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CONVERGENȚA
EFORTURILOR

Adîncirea continuă a 
diviziunii muncii în cer
cetarea științifică contem
porană a dus la o im
presionantă creștere a 
numărului de ramuri și 
discipline științifice și, co
respunzător, la o specia
lizare tot mai pronunțată 
a cercetătorilor. In mod 
logic, ea are drept con
secință și o cooperare 
mai strînsă între cercetă
tori, între unitățile de cer
cetare. Drept urmare, pe 
planul organizării științei 
apare majoră și legitimă 
nu numai stricta profilare 
a unităților de cer
cetare, — astăzi există 
deja institute de cerce
tări cu profil restrîns, 
specializate sau ultra- 
specializate — dar și pre
ocuparea de a facilita co
laborările multiple dintre 
unități, de a le crea un 
cadru organizatoric cît 
mai stimulativ.

îmbinarea armonioasă 
a cercetării fundamentale 
cu cea aplicativă, ce
rință obiectivă a progre
sului științific contem
poran, căreia Congresul 
al IX-lea al P.C.R. l-a 
acordat o atenție deose
bită, reprezintă, fără în
doială, o idee directoare 
cu complexe implicații 
teoretice, metodologice, 
economice ce presupune 
un întreg ansamblu de 
măsuri. Ea a căpătat o 
expresie practică, cînd,
pe baza unei largi
munci colective, s-a ela
borat programul unitar 
al cercetării științifice pe 
anii 1966—1970, 
ment de prim 
desfășurarea 
științifice din 
stră. Pe baza 
turile posibile 
sare,

instru- 
ordin în 
activității 
țara noa- 
lui, legă- 
și nece-

principalele punți 
de colaborare, au căpă
tat astfel contur și pot sta 
la temelia stabilirii fluxu
lui de informații științifice, 
a împletirii și convergen
tei eforturilor unităților 
științifice de subordonare 
diferită sau care promo
vează tipuri deosebite de 
cercetări fundamentale, 
aplicative sau de dezvol-

tare tehnică. Astfel, chiar 
și o sumară examinare a 
problemelor înscrise în 
planul de stat la capito
lul cercetare pune în e- 
vidență faptul că la solu
ționarea a numeroase 
teme sînt chemați să 
participe factorii cei mai 
diverși : institute ale A- 
cademiei, în principal 
pentru aspectul funda
mental, institute departa
mentale, îndeosebi pen
tru latura aplicativă, la
boratoare uzinale, de re
gulă pentru preocupările 
de dezvoltare tehnică etc. 
Totuși, cheia succesului, 
rapiditatea și eficiența 
soluționărilor depind nu 
numai de felul în care 
fiecare unitate își va în
deplini planul de cerce
tare, ci și de contactul 
viu, creator și permanent 
ce trebuie să existe între 
ele, de preocuparea co
mună de a rezolva cît 
mai grabnic și cu cît mai 
multe foloase temele a- 
bordate.

Există o experiență va
loroasă în ce privește ar
monizarea și coordonarea 
eforturilor unor instituții 
și cercetători diferiți, pri
lejuită de elaborarea u- 
nor lucrări cu caracter 
enciclopedic (Dicționarul 
enciclopedic român. Le
xiconul tehnic român etc.) 
sau a altor opere 
mare însemnătate 
fică și culturală 
poporul nostru 
tul de 
niel, Istoria gîndirii fi
lozofice și social-politice 
în România, Tratatul de 
istorie a literaturii româ
ne etc.), realizate integral 
sau parțial în anii trecuți. 
E vorba de a îmbogăți a- 
ceastă experiență, de a o 
aplica pe 
largă, în 
sectoare 
științifice 
tră, vizînd în mod deose
bit domeniile de care de
pinde hotărîtor progresul 
economic și cultural al 
țării noastre.
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LA CE NIVEL TEHNIC 
SÎNT ASIMILATE
UTILAJELE MINIERE?

Legendara Celaie a Neamțu
lui este supusă unor ample lu
crări de restaurare. In legătu
ră cu aceasta, am rugat pe in
ginerul Dumitru Hasnaș, din Di
recția monumentelor istorice, șe
ful șantierului, să ne reamin
tească unele date despre cetate 
și să dea cîteva explicații cu 
privire la lucrările de restaurare.

Documentele atestă că Cetatea 
Neamțului a fost construită pe 
vremea domniei lui Petru I Mu- 
șat, adică între anii 1374—1391. 
întreaga construcție, de formă 
dreptunghiulară, a fost făcută din 
piatră albă, verde și roșiatică, 
cu ziduri de 20 metri înălțime 
și 3 metri grosime întărită la col
țuri cu turnuri. în vremea dom
nitorilor Ștefan cel Mare și Va- 
sile Lupu, cetatea a cunoscut a- 
pogeul gloriei. Deși asediată de 
mai multe ori, datorită întărifuri- 
lor și șanțurilor de apărare care 
o înconjurau, ea n-a fost nici
odată cucerită prin luptă.

De-a lungul anilor, paralel 
întărirea fortificațiilor, i s-au 
dus și transformări de ordin 
hifectural. în timpul lui Ștefan
Mare, de pildă, o dată cu lucră
rile de renovare și consolidare, 
i s-a adăugat al doilea rînd de 
ziduri cu cele 4 bastioane semi
circulare, creîndu-se astfel curtea 
exterioară a cetății și podul de 
piatră cu cele 11 picioare. Mai 
fîrziu, în vremea lui Vasile Lupu, 
cetatea este din nou renovată, 
în 1717, cetatea este aruncată în 
aer din ordinul domnitorului Ra- 
covijă.

Avînd în vedere Importanța 
istorică a acestui monument, ur
mărim să-i redăm înfățișarea de 
pe vremea lui Ștefan cel Mare. 
Pînă în prezent au fost consoli
date zidurile și parțial bastioa
nele. Menționez un lucru foarte 
important : zidurile cetății au 
fost refăcute cu piatră originală, 
descoperită în urma săpăturilor 
executate în șanțul de apărare. 
Această piatră provine din ve
chile ziduri. Pînă acum s-a ter
minat platforma Belvedere, din 
partea de sud a cetății, de unde 
se poate admira întreaga vale 
a Ozanei. Sub această platfor
mă a fost creat un lapidarium 
cu trei încăperi, în care vor fi 
expuse obiectele _ descoperite 
în incinta cetății în timpul săpă
turilor. Înfrucîf volumul lucrări
lor este foarte mare, restaurarea 
în întregime a Cetății Neamțului 
va fi terminată abia în anul 1968.

Conserve de legume din recolta acestui an, fabricate la întreprinderea „Flora" din București 
Foto s Agerpres

DE TOAMNĂ
Tn toamna aceasta, țăranii cooperatori, 

lucrătorii din gospodăriile de stat și stațiunile 
de mașini și tractoare au de strîns produc
ția de pe circa 5 500 000 ha. De asemenea, 
urmează să se strîngă legumele de pe 
190 000 ha, strugurii de pe 253 000 ha și fruc
te de pe 207 000 ha. Recoltările de toam
nă au și început. Floarea-soarelui a fost a- 
dunată de pe mai mult de 70 000 ha, iar 
sfecla de zahăr de pe 20 000 ha. De cîteva 
zile, în regiunile din sud s-a trecut și la 
culesul porumbului.

Acum se fac ultimele pregătiri în vede
rea folosirii depline a tractoarelor, mașini
lor și mijloacelor de transport pentru strîn- 
gerea și depozitarea la vreme și în bune 
condiții a produselor de toamnă.

De 19 ori a îngălbenit 
griul pe-timpul Resighei. De 
19 ori răsărit, s-a iubit cu 
soarele și de tot âtîtea ori a 
rodit. De fiecare dată oa
menii au cules poama din 
viile de pe nisipuri cuprinși 
de acea dulce agitație pe 
care o are și mustul tind 
fierbe.

După un . atare răstimp 
i-am revăzut.

★

Nana Ana coase saci în 
magazia de cereale. O strig. 
Se ridică anevoie privind ca 
la o vedenie. „Tulai doam
ne /“. l-am sărutat părul 
cărunt. L-am rugat pe pre
ședinte s-o înnoiască pentru 
un ceas.

— Tovarășe președinte, 
sîntem foarte ocupați cu a- 
mintirile...

"k

— Știți că am căzut din

(O doje-car, dragu-meu P 
nesc cu blîndețe) :

— Nici acum nu te-as- 
tîmperi, la 60, de ani ?

— Mi-au spus că-s slobo
dă să mă odihnesc, că deo- 
dată-s fruntașă. Da’ tocmai 
acum, tind e culesul ?

li iscodesc fața, i-o dau 
înapoi cu 19 ani, caut cu

INSTANTANEE

înverșunare schimbările. 
Nu-s de găsit, nana mea e 
din cei care luptă bine cu 
timpul.

