 
directorul fabricii de hîrtie „Re
construcția“, ing. I. Wengher, di
rectorul Fabricii de celuloză și hîr
tie Letea, care au. luat cuvîntul la 
ședință, au exprimat hotărîrea co
lectivelor respective de a desfășu
ra, sub conducerea organizațiilor 
de partid, o activitate susținută 
pentru îndeplinirea întocmai a 
sarcinilor de plan ce le revin în 
noul an.

Vinul la cramă 
și la consumator

(Urmare din pag. I-a)

strugurilor întîrzle, rezultînd un 
vin dezechilibrat. în altele, lucra
rea se face înainte de maturarea 
boabelor, obtinîndu-se vinuri in
stabile și nearmonice din punct de 
vedere al gustului. Recoltatul fie
cărui soi trebuie să se facă în mo
mentul optim, mai ales în acest 
an, cînd producția de struguri a 
suferit datorită condițiilor naturale 
specifice (secetă, mană, grindină).

O mare însemnătate pentru ob
ținerea unor vinuri superioare are 
tehnologia vinificației. Referin
du-se la această problemă, tov. 
RADU LIVIU, inginer șef la 
G.A.S. Valea Călugărească, ne-a 
declarat :

„Ca specialist, am avut posibili
tatea să cunosc vinurile noastre și 
atunci cînd au fost prezentate la 
concursurile internaționale. Ele 
sînt vinuri pline de soare, foarte 
îmbietoare Mi-am dat seama că 
tehnologia noastră de preparare a 
vinurilor nu s-a ridicat totuși la 
nivelul cerut. Alte țări, cu stru
guri inferiori celor de la noi, au 
produs vinuri mai plăcute, mai 
proaspete, mai atrăgătoare. în ul
tima vreme, condițiile noastre teh- 
nico-materiale de vinificare s-au 

dezvoltat. Nu în mod suficient s-au 
pregătit însă cadrele necesare. 
Sînt unii specialiști care lucrează, 
fără răspundere, nu urmăresc pe 
parcurs ca toate lucrările de în
grijire a vinului să se facă cu a- 
tenție și din această cauză el ca
pătă gusturi străine, refermentea- 
ză, se oxidează“.

Problema ridicată am putea-o 
numi cheia hotărîtoare pentru ob
ținerea unor vinuri de bună cali
tate. în ultimii ani, în locul 
unei vinificații casnice, rudi
mentare, practicată în mii de cra
me individuale, s-au extins cen
trele, uzinele și combinatele de 
prelucrare a strugurilor și de de
pozitare a vinului. Trebuie arătat 
însă că multe centre de vinificație 
nu au mijloace tehnice adecvate 
pentru a face prelucrarea strugu
rilor șl păstrarea produsului obți
nut. Din această cauză, strugurii 
nu se prelucrează pe măsura recol
tării, iar vinul rezultat este inferior 
celui obținut din strugurii storși 
imediat după recoltat. O influență 
negativă asupra calității vinului are 
și randamentul mare care se obține 
la prelucrarea strugurilor cü aju
torul preselor continue. După cum 
ne-a relatat tov. VASILË BOCAN- 
CEA, director în Ministerul Indus
triei Alimentare: „acest neajuns 
poate fi parțial înlăturat prin gri
ja tehnicienilor vinificatori de a 
micșora presiunea de lucru, de a de
pozita vinurile pe fracțiuni și de 
a le valorifica ținînd seama de ca
litățile pe care le au“. Ideea este 
bună însă trebuie pusă în practi
că, în primul rînd de unitățile Mi
nisterului Industriei Alimentare, 
unde s-au semnalat multe nea
junsuri în această privință.

Sînt și alte cauze care fac ca u- 
nele vinuri să nu corespundă ce
rințelor. Este vorba de neaplicarea 
regulilor de îngrijire în timpul 
păstrării, ca și la condiționarea vi
nurilor în momentul îmbutelierii. 
Referitor la această problemă tov. 
V. NEGRITU, inginer șef la Com
binatul de vinificație Tohani, re
giunea Ploiești, ne-a spus :

„Pe lîngă faptul că se fac vinuri 
necorespunzătoare din lipsa unor 
condiții tehnice, calitatea acestora 
se depreciază în timpul drumului 
parcurs de la producător la consu
mator. Mă refer la faptul că ma
joritatea unităților de desfacere nu 
au condiții bune pentru păstrarea 
vinului. Un vin scos din mediul 
lui, unde a stat în condiții bune, și 
transportat iarna, pe ger, sau vara, 
pe călduri toride, își pierde multe 
din calități. La cramă, cînd pivni- 
cerul iți scoate un pahar de vin 

din butoi, este foarte bun, are 
prospețime, aromă, îți face plăcere 
să-l bei. Același vin, ținut în ca
meră sau restaurant, își pierde din 
calitățile sale, devine fad. Sînt. 
foarte mulți, așa-ziși specialiști, 
care, ca să stabilizeze vinul, îi a- 
daugă o doză prea mare de sulf, 
așa cum ai pune la mîncare un 
pumn de sare. Am gustat vinuri la 
restaurante care erau de nebăut 
din cauza sulfului. Toate acestea 
fac ca vinul să ajungă la consu
mator într-o stare necorespunză
toare".