■k
...Mergem pe aceleași dru

muri de nisip. Trei sferturi 
din Resighea e nisip. Aceas
ta este moștenirea pe care 
a preluat-o cooperativa din

Primirea de către tovarășul

a ministrului economiei
Republicii Federale a Germaniei

Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a pri
mit marți la amiază pe Kurt 
Schmucker, ministrul economiei 
Republicii Federale a Germaniei.

Au participat Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, An
drei Păcuraru, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și George Maco
vescu, adjunct a! ministrului afa
cerilor externe.

Ministrul economiei R.F.G. a fost 
însoțit de Erich Strătling, șeful Re-

prezentanței comerciale a Republi
cii Federale a Germaniei la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, în cadrul căreia au fost 
relevate dorința comună și posibi
litățile de a dezvolta relații de co
laborare în domeniul economiei și 
alte domenii între Republica So
cialistă România și Republica Fe
derală a Germaniei.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Kurt Schmucker primit 
de președintele Consiliului

de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți la amiază pe minis
trul economiei al Republicii Fede
rale a Germaniei, Kurt Schmii- 
cker.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, George

Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Mircea Năs- 
tase, șeful Reprezentanței comer
ciale române în Republica Fede
rală a Germaniei.

Au fost de față Erich Strătling, 
șeful Reprezentanței comerciale a 
Republicii Federale a Germaniei 
la București, experți și consi
lieri.

unor ordine și titluri

(Agerpres)

Resighea, raionul Marghita. 
Nisipul le-a generat oa
menilor un sentiment di
fuz de îndoială și cir
cumspecție față de natura 
din jur, 
curat în viață. Nisipul le-a 
mîncat din secară, din cucu
ruz, din pepeni și tutun, 

pînă nu de 
pus vii pe el, 
și pruni, iar 
lupin dulce, 
luto-nisipoase

care li s-a stre-

Marti la amiază, la Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc solemnitatea înmî- 
nării unor ordine și titluri.

înaltele distincții au fost îrimî- 
nate de tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au fost prezenți 
tovarășii Constanța Crăciun, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, Mihail Flo- 
rescu, șef de secție la . C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Hossu, președin
tele Comitetului de Stat al Apelor, 
Octavian Groza, adjunct al minis
trului energiei electrice, Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Pentru merite deosebite în ope
ra de construire a socialismului, a 
fost conferit ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa 
I tov. Dumitru Dămăceanu. Pen
tru activitate îndelungată didactică 
și obștească a fost înmînat ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia" clasa a Il-a tov. Jean Li- 
vescu.

Titlul de „Artist al poporului din 
Republica Socialistă România" a

fost conferit pictorului Marius Bu- 
nescu, pentru activitate îndelunga
tă și merite deosebite în domeniul 
artelor plastice, și actorului Mișu 
Fotino, pentru activitate îndelun
gată și merite deosebite în dome
niul teatrului. Titlul de „Artist 
emerit al Republicii Socialiste Ro
mânia" a fost conferit pictorului 
Kollar Gustav, pentru activitate 
îndelungată și merite deosebite în 
domeniul artelor plastice.

Pentru merite deosebite în pro
iectarea și executarea lucrării 
„Sistemul hidroenergetic" Baia 
Mare, a fost înmînat „Ordinul 
Muncii" clasa a Il-a și a III-a, pre
cum și ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a IV-a 
și clasa a V-a unui număr 
de tovarăși.

După înmînarea înaltelor 
tincții și titluri tovarășul
Stoica, în numele C.C. al P.C.R., al 
Consiliului de Stat și al guvernu
lui, a felicitat călduros pe cei dis
tinși, urîndu-le noi succese în ac
tivitatea lor viitoare.

Au mulțumit generalul colonel 
în rezervă Dumitru Dămăceanu și 
conf. univ. Radu Prișcu.
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dis- 
Chivu

(Agerpres)
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Pe șantierul de la Porțile de Fier : »e lucrează la 
montarea benzii aeriene a funicularului care va asi
gura alimentarea cu balast a gospodăriei de beton 

Foto î Gh. Vlnțilă

Nicolae MĂNESCU 
director general al Grupului 

de șantiere Porțile de Fier

Se împlinesc astăzi doi ani de la 
începerea lucrărilor de construc
ție a Sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier. Acest 
important obiectiv, pe care Repu
blica Socialistă România îl con
struiește împreună cu Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, 
are o însemnătate deosebită pen
tru asigurarea nevoilor crescînde 
de energie electrică cerute de pro
cesul de industrializare și, în ge
neral, de dezvoltarea economiilor 
naționale ale celor două țări. în 
același timp, el prezintă interes 
și pentru îmbunătățirea navigației 
pe Dunăre, in avantajul tuturor 
țărilor care folosesc această cale 
de transport.

Construirea unui obiectiv ener
getic în sectorul cataractelor pe 
Dunăre este un deziderat vechi al 
specialiștilor români și iugoslavi, 
dar în urmă cu 20—30 de ani a- 
ceasta era de nerealizat. Ea a de
venit posibilă abia în zilele noas
tre și demonstrează ce roade mi
nunate pot da relațiile de colabo
rare frățească între două popoa •: 
prietene. După o vastă muncă pre-

marelui șantier
5

gătitoare, ale cărei baze au fost 
puse în urma întîlnirilor dintre 
conducătorii celor două state, la 
București și Brioni în 1956, au fost 
rezolvate cu succes toate proble
mele complexe — tehnice, 
nomice și juridice — din 
preliminare execuției și, la 
tembrie 1964, pe șantierele 
malul românesc și iugoslav
loc, în prezența conducătorilor de 
partid și de stat din cele două țări 
vecine, festivitatea de inaugurare 
a lucrărilor.

Doi ani constituie o perioadă re
lativ scurtă în viața unui șantier 
de asemenea proporții, dar ei și-au 
pus vizibil pecetea asupra locuri
lor de pe ambele maluri ale Por
ților de Fier. Constructorii acestui 
măreț obiectiv trec azi în revistă, 
cu justificată mîndrie, munca des
fășurată pînă acum și succesele

obținute. în acest răstimp, ei au 
realizat etape hotărîtoare ale aces
tei construcții.

Executarea construcțiilor în pli
nă albie a Dunării a constituit de 
la bun început una dintre proble
mele cele mai complicate. Proiec
tul prevedea ca lîngă fiecare mal, 
pe locul unde urmează să fie ri
dicate clădirile centralelor și eclu
zele pentru navigație, să se reali
zeze cîte o incintă pusă la uscat 
și separată de apele fluviului prin 
batardouri bine etanșate. Pe ma
lul românesc, incinta pentru clă
direa centralei și ecluzei pentru 
navigație trebuia creată chiar în 
albia principală a Dunării, într-o 
zonă cu condiții naturale dificile.

Condițiile neobișnuit de grele și 
termenele scurte disponibile pentru 
realizarea batardoului de pe malul 
românesc au 
unor soluții constructive și 
tehnologii de execuție cu 
speciale. Aproximativ 600 
batardou au fost proiectați 
lizați din celule de palplanșe

impus adoptarea 
a unor 

totul 
m 
și

Așa a fost 
mult. Dar au 
au pus meri 
pentru vite 
In terenurile 
au pus îngrășăminte naturale 
și chimice și cu timpul solul 
și-a schimbat textura.

.(.Nana Ana înoată prin 
nisip și povestește precipitat. 
Ar vrea, văd bine, ca în dru
mul ăsta să spună tot ce-au 
făcut în atîția ani. Ar vrea, 
dar nu se poate. Ar tre
bui să dilați timpul, să-l faci 
de zece ori mai încăpător, să 
cuprindă totul.

— Tot la doi ani ne cresc 
veniturile cu încă un milion. 
(Ce spui I Dacă nana Ana 
n-ar socoti pe degete sporul 
— n-aș crede). Turma de 
vaci e de șase ori mai mare 
ca la început, iar produc
țiile timpului s-au mărit și 
ele.

Se vede satul, prima uliță, 
prima casă. E a baciului 
Voștoc, înțeleptul, dus între 
timp în lumea umbrelor. 
(Care Voștoc ? / Nana Ana 
nu mă aude).

— Aici sta Viorel, colo 
Rozalia. Băiatu-i la medicină, 
fata-i la universitate la 
li mai știi ?

— Cum să-i știu 
Ană, că pe atunci se 
ca vrăbiile-n țărînă 1

De căminul cultural, înăl
țat cărămidă cu cărămidă de 
mina localnicilor, căminul 
care le adăpostește jocurile 
din bătrîni și cîntecele de 
viață nouă, se vorbește pînă 
la Pișcolt și chiar la Curtuiu- 
șeni.

Ne apropiem de casă. 
O recunosc greu. Mă 
înșeală niște acareturi din 
curte. Ograda parcă s-a des
chis spre per. Nana Ana 
pune de praznic. — „No, 
mincați, că-i bugăt 1" De 
cite ori, în ultimii ani, n-o fi 
rostit cuvintele acestea sa
cramentale I

Taie din pîinea uriașă 
felii mari. Parcă ar tăia, în 
clipa aceea, holda in două.