Problema ridicată prezintă o im
portanță deosebită. în prelucrare și 
în cursul păstrării se adaugă în 
must sau vin bioxid de sulf, sub 
diferite forme, pentru a opri oxi- 
darea și fermentațiile nedorite. 
Este o operație care duce la stabi
lizarea vinurilor, ferlndu-le de 
alterări și dă rezultate bune cînd 
există corectitudine din partea ce
lor care fac această operație. Dar 
de multe ori, pentru a se pre
întâmpina alterarea vinurilor, cau
zată de păstrarea lor în butoaie 
necurățate și în pivnițe cu o tem
peratură nepotrivită, se adaugă o 
cantitate mai mare de bioxid de 
sulf. Alteori, această muncă este 
încredințată unor oameni necom- 
petenți, care îl dozează „după 
ochi“. Or, o cantitate mai mare 
de sulf în vin stînjenește activita
tea microorganismelor în stomac, 
produce tulburări digestive și du
reri de cap. Iată de ce respectarea 
riguroasă a regulilor de tratare a 
vinurilor este o problemă care tre
buie privită cu cea mai mare răs
pundere de specialiștii în vinifica
ție.

în privința manipulării vinuri
lor și-a spus părerea și tov. GH. 
BUTÄNESCU, cercetător la Sta
țiunea experimentală Drăgășani.

„După mine, faptul că pe piață 
nu se găsesc vinuri așa de bune ca 
cele care provin direct din vas se 
datorește și îmbutelierii lor prea 
de timpuriu. Vinurile crude for
mează pe fundul sticlei așa-zisa 
drojdie care, intrînd în descompu
nere, îi transmite un miros de 
substanță organică în putrefacție, 
în acest caz, nu mai ai de-a face 
cu un buchet normal al vinului, ci 
cu un miros neplăcut. Vinurile îm
buteliate prematur și ținute la 
sticlă timp îndelungat au acest 
mare neajuns. Se impune să se 
determine cu toată erija momen
tul optim de îmbuteliere".

Este clar că îmbutelierea pre
matură a vinurilor, înainte ca ele 
să se stabilizeze din punct de ve
dere biochimic, ținerea sticlelor în 

vitrine și rafturi la temperaturi 
ridicate dăunează mult calității. 
Specialiștii recomandă ca în depo
zite sau în magazinele de desface
re. sticlele să fie păstrate culcat. 
Ele se țin însă în poziție verticală, 
în acest caz, prin dopul pare se 
usucă, vinul ajunge în coritact cu 
aerul și. din această cauză, rezultă 
un așa-zis „vin răsuflat“, care nu 
mai are prospețime, e lipsit de 
fructuozitate. în această privință, 
părerile lucrătorilor din comerț 
converg spre același răspuns : „Nu 
avem condiții de păstrare“. în- 
tr-adevăr, în multe magazine de 
desfacere și restaurante vinul este 
ținut în încăperi cu temperaturi 
ridicate, alături de alte mărfuri 
care îl imprimă mirosuri străine, 
în acest timp, unele pivnițe nu sînt 
folosite din cauză că nu au ame
najări corespunzătoare.

Referindu-se la problema tn 
discuție, tov. LIVIU JIANU, ingi
ner șef la G.A.S. Cotnari-Iași, a 
subliniat necesitatea obținerii unor 
vinuri specifice fiecărei podgorii, 
care să fie ușor recunoscute pe 
piață. Multe gospodării de stat 
și-au făcut din aceasta un titlu de 
mîndrie ținînd la „marca“ vinuri
lor pe care le livrează. Dar la cen
trele de vinificație unde se prelu
crează strugurii proveniți din coo
perativele agricole și apoi la depo
zitele întreprinderilor Vinalcool 
ale Ministerului Industriei Ali
mentare se produc amestecuri în- 
cît caracteristicile soiului și ale 
podgoriei nu mai pot fi eviden
țiate.

Rezolvarea multiplelor probleme 
de care depinde calitatea vinului 
trebuie să preocupe pe toți specia
liștii în vinificație, pe lucrătorii 
din comerț.

Din registrul 
ideilor simple

(Urmare din pag. I-a)

Ați observat ? La cîfeva luni o dată 
se consumă nu știu cîte bidoane ș> 
găleți cu fincvais pentru a se trasa 
la numeroasele răspîntii bucureștene, 
culoarele de traversare a bulevarde
lor de către pietoni. Cîte vagoane 
de vopsea și cîte ore de lucru și cîji 
oameni s-au folosit pînă azi pentru 
imprimarea pe asfalt a uneia din re

gulile elementare de circulație I $i 
cîte vagoane de vopsea și cîte e- 
chipe de zugravi se vor mai folosi 
de aci înainte, pentru că fincvaisul 
nu este nici pe departe un monu
ment nepieritor. N-ar fi mai simplu 
să se încastreze pe porjiunile res
pective dale de piatră albă ? Vorba 
cînfecului :

Piatră — piatră, de e piatră, 
Trece omul și o calcă...

Mi se pare că sfatul popular ar 
realiza niște economii slmjitoare, iar 
semnele de Circulați® nu s-ar mai 
șterge niciodată.

★
în holul elegant al celui mal nou 

hotel din Suceava, turistul poate ve
dea o hartă a orașului pe care sînt 
consemnate numeroasele monumente 
istorice ale acestei localități, bătrîna 
și pe vremea lui Stefan cel Mare. 
Ce-ar fi dacă marile hoteluri din lași, 
Timișoara, Craiova, București, Cluj, O- 
radea, Sibiu sau Brașov ar adopta șl 
ele acest sistem simplu și sugestiv 
de cartografie turistică ?

★
O dată cu larga răspîndire a cărții 

șl cu creșterea considerabilă a rețe
lei bibliotecilor publice, și bibliote
cile raionale au ajuns astăzi a fi niș
te mari zăcăminte de comori, fiecare 
dintre ele avînd în rafturi și depo
zit zeci de mii de cărfi. Toate sînt 
abonate la reviste. Dar, să vezi mi
nune, aceste arhive de literatură nu 
se păstrează mal mult de doi ani, 
soroc după care coleefiile sînt vîn- 
dute la kilogram instituției care se 
ascunde modest sub inițialele D.C.A. 
De ce nu s-ar acorda și bibliotecilor 
raionale dreptul de a păstra perma
nent în depozit măcar revistele lite
rare tipărite în formatul, ușor de 
păstrat în rafturi, al unor cărți obiș
nuite ?

★
Am văzul în două comune bănă

țene și anume la Ramna (lîngă Re
șița) și la Ciuta (lîngă Caransebeș) 
doi „pui* ai Muzeului Satului din 
București. Aici, în două case țărănești 
de o apreciabilă vechime, se păstrea
ză obiecte de artă populară : război 
de țesut, blidare încărcate cu cera
mică, mobilier, scoarțe de lînă, brîie, 
cergi... Exponatele sînt, bineînțeles, 
autentice, culese din satele respec
tive și evocă înfr-un mod simplu și 
emoționant arta meșterilor populari, 
lată o idee care poate face pui, mai 
ales în ținuturile vestite pentru ve
chimea și valoarea artei populare. Cu 
un condei grăbit putem nota cîfeva 
astfel de locuri : Valea Arieșului ; 

Țara Pădurenilor (lîngă Hunedoara) ; 
Valea Jiului ; Vrancea ; Oricare din 
satele Făgărașului, Maramureșului și 
Oașului.

★

Acum cîțiva ani, între Piața de 
Flori și Piața Victoriei se deschisese 
un vast șantier I.T.B. Șinele fuseseră 
montate pe traverse de beton armat, 
iar traversele — pe o fundație so
lidă, mult lucrată de gredere și com- 
presoare. Ai fi zis că tramvaiele vor 
circula pe această arteră bucureștea- 
nă cel puțin o sută de ani de aci 
înainte. Dar, după vreun an și ju
mătate, exact pe aceleași locuri s-a 
deschis un nou șantier. Șinele și tra
versele de beton au fost ridicate, iar 
bulevardul a devenit (cu trudă) o lar
gă și frumoasă autostradă. Dar asta 
nu se putea ști de la început ? Da 
ce să se piardă din vedere perspec
tiva î

La telefon 
meteorologul 
automat

(Urmare din pag. I-a)

Alimentarea cu energie a Instala
ției se face fie prin pile telefonice 
uzuale, care asigură o funcționare de 
aproximativ un an. sau de la rețeaua 
de curent electric. Un avantai al sta
ției 11 constituie construcția ei mai 
simplă fără utilațe care necesită in
tervenția omului pentru reglarea lor 
la anumite intervale de timp — me
canismul de ceasornic pentru declan
șare la oră fixă și aparatul de radio- 
emisie-recepție. Deci ea luncționează 
practic un timp aproape nelimitat 
fără ca omul să intervină. Și totuși 
stația va acționa ca un discipli
nat și serviabil meteorolog : va 
transmite datele oriefnd I se vor 
cere, la orice oră din zi sau din 
noapte, nu numai la orele program 
dinainte fixate, ea pulind li chema
tă de la orice post telefonic din țară, 
la lei ca un abonai obișnuit, tn loc 
sd răspundă o voce de om. stația 
automată va răspunde prin semnale 
morse transmițind 7 elemente me
teorologice — temperatura aerului, 
presiunea al moșie rină umezeală re
lativă a aerului direcția și viteza 
violului. cantitatea de precipitații și 
prezența razelor solare.



EJE PESTE RO TARE
Lupte înverșunate între 

trupele pakistaneze și indiene

Pierderi importante de ambele părți

Conferința de presă de la Elysée

IMPORTANTE PRECIZĂRI
PRIVIND POZIJIA FRANJEI 
ÎN PROBLEMELE INTERNATIONALE

Lucrările conferinței 
Uniunii interparlamentare
U Thant se pronunță în favoarea unei conferințe 
mondiale pentru dezarmare

9 (Agerpres). — La 
lucrările celei

Declarația 
lui A. Fanfani

SRINAGHAR (Agerpres). — A- 
gențiile de presă au anunțat că 
joi au continuat lupte îndîrjite în
tre trupele pakistaneze și cele 
indiene. într-un comunicat pentru 
presă al Ministerului Apărării al 
Indiei se arată că „trupele indiene 
continuă să înainteze în adîncul 
teritoriului pakistanez în sectorul 
Jumma“. După cum transmite a- 
genția France Presse, referindu-se 
la surse oficiale indiene, în cursul 
luptelor împotriva unităților ina
mice, trupele indiene au distrus 
cîteva tancuri și au capturat „un 
mare număr de prizonieri“. în 
sectorul Lahore se dau lupte grele. 
Trupele indiene resping atacurile 
pakistaneze și continuă să-și men
țină pozițiile cucerite.

Un purtător de cuvînt al guver
nului indian a declarat că în 
sectorul Punch-Uri, trupele in
diene dețin 20 de posturi pakista
neze.

Agenția Associated Press relatea
ză că un purtător de cuvînt al gu
vernului pakistanez a declarat că 
trupele Pakistanului au întreprins 
un contraatac puternic în cursul zi
lei de joi, respingînd dincolo de 
frontieră trupele indiene pătrunse 
în sectorul Lahore. Totodată, se 
arată că înaintarea trupelor indiene 
spre Haiderabad a fost oprită. Lup
te intense se desfășoară, de ase
menea, în regiunea Chhamb, unde 
trupele indiene încearcă să reia 
pozițiile cucerite de pakistanezi. 
Aviația pakistaneză a lansat, potri
vit agenției Reuter, un mare nu
măr de parașutiști în statul Pun
jab. Un reprezentant al guvernului 
Pakistanului a declarat că aviație 
indiană a efectuat miercuri seara

un raid asupra orașului Caraci. 
Referindu-se la declarații oficiale 
indiene și pakistaneze, toate agen
țiile de presă semnalează pierderi 
importante suferite de părțile în 
conflict.