Tovarășului TODOR JIVKOV
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria
Dragă tovarășe Jivkov

SOFIA

Cluj.

nană 
jucau

Virgil TOSO

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, al poporului ro
mân și al nostru personal vă transmitem dumneavoastră, eminent condu
cător de partid și de stat al poporului bulgar, militant de seamă al mișcă
rii comuniste internaționale, un călduros salut tovărășesc și cele mai 
sincere felicitări.

Comuniștii, toți oamenii muncii din România dau o înaltă apreciere 
dezvoltării continue a relațiilor de prietenie trainică și solidaritate fră
țească între partidele și țările noastre in interesul popoarelor român și 
bulgar, al întăririi unității și coeziunii sistemului mondial socialist.

Vă dorim, dragă tovarășe Jivkov, multă sănătate și noi succese în 
activitatea dumneavoastră consacrată fericirii poporului bulgar, întăririi 
prieteniei și colaborării frățești româno-bulgare, cauzei socialismului și 
păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Socialiste România
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Cartierul
„DRUMUL
TABEREI11

Realizarea ansamblului 
„Drumul Taberei" oferă o 
multitudine de soluționări 
— preponderent pozitive — 
a căror analiză atentă poate 
genera învățăminte prețioa
se. Alegerea amplasamentu
lui 1 a determinat o relativă 
apropiere a noului cartier 
de centrul orașului, în timp 
ce vecinătatea unei puter
nice zone industriale permi
te deplasări minime pentru 
o bună parte din populația 
cartierului-; se realizează, în 
mare măsură, unul dintre 
dezideratele moderne ale 
relației industrie-zonă de 
locuit : întrepătrunderea lor. 
Aceste premise favorabile 
au fost judicios valorificate 
de colectivul de proiectanți, 
alcătuit din arhitecți și in
gineri, și condus de arh. 
Dinu Hariton, șef de pro
iect complex, și arh. Gheor- 
ghe . Colea de la Institutul 
„Proiect-București".

Concepția de bază a so
luționării generale urbanis
tice se înscrie în sistemul 
microraional. Din păcate, u- 
nul din elementele impor
tante ale acestui sistem — 
posibilitatea unei anumite 
varietăți de expresie — nu 
a fost suficient exploatat. în 
unele cazuri, trecerea de la 
un microraion la altul este 
sesizată mai degrabă prin 
mărimea și amplasarea căi
lor de circulație, decît prin 
încercări de individualizare. 
Se poate argumenta că lip
sa unui relief variat, a unor 
elemente naturale interesante 
a redus gama de diversi
ficare, lucru în mare mă
sură adevărat. Dar, în gene
ral, Bucureștiul oferă toc
mai astfel de condiții, în 
care peisajul nu prezintă 
elemente deosebite și con
sider că acest fapt ar fi tre
buit luat mai mult în con
siderație. Fără a exclude o 
serie de alte mijloace (plan
tația, de pildă), compoziția 
arhitecturală devine, în ase
menea cazuri, mijlocul prin
cipal în obținerea varietății 
și diversității.

Or, cu numai două tipuri 
de blocuri (cu cinci și cu 
zece nivele) ca în cazul de 
față este clar că imaginea în
tregii compoziții nu cîștigă 
în varietate doar prin unele 
elemente auxiliare, formale 
sau coloristice (parapete de 
balcoane, traforuri, timpane). 
Trebuie totuși să recunoaș
tem că „Drumul Taberei", 
eliminînd unele aspecte de
pășite, reușește o compozi
ție mai apropiată de ordi
nea și coeziunea naturală. 
Este un început în efortul 
continuu de control și stă- 
pînire a celor mai diferite 
unghiuri de percepție, efort 
soldat cu unele reușite. 
Aș vrea să subliniez, în 
primul rînd, suita de 
incinte deschise ale mi- 
croraionului, constituite prin 
dispunerea în semicerc a 
clădirilor către stradă. Ele 
au devenit apropiate, pri
mitoare, intime chiar locui
torilor. Cred că aspectul ge
neral ar fi avut totuși de 
cîștigat prin accentuarea 
înălțimii elementului ma
siv care marchează ritmul 
(blocurile T) în raport cU 
fronturile lungi de ali
niament (blocurile OD). 
Funcțiunile diferite ale 
blocurilor T și OD — gar
soniere și apartamente cu 
două și trei camere — ar fi 
fost un motiv în plus de 
nuanțare în exprimare. De 
altfel, uniformitatea înălți
mii cred că este și una din 
cauzele oneroasei densități 
obținute inițial (240 locui-
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tori la hectar). Experiența 
mondială arată că o mai 
mare amplitudine pe scara 
regimurilor de înălțime con
duce la densități sporite 
prin multiplele ei posibilități. 
De aceea, consider că în
cercările de a obține densi
tăți mari pe această cale 
— în condițiile păstrării sis
temului microraional — ar 
trebui să stea în mai mare 
măsură în atenția factorilor 
noștri de proiectare și avi
zare.

în realizarea microraioane- 
lor și a subansamblurilor s-a 
manifestat, în general, ten
dința orientării lor către 
exterior, către stradă. în a- 
ceste condiții însă, asigura
rea coeziunii ansamblurilor 
este mai dificilă, iar rezul
tatele s-au dovedit a fi și 
ele împărțite. Consider ast
fel că se manifestă mai pu

ternic unitatea microraionu- 
lui VIII în care spațiul cen
tral — cu școala și zona ver
de respectivă — își fac sen
sibil simțite existența.

O problemă dificilă, care 
nu și-a găsit încă rezolva
rea corespunzătoare, este so
luționarea celor două zone 
de tangență cu industria. Ar 
fi fost logic ca aceste zone 
sa difere de fâșia de con
tact dintre ansamblurile de 
locuințe. în cazul nostru 
însă, fronturile sînt foarte 
asemănătoare, indiferent de 
faptul că sînt orientate spre 
o zonă de locuit sau spre o 
zonă industrială. Este posi
bil, după mine, ca prin mo
dul de amenajare a planta
ției să se obțină diferenție
rea cerută.

Deosebit de interesant 
este rezolvată, în cartierul 
„Drumul Taberei", proble
ma comerțului și alimenta
ției. Aceasta atît din punct 
de vedere al relației locuin- 
ță-comerț-alimentație, cît și 
mai ales al rezolvării obiec
telor în sine. Dacă în am
plasare proiectanțiî au ur
mărit aceeași formulă de 
orientare către exterior — a- 
dică așezarea perimetrală, 
în general în punctele de 
intersecție mai .importante 
ale circulațiilor, a unor com
plexe comerciale și de ali
mentație — Soluționarea de 
detaliu a acestora a făcut 
loc desfășurării unei adevă
rate competiții de originali
tate și talent. Consider că 
două complexe alimentare 
din microraionul II se pla
sează chiar printre cele mai 
interesante realizări de a- 
cest fel din Capitală. Avan
tajat și de cadrul mai bine 
controlat, mai închegat, 
complexul 5 aduce liniștea 
și stabilitatea unor orizon
tale ce se parcurg continuu 
și se închid fără a observa. 
Trezește însă nedumerire 
masivul de zidărie placat cu 
ceramică verde (deci o cu
loare „grea"), ce se reaze
mă pe tîmplăria vitrinei ma

gazinului cu autoservire. De 
o spațialitate complet dife
rită, „supermagazinul" ali
mentar (numărul 9) din mi- 
croraionul II pare a afirma, 
în complexitatea mișcării vo
lumelor, continua luptă a 
betonului cu forțele gravi
tației. Interiorul impresio
nează, aidoma unor vechi 
construcții, prin sincerita
tea exprimării și relației cu 
exteriorul. De altfel, cola
borarea proiectantului arhi
tect cu cel de rezistență 
(arh. Costin Pastia, arh. Ște
fan Lunga, ing. Iulian Du
mitrescu) în obținerea a ceea 
ce este și o performanță 
constructivă, se cuvine a fi 
subliniată.

Etapa în care se găsește 
arhitectura noastră, nivelul 
general ne permit să de
pășim mai ușor aspectele 
legate de funcționalitate în 
cadrul anumitor programe. 
S-au conturat o serie de e- 
lemente de bază, iar lipsu
rile nu țin de obicei de 
esențial. Ceea ce consider 
însă ca deosebit de impor
tant este analizarea poziției 
față de programul „com
plexului". Nu mai este o 
noutate, astfel, faptul că oa
menii se apropie de ase
menea centre de interes și 
cu dorința contactului so
cial. In general, în noile 
noastre cartiere promenada, 
scuarurile cu bănci, locurile 
liniștite de odihnă și discu
ție, micile grădini de vară 
au dispărut, ca urmare poa
te și a unor legi firești. Dar 
ele au dispărut fără a fi 
înlocuite cu alte elemente 
care, contemporane fiind, să 
se înscrie pe linia tradiției. 
Pentru că un magazin sau 
chiar un complex este de 
fapt un lucru de folosință 
limitată în timp. Cuplarea 
cu cluburi deschise, cinema
tografe, case ale tineretului 
poate antrena pe oamenii 
care, venind la „complex", 
își doresc mai mult decît a- 
chiziționarea unor bunuri. 
De altfel, întîrzierea realiză
rii cinematografului cartieru
lui este o lipsă care nu se 
înscrie pe linia corectitudi
nii îndeplinirii obligațiilor de 
către executant : întreprin
derea de construcții locuin
țe București și întreprinde
rea de construcții-montaj 3.

O mențiune deosebită 
cere modul în care au fost 
executate și mai ales între
ținute spațiile verzi ale car
tierului. în aceaită acțiune, 
lacuna plantației mari se 
face însă tot mai mult sim
țită. Este de mirare că. a- 
tunci cînd se constată difi
cultatea întreținerii unor 
peluze gazonate în condi
țiile microclimatice ale 
Bucureștiului, nu se acordă 
totuși mai multă atenție 
plantației mari, cel puțin 
din punct de vedere al pro
tecției peluzelor. Fără a mai 
vorbi de realele posibilități 
de înnoire, de influențare a 
peisajului și chiar de înca
drare mai puternică în tra
diție pe care aceste elemen
te le oferă. Nu ne îndoim 
că, atunci cînd Vegetația nu 
va îmbrăca numai sporadic 
principalele artere ale car
tierului, cînd toate do
tările — cinematografe, 
spații de joacă pentru 
copii — vor fi rea
lizate, cînd numărul de ga
raje va fi suficient și cînd 
alte aspecte — scăpate prin 
forța lucrurilor de aces
te rînduri — Vor fi îm
plinite, „Drumul Taberei" 
va deveni și mai drag locui
torilor săi.

Drumul Taberei. Complexul comercial nr. 5 și cîteva dintre frumoasele blocuri
Foto : M. Cloe

Există sărbători, ale re
coltei și fertilității necon
semnate în calendare, 
însă pe care oamenii le 
întîmpină întotdeauna, 
prin tradiție, cu strigături, 
și orații, cu cîntece de bu
curie, cu tropote de călu
șari... Antichitatea roma
nă transcrie în hexame
tri și în fragmente de cro
nică gesturile sacre ale 
sărbătorilor familiei cu 
legături adinei în ginți și 
în triburi. Asemenea săr
bători aU intrat în obice
iurile oamenilor și ele ră- 
mîn din generație în ge
nerație, ca un cult, ca un 
ritual al vieții, al perpe
tuării în timp.

Cum altfel s-ar putea 
explica întîlnirea celor 
zece Onofrei, bărbați și 
femei în toată puterea cu- 
vîntului, care se adună de 
ani și ani, în aceeași zi de 
20 august, în casa părin
ților Ana și Ion, să se săr
bătorească unii pe alții, 
cu soțiile și soții și copiii 
lor ? Doi bătrîni au moș
tenit această tradiție și 
numai calamități sau răz
boaie, mizerii și suferințe 
grele întrerupeau tempo
rar firul unei sărbători le
gendare. Există o legă
tură de sînge șl spiritu
ală între frații și surorile 
Onofrei, care îi adună me
reu din București, din

Arad, din Baia Mare, din 
Dej, din orașul Dr. Petru 
Groza — pe unde își poar
tă cu demnitate înaltele 
răspunderi sociale — în 
această casă de, pe So
meș, în comuna Mica, în
tre cei doi bătrîni Onofrei, 
Ana și Ion, ca între două 
coloane dintr-un pridvor 
românesc.

★

Mama, ea este prima 
coloană în acest templu, 
ea este primul om care 
trezește în cei zece copii 
sentimentul unui timp 
imemorabil prin care vin 
din generație în gene
rație, pînă la ei în
șiși. Ea este legătura cu 
timpul și spațiul. Ea a fost 
aceea care i-a trezit la 
viață, le-a fost cele 5 
simțuri pînă cînd s-au fă
cut mari și s-au ridicat 
singuri în picioare și au 
învățat mai multe decît 
mama lor . și au intrat în 
circuitul vieții înalți, să
nătoși și robuști, drepți, 
cinstiți șl muncitori, și au 
născut șl au crescut la 
rîndul lor alți copii.

— Mi-au fost dintot- 
deauna dragi copiii. 
Aveam în mine puterea 
să cresc o sută de băieți 
șl fete 1 Deși i-am născut 
unde s-a nimerit, în casă, 
în cîmp, în pădure, fără

doctor șl moașă, deși i-am 
purtat cu mine la lucru, 
i-am lăsat să doarmă în 
brazdă, la umbra pomi
lor, în vreme ce aram, 
semănăm sau pliveam 
și mă întorceam sa le 
dau țîță cînd plîngeau 
sau cînd țipau de 
foame... Acasă, seara,

nin, de fiicele și nurorile 
Anei Onofrei, celor 15 ne
poți care umplu casa bă
trânească spărgînd liniș
tea în țăndări cu jocurile 
,și ghiotele lor; cel mai 
mic nepot are trei luni, 
iar cel mai mare dă e- 
xamen de admitere la 
electronică.

REDESCOPERIREA
UNEI TRADIȚII

alergată între pîinea din 
cuptor, între păsările și 
animalele din ogradă, în
tre mămăliga din țest și 
lîna care trebuia toarsă 
pe fus, îi legănam și le 
cîntam cum am moștenit 
de la mama :
„Abuă-te puișor 
Pînă-i crește mărișor
Că măicuța ți-a cînta, 
Cu-n picior te-a legăna 
Și cu mîinile-a lucra..."

Și cîntecul acesta into
nat în faptul serii a fost 
repetat cu glas din ce în 
ce mai limpede, mai se

Trebuia să vedeți chi
pul acestei femei în ziua 
sărbătorii familiare ca 
să înțelegeți adevărata 
expresie a fericirii de a 
da viață și de a crește co
pii, de a-i avea în jurul 
tău la vremea tîmplelor 
cărunte și a privirilor sub 
ochelari.

•k

Tatăl a fost întotdeau
na bărbatul masiv și as
pru pe umerii căruia tim
pul stătea arcuit precum 
cumpăna de la fîntînă. 
El a fost întotdeauna omul 
lucrurilor categorice, al

Cîmpulung Moldovenesc văzut de pe înălțimile înconjurătoare

In construcție 

NOUA ȘOSEA NAȚIONALĂ 

CWINMOMARNIC
Intre Cîmpina și Co

marnic au început pregă
tirile pentru construcția 
unei noi șosele naționale, 
prin care se vă rezolva în 
primul rînd traficul intens 
de circulație de pe ac
tualul traseu. Noua șosea 
va ocoli localitățile Cîm
pina, Breaza și Gura Be
liși, inclusiv pasajele de 
cale ferată.

Șoseaua va părăsi ac
tualul drum național la 
intrarea în orașul Cîmpi
na, urmînd partea stingă 
a rîului Prahova pînă la 
intrarea în Comarnic. 
Execuția va necesita un 
volum de lucrări specia
le : 650 000 m c terasă- 
ment, construirea unui 
nou pod peste rîul Pra
hova pe drumul dintre 
orașul Cîmpina și gară șl 
alte trei peste afluenții 
rîului Prahova. (Agerpres)

Controlul medical al elevilor
în vederea deschiderii anu

lui școlar 1966—1967, Ministe
rul Sănătății și Prevederilor 
Sociale a elaborat din timp 
unele măsuri tehnico-organi- 
zatorice privind asigurarea 
condițiilor igienico-sanitare în 
școli și internate. în zilele de

13 și 14 septembrie, întregul 
colectiv medico-sanitar din 
unitățile ambulatorii de pedia
trie, cabinete școlare și cir
cumscripții sanitare va efectua 
controlul medical — triaj epi
demiologie — al tuturor ele
vilor. (Agerpres)

„POLIȚA
BACĂU (coresp. „Scânteii"). —Tu

ristul care urcă pe Ceahlău întîînește, 
între Izvorul Muntelui și vârful Toaca, 
o rezervație curioasă: Polița cu Crini. 
Denumirea ei se datorește prezenței 
unui conifer numit zadă, larice, crin 
(denumirea științifică „Larx decidua 
var polonica"). Laricele crește înalt și 
rămuros ca un molid și trăiește sute de 
ani. în munții Lotrului, de pildă, se 
găsesc cîteva exemplare care au fost 
contemporane lui Mircea cel Bătrîn. 
Lemnul său foarte durabil este căutat 
în construcții de poduri, case, întări- 
turi. Fațada muzeului Peleș, de pildă, 
este construită din lemn de larice.