Joi, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a avut întrevederi la Ra
walpindi cu președintele Ayub 
Khan și cu ministrul de externe 
Zulficar Aii Bhutto, în legătură cu 
agravarea conflictului indo-pa- 
kistanez.

atena Criza politică 
se prelungește

ATENA 9 (Agerpres). — De a- 
ceastă dată, scria joi dimineața 
un ziar grec de dreapta, noua for
mulă guvernamentală se pregăteș
te cu mai multe precauții. După 
55 de zile de criză politică, aproa
pe toate soluțiile sînt în prezent 
înlăturate. După eșecul tratative
lor dintre liderul Uniunii de cen
tru, Papandreu, și cel al partidului 
de dreapta, Uniunea național-radi- 
cală, Canellopoulos, problema ale
gerilor se pare a fi scoasă defini
tiv de pe ordinea de zi.

Agenția France Presse consem
nează o intensificare a eforturilor 
grupului disident de a atrage noi 
deputați ai Uniunii de centru care 
au rămas fideli lui Papandreu. 
Cu toate acestea, în prezent Pa
pandreu are asigurate 156 de vo
turi, inclusiv cele ale E.D.A., iar 
împotriva lui 144 (99 E.R.E., 37 di- 
sidenți ai Uniunii de centru și 8 ai 
partidului progresist).

O dată cu primele 
zile ale lui septembrie 
a fost reluată la Paris 
activitatea politică de 
toamnă, inaugurată 
prin conferința de pre
să a generalului de 
Gaulle de joi după- 
amiază. Conferința a 
suscitat un interes mai 
viu decît altele datori
tă apropierii alegeri
lor prezidențiale, a că
ror dată era cunoscută 
cu multă vreme înain
te, situației internațio
nale atît de complexe, 
cit și poziției specifice 
a Franței în alianța 
occidentală.

Palatul Elysée, joi 
după-amiază. In sala 
de festivități își ocupă 
locurile circa 800 zia
riști străini și francezi. 
In marea sală bogat 
decorată, împodobită 
cu gobelinuri. sînt de 
asemenea prezenți și 
membrii guvernului în 
frunte cu premie
rul Pompidou, pre
cum și reprezentanți 
ai corpului diplo
matic. In total, cir
ca o mie de persoa
ne. La orele 15, pre
ședintele de Gaulle își 
face apariția în sală. 
El face apoi o scurtă 
introducere definind 
cadrul conferinței și 
cere să se pună între
bări

Răspunzînd întrebă

Din „albumul de familie" al unui mercenar

Două mărturii zguduitoare, aduse In Europa de un mercenar pentru „albumul de familie", și 
publicate de sâptâmînalul englez „Observer" : un mercenar al lui Chombe duce la spinzurâtoare 
doi pairioțl congolezi. Sadicul zlmbește. Mercenarii se ceartă (fotografia din dreapta), cine să-i 
spinzure — sint prea multi amatori. Ultima „distracție" a acestor brute este „cine omoară mai 
repede un congolez". Știrile de Joi anunță că patrioții congolezi au atacat două orașe din pro

vincia Kivu

rilor ziariștilor, pre
ședintele a abordat un 
mare număr de pro
bleme privind politica 
internă și externă a 
Franței. El nu a pre
cizat dacă își va pre
zenta din nou candi
datura la alegerile 
prezidențiale din de
cembrie, arătînd că își 
va face cunoscută ho- 
tărîrea în viitoarele 
două luni.

Referindu-se la cri
za din Piața comună, 
generalul de Gaulle a 
spus că „ea pune în 
lumină două fapte : 
reticența partenerilor 
Franței de a accepta 
includerea agriculturii 
în Piața comună și u- 
nele erori și echi- 
vocuri existente în 
tratatul de la Roma" 
(prin care a luat fiin
ță Comunitatea Eco
nomică Europeană). El 
și-a exprimat părerea 
că această criză era, 
mai devreme sau 
mai tîrziu, inevitabi
lă. Aducînd numeroa
se critici organismelor 
supranationale create 
de Piața comună, vor
bitorul a spus că „ni
mic din ceea ce este 
important astgfi în 
organizarea, ia^ mîine 
în funcționarea Pieței 
comune a celor șase, 
nu trebuie să fie ho- 
tărît și nici aplicat 
decît de autoritățile 
responsabile din cele 
șase state, adică de 
guvernele controlate 
de parlamente". Pe de 
altă parte, el a spus 
că Franța „este gata 
să participe la toate 
schimburile de vederi 
care vor fi propuse de 
guverne, avînd în ve
dere și eventuala re
luare a tratativelor de 
la Bruxelles".

In legătură cu pro
blema „unității euro
pene", de Gaulle s-a 
pronunțat împotriva 
concepțiilor privitoare 
la o federație „în care 
țările și-ar pierde per
sonalitatea lor națio
nală".

Cu privire la pozi
ția Franței față de 
N.A.T.O., președinte
le de Gaulle a decla
rat că „la expirarea 
angajamentelor pe 
care ni le-am asumat, 
adică cel tîrziu în 
1969, va înceta sub
ordonarea, calificată 
drept integrare, pre

văzută de N.A.T.O., 
care pune destinul 
nostru în mîini stră
ine".

Președintele s-a re
ferit apoi la relațiile 
Franței cu toate ță
rile lumii, oprindu-se 
și asupra dezvoltării 
legăturilor cu țările 
socialiste. „In această 
privință, a spus el, a- 
cordăm o mare im
portanță noului curs 
pe care-l iau relațiile 
noastre cu Uniunea 
Sovietică, ne expri
măm satisfacția pen
tru rezultatele obți
nute cu prilejul vizi
tei președintelui Con
siliului de Miniștri 
al României, Ion 
Gheorghe Maurer în 
domeniul relațiilor 
franco-române". El a 
vorbit, de asemenea, 
despre vizita la Paris 
a președintelui Con
siliului de Miniștri al 
R. P. Polone, Josef Cy- 
rankiewicz.