Laricele constituie o bogăție natu
rală pentru masivul Ceahlău.’ împreună

CU CRINI"
cu molidul (bradul roșu) și ienupărul, 
alcătuiește vegetația caracteristică a- 
cestui masiv, crescînd izolat sau în 
grupuri, chiar de jos de la Ocolașul 
Mic și pînă sus în regiunea Fîntînii 
Reci și a Pietrei Ciobanului. Cea mai 
mare parte din arboretul cu larice este 
situată însă în zona Poliței cu Crini.

Diversele întrebuințări au dus la 
scăderea numerică a laricelui, de aceea 
el a fost pus sub ocrotire și declarat 
monument al naturii. în prezent este 
în studiu lărgirea rezervației de pe 
Ceahlău în scopul de a cuprinde lari
cele existent în toate etapele de vege
tație și de a ocroti flora în care există 
peste 40 de specii proprii numai acestui 
masiv.

hotărârilor definitive în 
treburile gospodăriei și ■ 
ale educației celor zece 
băieți și fete.

— Voi trebuie să fiți 
ochii mei, care citesc și 
învață — le spunea — 
pentru că ochii mei n-au 
avut cum și cînd să ci
tească și să învețe.

Neliniștit, neodihnit, se 
trezea înainte de răsări
tul soarelui, intra în zi ca 
încărcător de cărbuni cu 
lopata în Dej, se întorcea 
pe înserat istovit, se trîn- 
tea în fîn și în iarbă, în 
somn, ca să intre noap-, 
tea cu plugul în ceie cî
teva pogoane de pămînt 
sărac, să are și să seme
ne pîinea și mălaiul de 
toate zilele.

Expresia „a-ți' lua pîi
nea de la gură șl a o 
da copiilor" are un tîlc 
și o acoperire reală, im
presionantă de-a lungul 
existenței lui Ion Ono
frei. Nu, copiii nu se cresc 
ușor ; se cer eforturi mari 
în timpul cărora nu mai 
ai timp să te gîndești la 
tine însuți. Timpul lui Ion 
Onofrei s-a scurs în copii. 
Și astăzi cînd se întoarce 
în sfîrșit în sine, odihnit, 
liniștit, se privește tot prin 
copii :

— Pentru că nu există 
nici un dumnezeu mai 
adevărat, mai puternic 
decît omul atunci cînd se 
.simte tată 1

*
Și a venit o vreme cînd, 

rînd pe rînd, cei cinci flă
căi și cele cinci fete s-au 
desprins din îmbrățișări
le părinților și s-au îm
prăștiat în timp și în 
spațiu ca o constelație. 
Aproape toți au intrat la 
început în școli profesio
nale, și-au însușit meserii, 
și-au desăvîrșit studiile în 
școli de înaltă calificare. 
Vasile e mecanic de cursă 
lungă în Dej, Ion e teh
nician în depoul Dej —• 
triaj, Alexandru e tehni
cian la Uzinele „Vulcan" 
din București, Dănilă e lă
cătuș la Uzinele „Strungul" 
din Arad, Nicolae e pro
fesor la cercul de radio 
și televiziune al Palatu
lui pionierilor din Bucu
rești. Bătrînii se simt pur- 
tați prin timp de cei cinci 
bărbați masivi și puter
nici, mîndri și- demni, 
membri ai Partidului Co
munist Român, ai acelui 
partid care le-a luminat 
destinele. Fetele s-au rea
lizat altfel, și-au închinat 
viața maternității, bucu
riei de a crește copii și 
astăzi sînt învățătoare, 
contabile, dactilografe, 
vînzătoare în magazine.

Bătrînii parcă îi aud de 
departe, le simt gesturi
le cotidiene în respirația 
largă, luminoasă a țării. 
Trăiesc prin ei pulsul tre
nurilor de noapte, ritmul 
viu al uzinelor, freamă
tul neliniștit al școlilor, 
simt răspunderile sociale 
care apasă pe umerii lor 
și se bucură că munca, 
talentul și conștiințele lor 
se varsă în tezaurul cre
ator al poporului. Bătrî
nii îi simt pe toți din li
niștea pridvorului de țâră, 
pe unii din ei i-au văzut 
chiar la televizor sau i-au 
ascultat la radio, citesc 
despre ei în ziare, mîn
dri că s-au realizat și s-au 
împlinit cu toții, că au ca
sele lor și preocupările 
lor familiare, că le scriu 
întotdeauna despre fră
mântările prin care trec 
și că adeseori apelează 
la înțelepciunea lor de o 
viață. -

Pentru că există o vre
me, cînd eforturile, sacri
ficiile, actele de renunța
re la unele privilegii și 
satisfacții în tinerețe se 
preschimbă miraculos în 
fericirea părinților care se 
simt înconjurați și conti
nuați prin copii, și bătrî-

nețea devine limpede, ar
monioasă, calmă.

*
Odată pe an, la 20 au

gust, se întîlnesc conform 
tradiției nescrise, strămo
șești, în casa părinților 
Onofrei : copiii vin atunci 
în îmbrățișarea bătrînilor 
cu soțiile și soții și copiii 
lor. Se fac pregătiri de 
ospăț, se înjunghie porci 
și berbeci, se rumenesc 
pîini în cuptor, se a'io-' .1 
mese prăjituri, se aduc ■ '•
zeci de sticle de bere și 
vin și se scufundă ca la 
gheață în fîntînă; se- în-• 
tinde o masă uriașă sub 
vișini, sub pruni și seara 
pe la orele 7 se închină 
emoționant cel dintîi toast i 
pentru Ana și pentru Ion, 
cei care au dat naștere 
acestei lumi de bărbați 
și femei, de băieți și 
fete... Și se pornește o 
petrecere ca în povești. ' 
Se cântă și se joacă neo
bosit, se mănîncă și se 
bea cu urări de sănătate 
și belșug, în muzica apa- • 
râtului de radio, magne
tofonului și picup-ului. |

Există în această ma
nifestare explosivă de bu
curie, în această zi a fa
miliei, în care oamenii se 
sărbătoresc de fapt unii 
pe alții, recunoștința co
piilor pentru părinții care 
i-au împlinit în viață cu 
eforturi mari și recunoș
tința părinților pentru co
piii care nu le-au trădat 
visurile și speranțele și 
s-au realizat într-adevăr. 
Nu e de mirare că bătrî
nii rîd și plîng și se îm
brățișează între ei cu du
ioșie, cu mîndrie, la lu
mina „flash-urilor", foto
grafului chemat să con
semneze momentul pentru 
albumele familiei, pentru 
cronica vie, în imagini, a 
vieții lor.

*
Participînd la sărbă

toarea aceasta colectivă, 
între cei doi bunici, între 
cei zece fii și fiice, între 
cei zece cumnați și cum
nate, între cei 15 nepoți, 
mă gîndeam la bătrînii 
singuratici și posomoriți 
care și-au refuzat împli
nirile paternității și ma
ternității și c.are trăiesc 
gcum-, vârstă „jucăriilor 
stricate" din „orașu-n 
care plouă de trei ori pe 
săptămînă" al poetului ■ 
Ion Minulescu. Ei nu pot 
simți bucuria bătrîn'lor 
Onofrei. Ei încheie un ci
clu de vieți, încheie un șir 
de bărbați și femei care 
i-au adus prin timp pînă 
aici ; pentru că visînd 
să-și conserve fericirea 
clipelor de dragoste și 
bucuriile cotidiene ale ti
nereții, s-au ferit de „po
vara" copiilor și s-au tre
zit dintr-o dată singuri. 
Timpul e ireversibil 1 Vre
mea maternității și pater
nității nu se poate întoar
ce și bătrânețea are 
atunci un gust amar.

Participînd la sărbă
toarea familiei Onofrei, 
mă gîndeam de aseme
nea la marile familii care 
cresc în țară, și în care • 
cultul acesta al întîlnlrii, 
moștenit din moși stră
moși, s-a pierdut, în care 
frații și surorile se risi
pesc în lume fără să păs- ■ 
treze legături intre ei si 
între părinți... Atunci bă
trînii trăiesc o singurăta
te mai apăsătoare și mai 
dureroasă decît a acelo
ra care nu au copii și nuri ■ 
simt în viață. Cît de nobi
lă și de înălțătoare ar fi 
reluarea acestei tradiții 
străvechi a sărbătorii fa
miliei, pretutindeni acolo 
unde s-au născut și au 
crescut mulțl copii din e- 
forturile, sacrificiile, visu
rile și bucuriile unor pă
rinți ca Ana șl Ion Ono
frei, două coloane din
tr-un pridvor românesc 1

Adrian DOHOTARU

■ Locuiesc în Șoseaua Olteniței 79—81, 
blocul 10, de la 1 aprilie 1984 și mi-am 

achitat întotdeauna obligațiile bănești față 
de administrație. Cu foaie acestea, în luna 
aprilie 1966, deci după doi ani de la mutare, 
mi se aduce la cunoștință că slnt datoare 
cu suma de 176,40 lei, reprezentînd cotele de 
întreținere a apartamentului pe lunile ianua
rie—martie 1964. Ciudat I în această perioa
dă, blocul era încă în construcție, iar eu a- 
veain alt domiciliu.

Am socotit că nu este cazul să plătesc, de 
vreme ce nu m-am folosit de apartament ; 
dar administrația a continuat să mă preseze 
prin somații. în cele din urmă, fără nici Un 
temei legal, a scos de la Notariatul de Stat 
al raionului Nicolae Bălcescu un titlu execu
tor, înființind poprire asupra salariului meu. 
Am întrebat pe tovarășul administrator al 
blocului, Moraru, de ce procedează în acest 
fel. Mi-a răspuns : „Știu că nu este legai, 
totuși acești bani trebuie obținuți, indiferent 
cum".

De ce sînt eu obligată să răspund pentru 
greșeli de care nu sînt vinovată ? Adminis
trația de clădiri I.A.L. nr; 11, raionul N. Băl
cescu din București trebuie să-și rezolve pro
blemele în mod legal șl nu pe spinarea lo
catarilor.

Ing. Hortcmsa ATANASIU

ȘS5S Dacă vrei să cumperi zahăr, măsline, 
biscuiți etc., de la cooperativele din co

muna Berchișești sau de la cea din satul 
COrlata, raionul Gura Humorului, trebuie să 
vil cu pungă sau htrtie de acasă. După cite 
am aflat, în depozit se găsește destulă htrtie 
de ambalat, dar magazinelor nu li se dă. 
Ce părere au tovarășii de la U.R.C.C. Gura 
Humorului de acest fel de deservire î

I. CHIRVASE
HSB Mal mulțl locuitori din comuna Dozești, 

comună cu o populație numeroasă, ne 
arată într-o scrisoare că instalația morii „23 
August" — singura moară din partea locului 
care-1 deservește — e mai mult stricată. Pen
tru a măcina sînt nevoiți să străbată zeci de 
kilometri sau să se resemneze cu... rîșnița.

Comuna ține de raionul Oltețu, al cărui 
sfat popular trebuie să ia cît mai urgent mă
suri de îndreptare a situației.

K® Răspunzînd la o sesizare adresată de 
mai mulți cetățeni din cartierul Baba 

Novac, secțiunea comercială a Sfatului popu
lar raional Tudor Vladlmirescu din Capiială 
ne informează că, în. complexul comercial 
care se va da în folosință în perimetrul Mi
hai Bravu — l.O.R. — B-dul Muncii, este 
prevăzută, printre altele, deschiderea unui 
centru de reparat încălțăminte și a unei fri
zerii.

țffl CONSTANTIN RAPCF.A, din comuna O- 
0311 bîrșia Cîmp, raionul Calafat, ne scrie că 
nici pînă astăzi nu și-a primit o parte din 
drepturile bănești pentru munca prestată la 
întreprinderea de construcții hidrotehnice și 
foraje șantierul nr. 2 — București. Deși, la 
lichidare, meșterul Calaianu și contabilul 
Chioveanu i-au promis că-i vor trimite banii 
la domiciliu, nu s-au ținui de cuvînt,

rra Din partea unui grup de muncitori am 
B0 primit următoarea scrisoare: Ca să a- 
jungem la locurile noastre de muncă, schelele 
Gura Ocniței — Tîrgovlște, S.M.T. Comișani, 
etc., sîntein obligați să trecem peste rîul Ia
lomița. Traversarea se face peste o punte 
care are unele scîndiirl lipsă, altele putrede, 
fapt care ne dă emoții de fiecare dată că 
ne-am puica trezi în apă. Toate sesizările 
noastre către sfatul popular au fost Inutile. 
Nu s-a făcut nimic. Puntea rărnîne și pe mal 
departe o... punte a suspinelor. Tovarășii de 
Ia Sfatul popular raional Tîrgoviște au cu- 
vintul.

IțSSj Ca urmare a unei sesizări făcute la în- 
cepului acestui an de mai mulțl locatari 

din cartierul Floreasca, întreprinderea de 
Transport București ne-a informat că „s-au

luat măsuri operative și eficiente"’ în ve
derea înlăturării zgomotelor provenite de la 
aulobaza Floreasca.

După șase luni însă, o nouă scrisoare pri- 
milă din partea acelorași cetățeni ne arată 
că, In fapt, măsurile au fost luate numai pe 
hîrtie. Motoarele autobuzelor care staționea
ză aici sînt ambalate cu aceeași pulere, se 
aud claxoane; se‘ discută cU VOce tare etc.

De vreme ce tovarășii de Ia I.T.B., care au 
semnat răspunsul adresat redacției, au cotiși-, 
derat că trebuie luate măsuri, de ce -nu au 
urmărit ca ele șă fie și aplicate? Oare sem
nătura nu-i angajează cu nimic față de cetă
țenii din vecinătatea autobazei Floreasca, 
dornici de liniște ?

E0 DUMITRU TIRON din Galați ne scrie :
Foarte inulți saiariați gălățeni al între

prinderii de construcție a Combinatului si
derurgic „Gli. Gheorghip-Del" au primii lo
cuințe. Datorită faptului că nu ni s-au eli
berat repartiții de la spațiul 'locativ al ora
șului, ci ordine do cazare de la întreprindere, 
deși avem domiciliul stabil în Galați, sîntom 
nevoiți să obținem periodic viză de flotant 
pe buletinele de identitate. Ni se pare cu 
totul nefirească această situație.
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La ce nivel tehnic 
sint asimilate
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Ol ANI DE IA DESCHIDEREA
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Marea majoritate a utilajelor din industria minieră sînt fabricate 
în întreprinderile noastre constructoare de mașini. Despre nivelul 
tehnic și calitativ al instalațiilor de preparare a minereurilor, 
transportoarelor cu bandă de cauciuc, perforatoarelor electrice, 
mașinilor pneumatice de încărcat, pompelor electrice, întrerupă
toarelor electrice antigrizutoase executate la noi, beneficiarii din 
exploatările și unitățile miniere au numai cuvinte de apreciere. 
Dar, așa cum s-a arătat la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din 
industria construcțiilor de mașini, performanțele tehnice ale unor 
produse pentru industria minieră foarte solicitate, între care loco
motive de mine, ciocane de abataj, perforatoare și mașini de ex
tracție, nu se ridică la înălțimea exigențelor. Datorită deficiențelor 
tehnologice de execuție, anumite utilaje au o slabă rezistență în 
condițiile de exploatare. Ce cauze au determinat aceste neajun
suri și ce măsuri sînt necesare pentru ca toate cele circa 50 de 
utilaje miniere care se vor asimila în fabricație în perioada cinci
nalului să se ridice la un înalt nivel tehnic și calitativ?

două căi: concentrînd activitatea 
de cercetare, proiectare și execuție 
a prototipurilor fie în institutul de 
proiectări, fie în uzinele construc
toare. Rămîne de văzut care este 
la noi cea mai potrivită soluție de 
înlăturare a dispersării muncii de 
concepție și a inconvenientelor ce 
decurg din ea.

Cînd mașinile
se nasc greu

La început, discutăm cu ing. Pe
tre Stănescu, șeful serviciului omo
logări și asimilări de utilaje din 
Direcția mecanoenergetică a Mi
nisterului Minelor.

— Despre nici un utilaj minier 
asimilat în fabricație în ultimii ani 
n-am putea spune că este neco
respunzător sau rămas mult în 
urma nivelului general al tehnicii 
miniere. In unele cazuri se consta
tă însă scăpări și deficiențe care 
fac ca performanțele lor în exploa
tare să fie sub posibilități. Cîteva 
exemple. La locomotivele cu tro
leu LM-7, de pildă, s-a amplasat 
greșit aparatajul electric, iar pro
blema controlerelor și a comenzi
lor nu a fost rezolvată în modul 
cel mai corespunzător. După un 
an de exploatare, la transportorul 
blindat TR-3, o reușită incontesta
bilă a uzinei „Unio“-Satu Mare, au 
apărut deficiențe care fac necesare 
unele îmbunătățiri. Locomotivele 
Diesel de mină produse de aceeași 
uzină ridică problema evitării de
gajării de gaze nocive. în sfîrșit, 
reductorul planetar al troliilor pen
tru planuri înclinate, de 1 300 kgf, 
cu una și două tobe, pierde ulei, 
iar datorită modului de amplasare 
a comenzilor și a frînelor acestor 
trolii manevrarea lor este inco
modă. In plus, frînele fiind dimen
sionate la limită, la depășiri cît de 
mici a sarcinii nominale ele nu 
mai funcționează perfect.

— Noi socotim că obiecțiile 
pe care le-ați adus nu pot fi 
considerate simple . „scăpări". 
Ce alte observații critice mai 
puteți face asupra utilajelor 
miniere ?