Abordînd problema 
situației din Asia de 
sud-est, președintele a 
declarat că pentru gă
sirea unei soluții, 
„condiția elementară 
ar fi încetarea efecti
vă a oricărei inter
venții străine" El 
a dezmințit știrile 
potrivit cărora Fran
ța ar dori să-și asu
me un rol de media
tor în conflictul din 
Indochina.

Președintele de 
Gaulle a calificat 
conflictul indo-pa- 
kistanez drept „de
plorabil", exprimîn- 
du-și speranța că se 
va putea ajunge la o 
încetare a focului. El 
s-a referit, de aseme
nea, la problemele 
sistemului monetar 
al lumii capitaliste, 
declarînd că guver
nul francez „nu re
cunoaște monedei nici 
unui stat vreo valoa
re privilegiată și au
tomată față de aur 
care este și rămîne, 
trebuie să rămînă 
singurul etalon real".

In încheierea confe
rinței sale de presă, 
generalul de Gaulle a 
făcut un bilanț al ac
tivității sale în de
cursul celor șapte ani 
ai mandatului său de 
președinte.

Al. GHEORGHIU
Paris, 9 septembrie

OTTAWA
Ottawa continuă 
de-a 54-a conferințe a Uniunii in
terparlamentare. Teodor Mari
nescu, vicepreședinte al Comite
tului de conducere al grupului ro
mân al Uniunii interparlamentare, 
a fost ales alături de reprezen
tanți ai altor grupuri, vicepre
ședinte al conferinței.

La dezbaterile pe marginea ra
portului privitor la situația inter
națională, din partea grupului ro
mân a luat cuvîntul Teodor Mari
nescu, care a expus poziția grupu
lui interparlamentar român asupra 
principalelor probleme internațio
nale aflate pe ordinea de zi.

în cuvîntarea pregătită pentru 
conferința Uniunii interparlamen
tare, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, s-a pronunțat în favoa
rea ținerii unei conferințe mon
diale pentru dezarmare. Textul 
cuvîntării a fost citit la conferință 
de adjunctul secretarului general, 
C. V. Narashimhan. „Deși convoca
rea unei asemenea conferințe sub 
egida Națiunilor Unite, se arată

în cuvîntarea secretarului general, 
nu ar putea fi suficientă pentru 
realizarea acordului cu privire la 
dezarmarea generali, ea ar putea 
atrage atenția lumii întregi asupra 
situației dificile în care se găsește 
întreaga omenire. Divergențele de 
opinii dintre țări nu au împiedicat 
în trecut schimbul de vederi asu
pra modului în care se poate opri 
cursa înarmărilor și ele nu trebuie 
să împiedice acest schimb nici în 
viitor“. în continuarea cuvîntării 
se arată că o viitoare conferință 
„trebuie să aibă loc în condiții 
care să dea posibilitatea ca toate 
țările, dacă ele doresc aceasta, să 
participe la dezbateri“.

Referindu-se la problemele 
O.N.U., U Thant a arătat: „O dată, 
într-un anumit fel, noi trebuie să 
ne încheiem misiunea de creare a 
unei comunități mondiale în ca
drul Națiunilor Unite care să cu
prindă toate țările... Este evident 
că trebuie să ne străduim să reali
zăm, cît de curînd posibil, univer
salitatea calității de membru al 
O.N.U.“.

ROMA 9 (Agerpres). — în șe
dința de miercuri a Comisiei pen
tru afacerile externe din Senatul 
italian a luat cuvîntul ministrul 
afacerilor externe, Amintore Fan
fani. în problema dezarmării, el a 
declarat că „este necesară nu tu
rnai reluarea imediată a preg.'. ~ii 
tratatului de dezarmare nucle. ra, 
ci încheierea acestuia“. Problema 
centrală a activității politice in
ternaționale — a declarat el — o 
constituie reluarea convorbirilor 
între Est și Vest.

în legătură cu problemele Pieței 
comune, el a subliniat că „Italia 
consideră ca sarcină a sa soluțio
narea dificultăților actuale ale Pie
ței comune și dorește participarea 
activă a Franței pentru a asigura 
activitatea normală a Comunității 
europene, în vederea înfruntării 
problemelor interne și a convor
birilor internaționale la care par
ticipă „cei șase“.

VIETNAM • în 20 de zile 180 de atacuri
ale forțelor patriotice • 1837 militari
americano - saigonezi scoși din luptă

mericane continuă acțiunile agre
sive împotriva R. D. Vietnam. A- 
genția V.N.A. anunță că, la 8 sep
tembrie, avioanele americane au 
pătruns din nou în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam, cu scopul de a 
bombarda și efectua zboruri de 
recunoaștere deasupra regiunii 
Bim Soa și orașului Vinh. Forțele 
antiaeriene locale au doborît două 
reactoare americane „F-8“. Astfel, 
numărul avioanelor doborîte în 
R. D. Vietnam de la 5 august 1964 
și pînă la 8 septembrie 1965 se 
ridică la 527.

Agenția de presă „Eliberarea" 
anunță că în cursul primelor 20 de 
zile ale lunii august a.c. forțele 
patriotice din partea centrală a 
Vietnamului de sud au lansat pes
te 180 de atacuri împotriva trupe
lor americano-saigoneze, scoțînd 
din luptă 1 837 soldați și ofițeri 
inamici. Totodată, forțele patrioti
ce au capturat 153 diferite arme de 
foc și numeroase muniții, precum 
și 20 de rachete și zeci de aparate 
de radioemisiune.

t
în fața Capitollului din Washington 
a avut loc o manifestație împotriva 
politicii americano in Vietnam. Po
liția a intervenit arestînd peste 100 

de demonstranți

Revista presei internaționale

CONFLICTUL INDIANO-PAKISTANEZ
Opinia publică mondială a luat 

cunoștință și urmărește cu profun
dă îngrijorare evenimentele de la 
frontiera indiano-pakistaneză, un
de se desfășoară, între cele două 
state, ample ostilități militare. Co
municatele militare publicate în 
capitalele respective menționează 
lupte grele între forțele armate ale 
celor două țări, atacuri aeriene și 
navale, bombardarea unor obiecti
ve militare și centre populate — 
toate soldîndu-se cu numeroase 
victime omenești și distrugeri.