— Uneori, alegerea modelului de 
referință nu s-a făcut în funcție de 
condițiile specifice minelor noastre. 
De pildă, mașina de extracție 
2T 2500/1000, proiectată de 
IPROMIN și realizată ca prototip 
de către uzina „Progresul“-Brăila, 
a trebuit să fie abandonată din 
cauză, că mai multe subansamble 
s-au dovedit a fi depășite. Cioca
nele perforatoare CP-24 pentru 
minereuri, executate de uzina „In- 
dependenț.a“-Sibiu, au fost modifi
cate de trei ori și abia acum ur
mează să ne fie livrat un lot îmbu
nătățit.

— Dar despre unele utilaje 
miniere din fabricația curentă 
ce ne puteți spune ?

— Cu toate că eforturile de în
noire a producției sînt evidente, 
de ani de zile se mențin totuși în 
fabricație unele utilaje depășite de 
progresul tehnic contemporan, 
nerentabile și ineficiente în ex
ploatare. Mă refer la transportoa
rele SKR-11 și TP-1, produse de 
uzina „Unio", și care au fost asi
milate în urmă cu 15 ani. Este a- 
devărat, s-a încercat modernizarea 
lor, dar fără rezultat: cele cî
teva prototipuri ale soluțiilor 
„modernizate" au fost respinse la 
omologare. în prezent, în vederea 
înlocuirii totale a celor două tran
sportoare, se întocmește un stu
diu tehnico-economic.

— Nu aveți impresia că, în 
mare parte, unele din neajun
surile amintite puteau fi pre
întâmpinate chiar de Ministe
rul Minelor?

— Nu vă pot contrazice catego
ric, deși cred că principala sursă 
a tuturor deficiențelor este ciclul 
lung de asimilare a noilor produse. 
Iar acesta depinde aproape exclu
siv de Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Noi ne stră
duim să punem la dispoziția con
structorilor toate datele de care au 
nevoie spre a ne putea furniza cele 
mai reușite utilaje. Totuși, asimi
larea durează atît de mult, îneît, 
adeseori, în momentul în care ni se 
livrează un utilaj nou, undeva în 
lume s-a creat deja ceva similar 
cu calități superioare. Recunoaș
tem însă că uneori, noi, benefi

ciarii, n-am precizat de la început 
toate condițiile pe care trebuie să 
le îndeplinească noile utilaje, am 
„scăpat" din vedere, cum se spune, 
cîte ceva — și de aici o parte din 
deficiențele la care ne-am referit.

...iar experi
mentările și 
omologarea 
nu se fac cu 
exigența ma
ximă

Am cerut părerea ing. Ion Lu- 
țaș, constructorul șef al Uzinei 
„Unio“-Satu Mare :

— M-aș opri mai întîi la tro- 
liile pentru planuri înclinate cu 
una și două tobe. Ele au fost asi
milate pe baza unui proiect de 
execuție întocmit de IPROMIN. La 
omologarea prototipului, totul a 
fost în ordine. Deci uzina s-a în
cadrat întrutotul în prevederile 
documentației tehnice. Abia în ex
ploatare, după ce s-a executat se
ria zero, s-au constatat greșelile de 
care vorbea ing. Petre Stănescu 
din Ministerul Minelor. Să fiu sin
cer, vina noastră constă în faptul 
că am avut prea mare încredere în 
proiectul elaborat de IPROMIN. în 
mod normal, toate deficiențele ar 
fi trebuit să iasă în evidență cu 
ocazia omologării. Dar se pare că 
omologarea s-a făcut superficial și 
în fabricație a fost asimilat un 
produs necorespunzător.

regulă, de către oameni care au de 
îndeplinit sarcini de plan. Ca ur
mare, la cea mai mică defecțiune, 
noile utilaje sînt apreciate drept 
necorespunzătoare și date de o 
parte, fără a se stabili nimic pre
cis în legătură cu comportarea lor. 
Concluziile unei asemenea „expe
rimentări" sînt deci neconcludente 
și pripite. Remedierile se fac tot 
pe bază de raționamente teoretice 
și nu de observații practice. Așa 
se face că uneori defecțiunile sau 
erorile de proiectare sînt detectate 
abia după începerea fabricației de 
serie. Consider că experimentarea 
noilor utilaje miniere trebuie să 
fie- încredințată, fără excepții, u- 
nor oameni cu înaltă calificare, a 
căror sarcină, în perioada experi
mentării, să fie exclusiv urmări
rea comportării lor în exploatare.

0 strinsă con
lucrare intre 
beneficiar, 
proiectant și 
uzina cons
tructoare

— Propunerea merită stu
diată. Ce alte cauze influen
țează negativ calitatea unor 
utilaje miniere ?

— Am constatat că forurile de 
resort din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, în loc 
să fructifice cît mai mult expe
riența valoroasă, aș spune spe
cializarea unor uzine în realizarea 
diferitelor utilaje miniere, au obi
ceiul să transfere fabricația unui 
produs dintr-o uzină în alta. Aceas
ta dăunează calității. Este cazul 
vagoneților cu autodescărcare pen
tru minereuri, al alimentatorului 
cu brațe. După părerea mea, nu 
transferarea arbitrară a sarcinilor 
este cea mai potrivită cale de ni
velare a încărcării capacităților de 
producție ale diferitelor uzine.

Ne-am reîntors la Ministe
rul Minelor. Față de noile ele
mente intervenite în discuție, 
tov. Petre Stănescu ne-a pre
cizat .

— Dar omologarea s-a fă
cut în prezența dv., a execu- 
tanților...

— E adevărat, clar nouă ne pot 
scăpa ușor multe lucruri. Cei ca're 
cunosc particularitățile specifice 
ale condițiilor de exploatare a 
utilajelor sînt tovarășii din Minis
terul Minelor, nu noi. Cred că pe 
viitor beneficiarii ar trebui să fie 
mult mai exigenți cu prilejul omo
logării noilor utilaje. Iar la baza 
exigenței ar fi bine să stea ob
servațiile culese sistematic din di
feritele exploatări miniere. Lucru 
care, după cîte știu, în prezent nu 
se prea face.

— Noi rămânem totuși la 
părerea că dacă constructorul, 
respectiv uzina „Unio“ — 
Satu Mare, ar fi dovedit un 
mai înalt spirit de răspunde
re, unele din deficiențele de 
proiectare puteau fi evitate în 
fabricația de serie.

— Poate că aveți dreptate. în 
orice caz, potrivit noii reglemen
tări a activității de proiectare, în 
viitor vom primi doar proiecte 
tehnice, pe cele de execuție ur- 
mînd să le întocmim noi, în uzină^ 
Aceasta presupune ca IPROMIN să 
intensifice activitatea de funda
mentare a proiectelor tehnice pe 
baza cunoașterii și interpretării 
datelor furnizate de diferitele în
treprinderi miniere cu privire la 
comportarea utilajelor în condițiile 
specifice de exploatare a lor. Tot
odată, pe cît posibil, proiectanții 
ar trebui să nu se mai lase furați 
de soluțiile constructive compli
cate, alese de obicei numai de dra
gul spectaculozității.

Opiniile ing. Ion Luțaș sînt 
împărtășite și de ing. Corne- 
liu Zgăvîrdici, șeful serviciu
lui . tehnic al Direcției gene
rale utilaj petrolier și minier 
din M.I.C.M. El ne-a spus:

— Constructorul-șef de la „U- 
nio“ — Satu Mare are dreptate. In 
legătură cu asimilarea utilajelor 
miniere ar mai fi de adăugat că 
încă nu s-a creat cadrul organi
zatoric necesar experimentării pro
totipurilor. Acest lucru se face, de

Ing. Gheorghe Dinescu, șeful 
serviciului tehnic al IPROMIN :

— Nimeni nu poate spune că un 
utilaj nou, complex, se construiește 
perfect de la început. (Contestăm 
valabilitatea acestei concepții fa
taliste — n.r.). Apar în mod inevi
tabil mici nepotriviri. Totul este 
ca ele să fie depistate și corectate 
la timp. Aici are dreptate ing. Ion 
Luțaș de la „Unio“-Satu Mare.

— Problema nu este cine 
are dreptate. Vă rugăm să ne 
spuneți de ce pentru unele 
utilaje s-au întocmit proiecte 
de mai slabă calitate ?

— O să dau răspunsul, dar, mai 
întîi, susțin că dacă ar exista o 
uzină sau. un atelier de prototipuri, 
care să se ocupe inclusiv de omo
logarea lor și abia apoi noile pro
duse să fie încredințate, pentru 
realizarea în serie, uzinelor con
structoare de mașini, multe scăpări 
ar putea fi prevenite „din fașă". 
Nu putem fi de acord că ne ten
tează soluțiile complicate : din 
imensul material documentar pe 
care-1 avem la dispoziție alegem 
ce considerăm mai potrivit. Poate, 
uneori, ca în cazul troliului cu una- 
două tobe, din lipsă de timp, ale
gerea unor soluții pentru suban
samble să nu fi fost cea mai feri
cită. Dai- nu poate fi vorba de un 
stil de muncă defectuos care ne-ar 
caracteriza.