Au fost deschise noi fronturi de 
luptă, iar știrile care continuă să 
sosească anunță înrăutățirea situa
ției de la o zi la alta și chiar de la 
oră la oră. „După cum reiese clar 
din fapte — arată „New York 
Herald Tribune" — India și Paki
stanul se află în stare de război". 
La rîndul ei, agenția Reuter trans
mite din Caraci : „Bombardiere și 
avioane de vînătoare indiene au 
atacat numeroase regiuni din 
Pakistanul de est și de vest, prin
tre care Rawalpindi și Caraci. 
Forțele aeriene pakistaneze au ri
postat atacînd aerodromuri in
diene". Potrivit agenției France 
Fresse, primul ministru indian 
Shastri ar fi declarat că „între 
India și Pakistan are loc un război 
total". Președintele Pakistanului, 
Ayub Khan. într-o cuvîntare radio
difuzată, ar fi afirmat de aseme
nea : „Sîntem în război".

Reflectînd neliniștea popoarelor 
față de aceste evenimente, presa 
internațională le consacră un spa
țiu amplu și o deosebită atenție, 
subliniind implicațiile deosebit de 
grave pe care ele le pot avea pen
tru pacea în Asia și în lume. 
„India și-a asumat un risc uriaș 
invadînd în mod direct Pakistanul. 
■— scrie ziarul englez „Daily Tele
graph”. Dacă nu va fi oprit acum, 
conflictul ar putea duce într-un 
timp scurt la un război total".

In numeroase comentarii de 
presă se arată că acest conflict 
este cu atît mai nefast și poate 
avea urmări cu atît mai periculoa
se cu cît intervine într-un moment 
în care în Asia există de acum 
focarul de război aprins de impe

rialiștii americani prin intervenția 
în Vietnamul de sud și extinderea 
agresiunii împotriva Republicii 
Democrate Vietnam. «

Astfel, într-o declarație difuzată 
de agenția TASS se spune : „Ten
dința spre extinderea continuă a 
conflictului armat dintre India și 
Pakistan — două mari state asia
tice — agravează și mai mult situa
ția și așa încordată din Asia de 
sud și sud-est în urma agresiunii 
Statelor Unite ale America împo
triva poporului vietnamez". Tot
odată în declarație se arată : „Ac
tuala evoluție a evenimentelor în 
această regiune convine numai 
acelor forțe externe care tind să 
dezbine și să opună unul împotriva 
celuilalt statele care s-au eliberat 
de sub jugul colonial. Și în trecut, 
nu o dată, aceste forțe au încercat 
să folosească problema Cașmirului 
pentru a împiedica stabilirea de 
relații de bună vecinătate între In
dia și Pakistan, căutînd să le 
învrăjbească". Declarația arată în 
continuare că guvernul sovietic a 
chemat cele două părți „să înceteze 
de urgență operațiunile militare și 
să efectueze o retragere reciprocă 
a trupelor în spatele liniei de înce
tare a focului, stabilită prin acor
duri între India și Pakistan în 
1949, să readucă trupele pe terito
riul pe care s-au aflat înainte de 
începerea operațiunilor militare".

Din Pekin, agenția China Nouă 
a transmis declarația guvernului 
R. P Chineze în legătură cu 
conflictul indiano-pakistanez în 
care se arată : „La 6 septembrie 
1965, India a lansat în mod brusc 
un atac armat împotriva Pakista
nului. Trupe indiene au traversat 
frontiera internațională dintre In
dia și Pakistan și se îndreaptă spre 
Lahore, capitala Pakistanului occi
dental. Postul de radio indian a 
anunțat mobilizarea generală, tn 
felul acesta, guvernul indian a 
lărgit conflictul local dintre India 
și Pakistan cu privire la Cașmir, 
transformî.ndu-l într-un conflict 
general între cele două țări. In 
fața masivului atac armat al In
diei, președintele Pakistanului a 
chemat întregul popor al țării să se

ridice la rezistență în fața inami
cului și a făcut apel la simpatie și 
sprijin din partea tuturor popoare
lor iubitoare de pace din lume... 
Dat fiind că guvernul indian — 
se spune în încheierea declarației 
— este cel care a făcut primul pas, 
comițînd agresiunea împotriva 
Pakistanului, el nu poate scăpa de 
răspunderea care îi revine pentru 
consecințele în lanț ce decurg din 
aceasta". Agenția France Presse 
transmite că împăratul Haile 
Selassie al Etiopiei a adresat pre
mierului indian și președintelui 
Pakistanului un apel insistent 
pentru încetarea imediată a focu
lui în Cașmir. De asemenea, agen
ția Antara publică declarația pre
ședintelui Indoneziei, Sukamo, care 
spune : „Sînt mîndru că poporul 
indonezian sprijină lupta unei țări 
care cere libertate pentru a-și 
hotărî singură soarta. îndeosebi în 
acest moment, poporul indonezian 
își exprimă simpatia și grija față 
de poporul Pakistanului, care 
luptă acum hotărît pentru men
ținerea suveranității și libertății 
țării și poporului său".

La rîndul ei, agenția Associated 
Press transmite : „Un purtător de 
cuvînt al Afganistanului a decla
rat, referindu-se la conflictul indo- 
pakistanez, că Afganistanul consi
deră acțiunile militare în vederea 
rezolvării disputelor dintre cele 
două țări ca fiind greșite și dău
nătoare pentru pacea și situația 
din această regiune".

în paginile a numeroase ziare se 
arată că acest conflict armat nu 
poate avea decît efecte dintre cele 
mai negative în primul rînd pen
tru țările respective, care, după 
cum se știe, sînt țări cu o slabă 
dezvoltare economică și au de fă
cut față unor vaste probleme le
gate de lichidarea moștenirii colo
nialiste. Chiar și un ziar ca „New 
York Times" scrie : „Un război 
în Cașmir este absolut irațional 
deoarece mizeria, distrugerea și 
moartea pe care le va aduce, ca să 
nu mai vorbim de marile pericole 
pe care le include, fac ca prețul 
lui să depășească orice victorie po
sibilă".

într-un șir de ziare se arată că 
situația creată prin luptele din re
giunea Cașmir este de natură să a- 
ducă daune intereselor generale 
ale statelor ce s-au eliberat de sub 
jugul colonialismului. „Cercurile 
guvernamentale tunisiene urmă
resc cu îngrijorare evoluția con
flictului care, depășind subit ca
drul Cașmirului, degenerează în 
război fățiș între India și Pakistan. 
Recurgerea la forță riscă să aibă 
consecințe incalculabile nu numai 
pentru solidaritatea țărilor Africii 
și Asiei, dar și pentru pacea lumii"
— se spune într-un comunicat al 
Secretariatului pentru Afacerile 
Externe. „Este o tragedie — men
ționează „Daily Worker" — ca 
două mari națiuni, ca India și Pa
kistanul, să fie angajate într-un 
conflict sîngeros". Arătînd că a- 
ceasta nu poate servi decît intere
selor cercurilor imperialiste agre
sive, colonialiștilor și neocolonia- 
liștilor, ziarul arată : „Conflictul 
nu va aduce profituri decît duș
manilor imperialiști ai popoarelor 
indian, pakistanez și din Cașmir. 
El trebuie să înceteze imediat“. 
„Problema este de a se pune capăt 
imediat unui război fratricid care 
nu poate decît să slăbească cea 
de-a treia lume — scrie „l'Hu- 
manité' — să dăuneze prestigiu
lui, creditului moral, uman și po
litic al țărilor care și-au dobîndit 
de curînd independența, să încu
rajeze acțiunile împotriva mișcări
lor de eliberare fără să aducă nici 
o compensație de valoare nici 
populației din India și nici celei 
din Pakistan".

Unele articole arată că originile 
conflictului sînt indisolubil legate 
de situația lăsată moștenire de co
lonialismul britanic, cînd sub pre
siunea mișcării de eliberare a fost 
nevoit să acorde independență po
poarelor de pe acest teritoriu. 
„Chestiunea Cașmirului — amin
tește ziarul „Le Figaro" — a 
luat naștere din echivocul unui 
testament, acel al imperiului bri
tanic care, împărțind pe bază con
fesională între India hindusă și 
Pakistanul musulman teritoriile de 
sub dependența sa directă, i-a lă
sat pe succesorii săi să se des
curce". „Focul mocnea sub cenușă
— scrie de asemenea ,,1'Humanité"
— încă de cînd strategii dez
binării și-au imaginat, imediat 
după prăbușirea imperiului brita
nic din Indii, o formulă de supra
viețuire sub deviza lor „Dezbină și 
stăpînește“.

Ziarul japonez „Hokkaido Sim- 
bun“ publică un reportaj tn care 
descrie ororile săvîrșite de trupele 
americane in Vietnam. Ziarul ara
tă că avioanele americane folo
sesc în zborurile lor bombe de 
1—2 tone, capabile să ardă totul 
pe o rază de 2 000 metri pătrați, 
împrăștie substanțe toxice, care 
distrug vegetația, bombe incendia
re și gaze toxice. După părerea 
ziarului, acțiunile militare ale Sta
telor Unite in Vietnam au ajuns 
Ia acel stadiu cînd ele nu pot fi 
numite altfel decît „război împo
triva omului“. Dar, subliniază zia
rul, S.U.A. aplică tactica de dis
trugere atît a populației, cît și a 
întregii vegetații.

HANOI 9 (Agerpres). — Avioa
ne aparținînd forțelor aeriene a-

După cum este cunoscut, con
flictul indiano-pakistanez a format 
obiectul unor ședințe ale Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. în ca
drul lor a fost adoptată o rezo
luție propusă de Bolivia, Coasta 
de Fildeș, Iordania, Malayezia, O- 
landa și Uruguay, care cheamă 
părțile să înceteze ostilitățile în 
întreaga regiune a conflictului și 
să-și retragă neîntîrziat întregul 
personal militar pe pozițiile pe 
care le-au ocupat pînă la 5 august 
1965. Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, exprimîndu-și regretul în 
legătură cu extinderea conflictului, 
a anunțat că acceptă 
pe care i-o atribuie 
Securitate, inclusiv o 
regiunea respectivă 
scurt timp „după consultări cu cele 
două părți“.

Totodată, agențiile de presă au 
anunțat că un număr de țări s-au 
arătat dispuse să-și ofere oficiile 
în vederea medierii și restabilirii 
relațiilor de pace între cele două 
state. în declarația mai sus-aminti- 
tă a agenției TASS se arată că gu
vernul sovietic a declarat celor 
două părți că pot conta pe bunele 
sale oficii, dacă ele vor considera 
necesar aceasta. De asemenea zia
rul „Daily News" din Colombo a- 
nunță că premierul ceylonez, Se- 
nanayake, și-ar oferi serviciile de 
mediator între India și Pakistan.

în majoritatea lor, ziarele men
ționează că este încă greu de pre
văzut care vor fi rezultatele aces
tor demersuri și evoluția ulterioa
ră a evenimentelor. „O încetare a 
focului — scrie ziarul „Times" — 
rămîne singura speranță pentru 
evitarea catastrofei". Și alte ma
teriale de presă subliniază că 
sînt imperios necesare stăpînirea de 
sine și bunăvoința celor două părți, 
ca o condiție pentru a se preîntîm- 
pina alunecarea mai departe a eve
nimentelor pe o cale periculoasă, a 
se găsi o soluție corespunzătoare 
intereselor generale ale păcii, in
dependenței și suveranității națio
nale a statelor.

Ideea încetării imediate a opera
țiilor militare și soluționării con
flictului pe baza respectării aces
tor cerințe este susținută de toți 
cei care nutresc sentimente de 
prietenie pentru popoarele pakista
nez și indian, împărtășesc aspira
țiile lor de pace și de progres, ca și 
de toți cei cărora le sînt scumpe 
pacea, colaborarea internațională și 
prietenia între popoare.

răspunderea 
Consiliul de 
deplasare în 
în cel mai

SCURTE ȘTIRI
PARIS. Liderul partidului de 

opoziție, Uniunea democrată ți 
socialistă a Rezistenței, François 
Mitterrand, a anunțat joi că își 
prezintă candidatura pentru ale
gerile prezidențiale care se vor 
desfășura la 5 decembrie în 
Franța.

CASABLANCA. Joi după-amiază 
s-a deschis conferința miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor arabe, 
care precede conferința țărilor ara
be Ia nivel înalt. Participă repre
zentanți a 13 țări. Lucrările se des
fășoară cu ușile închise.

BRAZZAVILLE. Guvernul Repu
blicii Congo (Brazzaville) a hotărît 
să naționalizeze toate școlile ele
mentare și de cultură generală, 
particulare sau care funcționează 
pe lîngă bisericile catolice din tară. 
Acțiunea este larg sprijinită de or
ganizațiile de tineret, ale elevilor 
și studenților.

DAMASC. Pavilionul Republicii 
Socialiste România de la Tîrgul in
ternational din Damasc a fost vizi
tat la 8 septembrie de ministrul e- 
conomiei al Siriei, Ibrahim Bitar, 
însoțit de directorul general al tîr- 
gului, Feisal Dalaty. Ministrul si
rian a apreciat elogios exponatele 
românești și a subliniat posibilită
țile de dezvoltare a relațiilor eco
nomice dintre România și Siria.

ALGER. Houari Boumedienne, 
președintele Consiliului National 
al Revoluției, l-a primit miercuri 
pe Cen I, vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze și mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, și persoanele care îl în
soțesc. Joi, Cen I și-a încheiat 
zita în Algeria. El, împreună 
persoanele care îl însoțesc, a
sit la Bamako, capitala Republi
cii Mali.

vi- 
cu 
so-

PARIS. Consiliul de Miniștri a 
aprobat Proiectul de buget al Fran
ței pe anul 1966. Capitolele veni
turi și cheltuieli însumează 106,05 
miliarde franci, ceea ce reprezintă 
un spor de 6,96 la sută fată de a-

nul precedent. Capitolul cheltuieli 
prevede sporuri importante față de 
bugetul în curs la construcția de 
autostrăzi — 40 la sută; telecomu
nicații — 13 la sută; cercetări știin
țifice — 27 la sută; educație — 11 
la sută și cheltuieli militare — 5,63 
la sută.

VIENA. Franz Olah, fost minis
tru al afacerilor interne și fost 
președinte al Uniunii sindicatelor 
din Austria, destituit din funcții în 
septembrie 1964 și exclus din Par
tidul socialist, intenționează să 
creeze un nou partid politic — 
„Partidul democratic al progresu
lui“. EI a precizat că noul partid 
se va situa „la 
tilor'.

dreapta socialiș-

In Uniunea So- 
lansat la 9 sep-

MOSCOVA. 
vietică a fost 
tembrie un nou satelit arti
ficial al Pămîntului — „Cos- 
mos-85". Pe bordul satelitului 
este instalat aparataj științific 
pentru continuarea studierii 
spațiului cosmic în conformi
tate cu programul anunțat de 
agenția TASS la 16 martie 
1962.

NICOSIA. Un purtător de cuvînt 
al guvernului cipriot a anunțat că 
avioane militare turcești au violat 
miercuri spațiul aerian al Ciprului, 
zburînd deasupra coastei 
și a orașului Kyrenia.

de nord

NEW YORK. Centrul
Houston (Texas) a 
miercuri 250 de fotografii făcute 
de cosmonaut» americani Charles 
Conrad și Gordon Cooper în timpul 
celor 8 zile de zbor 
Cosmos la bordul 
mini-5". Majoritatea fotografiilor, 
informează agenția
Press, reprezintă relieful scoarței 
diferitelor regiuni terestre.

spatial 
publicat

efectuat in 
navei „Ge-

Associated

NEW YORK. Țărmul sudic al Flo
ridei a fost devastat miercuri de ura
ganul „Betsy", care a atins o viteză 
de 220 km pe oră, dlstrugind totul în 
drumul său pe o suprafață cu un dia
metru de 1 000 de kilometri. *

»

La Roma, nu de
parte de cunoscu
tele studiouri 
cinematografice 

„Cinecitta", s-a 
construit o școală 
nouă. Terenul a 
fost cedat comu
nei de un proprie
tar particular 
pentru amenaja
rea unui parc, șl, 
pentru că nu 1 s-a 
respectat dorința, 
proprietarul a in
terzis accesul pe 
strada 
vă și 
crările 
pentru 
apei, luminii 
căldurii. Pînă 
va ajunge la 
înțelegere, 
care vor avea de 
suferit vor fi 
copiii...

respectl- 
a oprit lu- 

necesare 
instalarea 

Șl 
se 
o 

cei
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