In discuție a intervenit și 
ing. Constantin Rădulescu, ad
junctul șefului atelierului de 
proiectări pentru utilaje:

— Multe necazuri au apărut da
torită faptului că proiectantul n-a 
știut cine va da viață proiectului, 
în ce condiții.

(Dacă am admite părerea 
ing. Constantin Rădulescu, ar 
însemna că de vină sînt con
structorii, că nivelul proiecte
lor ar trebui aliniat cu gradul 
de dotare tehnică al unei în
treprinderi sau al alteia. Ceea 
ce este greșit. Indiferent de 
posibilitățile executantului, 
proiectul trebuie să se ridice 
la un înalt nivel tehnic și ca
litativ — n.r.).

In continuare, interlocuto
rul ne-a spus:

— De mare actualitate, în ve
derea îmbunătățirii calității noilor 
produse, este realizarea unei 
munci de concepție cît mai unitare. 
Practica altor țări arată că în do
meniul proiectării de utilaj minier, 
acest lucru se poate realiza pe

— Furnizorii ne cer, de multe 
ori, să le spunem noi cum să fie 
utilajele de care avem nevoie. Ei 
ne reoroșează, în esență, că uneori 
nu știm ce vrem, că le dăm prea 
puține indicații constructive, că 
alteori le dăm, dar nu sînt potrivi
te. Adevărul este că noi, ca benefi
ciari, nu putem stabili soluții con
structive, acesta fiind rolul con
structorului. Noi trebuie, însă, să 
specificăm cu exactitate tot' ce se 
cere de la un nou utilaj. Iar aceste 
cerințe nu sînt deloc ușor de sta
bilit, întrucît condițiile de lucru 
diferă aproape de la o mină la alta. 
Se desprinde deci ideea necesi
tății unei mai strînse colaborări 
între beneficiar și furnizor încă 
din faza stabilirii modelului noilor 
produse. Atribuțiile- celor doi, în 
materie de asimilări, nu pot fi se
parate. Ele se întrepătrund strîns.

Intr-adevăr, la anumite omolo
gări s-au strecurat „scăpări" sur
prinzătoare. Cu un plus de efort, 
asemenea lipsuri pot fi evi
tate? Cred că modernizarea unor 
secții ale uzinelor constructoare, 
mai' ales de tratamente termice,

înființarea unor ateliere de proto
tipuri bine utilate, dotarea uzine
lor constructoare cu standuri de 
probă adecvate ar contribui din 
plin asupra îmbunătățirii nivelului 
tehnic al utilajelor miniere care se 
vor asimila în viitor.

★
Participanții Ia anchetă an ri

dicat cîteva probleme esențiale, 
care ni se par interesante și care 
ar merita să fie analizate cu aten
ție de ministerele de resort. 
Ne referim în primul rînd la po
sibilitățile de a se trece la unifi
carea muncii de concepție, Ia îm
bunătățirea condițiilor de reali
zare și mai ales de experimenta
re și omologare a prototipurilor, 
la cerința ca colaborarea între 
beneficiari, proiectanți și uzinele 
constructoare de utilaje miniere 
să îmbrace noi forme, adecvate 
sarcinilor și exigențelor actuale, 
în așa fel îneît ciclurile de asi
milare să fie substanțial scurtate, 
iar produsele fabricate să fie de 
cel mai înalt nivel tehnic și a- 
daptabile condițiilor zăcămintelor 
din țara noastră. Acest lucru este 
facilitat de existența unui pro
gram de asimilări pe o perioadă 
de cinci ani. Ancheta a mai scos 
în evidență că toate aceste pro
bleme sînt cunoscute, dar că a- 
numiți specialiști din Ministerul 
Minelor și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini amînă 
soluționarea lor și se complac în 
a da vina unii pe alții. Aceste 
fapte denotă defecțiuni în stilul 
de muncă, ce se repercutează cu » 
serioase neajunsuri. Iată de |
ce este absolut necesar ca a
cele două ministere să depășeas- B 
că faza discuțiilor preliminare, să | 
dea dovadă de un înalt spirit de S 
răspundere față de orice ches- o 
tiuni nerezolvate de care depind | 
accelerarea ritmului asimilării S 
mașinilor de extracție de mare _ 
productivitate, a elementelor de | 
susținere în abataje, precum și a 8 
utilajelor de mecanizare a lucră- n 
rilor și transportului în subteran, | 
îmbunătățirea calității echipa- d 
mentelor și ridicarea performan- a 
țelor lor tehnice și funcționale. | 
Nu trebuie nici un moment scă- “ 
pată din vedere problema esen- B 
țială — și anume : nivelul tehnic | 
și calitativ al mașinilor și utila
jelor este hotărîtor în creșterea | 
productivității muncii în între- | 
prinderile miniere.

Ing. Adrian PRODAN

I
I
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i

I

(Urmare din pag. I)

20 ce- 
cu un 
repre- 
batar-

talice, soluție aplicată pentru pri
ma dată în țara noastră. Construc
ția acestor celule s-a realizat cu 
ajutorul unor instalații complexe
— platforme autoridicătoare, ma
carale pe șenile, vibrosonete etc.
— prin care s-a asigurat practic 
o mecanizare completă a lucrări
lor. Instalațiile respective, execu
tate în cea mai mare parte în țară, 
au reprezentat o realizare origi
nală românească de tehnică nouă.

Pe baza soluțiilor adoptate și fo
losind cu deplină pricepere insta
lațiile și utilajele cu care au fost 
dotați, harnicii constructori ai ba- 
tardoului au realizat c performan
ță remarcabilă, reușind ca în nu
mai 8 luni — incluzînd și o peri
oadă de iarnă — să execute 
lule din palplanșe metalice 
diametru de 18 m fiecare, 
zentînd partea centrală a
doului, și să realizeze joncțiunea 
acestei părți cu malurile prin di
guri de pămînt și piatră etanșate 
cu perete de palplanșe. La 8 mai 
1966, în cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a P.C.R., ultima porțiu
ne din digul aval a fost închisă și 
incinta fazei I terminată. Con
structorii noștri au raportat parti
dului că prima și una din cele mai 
grele etape a construcției Sistemu
lui hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier s-a încheiat cu 70 
de zile înainte de termenul sta
bilit. Trupul uriaș al batardoului, 
lung de peste 1 300 m, a izolat o 
mare porțiune din albia Dunării.

Imediat, în continuare, apa a fost 
evacuată din interiorul batardou
lui, incinta a fost pusă la uscat și 
pentru prima oară în istoria ei, 
albia Dunării pe circa 20 ha a ieșit 
la iveală, devenind astfel posibilă 
începerea lucrărilor de excavații 
la centrala și ecluza de pe malul 
românesc. Folosind bine avansul 
obținut, pînă la începutul lunii 
septembrie — adică în numai două 
luni — au și fost excavați 
circa 250 000 mc de stîncă din 
totalul de 1 100 000 mc. în incintă 
s-au început, de asemenea, lucră
rile de betonare la fundația

■ duzei.
în paralel, s-au desfășurat 

succes lucrările de construcții 
la porturile amonte și aval

Stația mecanizată de calcul a Sfatului popular al Capitalei : în secția de sortare, , , , ! - tabulare se prelucrează
documentele de evidență primară cu ajutorul cartelelor perforate Foto : R. Costln
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ecluzei, care se realizează în afara 
incintei principale. La portul a- 
monte, folosindu-se o tehnologie 
de execuție originală, s-a terminat 
betonarea primului din cei șase 
piloni și se lucrează acum la cel 
de-al doilea. La portul aval s-a 
realizat închiderea unei a doua in
cinte, în aval de incinta principa
lă, care va permite începerea 
chiar din acest an, cu circa 6 luni 
înainte de termenul programat, a 
lucrărilor de betonare la zidurile 
acestui port. Pe mal au început 
excavațiile la zidul blocului de co
mandă al centralei' și se pregă
tește betonarea acestuia. Pentru 
amenajarea albiei în aval de ba
raj s-a executat un volum impor
tant de dragaje.

Se poate spune că lucrările de 
bază sînt atacate pe fronturi nu
meroase și în paralel, asigurîn- 
du-se un ritm susținut de lucru și 
creîndu-se condiții pentru reali
zarea și depășirea planului anual 
de construcție pe anul 1966 și a 
planurilor din anii următori. Con
structorii grupului nostru de șan
tiere, mulți dintre ei crescuți la 
„școala" Bicazului și Argeșului, au 
dovedit tenacitate și capacitate 
creatoare în soluționarea practică 
a problemelor pe care le ridică 
proporțiile și, în general, condițiile 
în care se desfășoară lucrările. 
Sîntem încredințați că ei vor face 
față cu succes și altor probleme 
care se vor ivi, vor găsi rezolvarea 
lor, ducînd la bun sfîrșit sarcini
le ce le revin în construirea aces
tui mare obiectiv al electrificării 
tării noastre. Aprecierile făcute de 
conducătorii de partid și de stat, 
cu prilejul vizitării șantierului în 
luna iunie a.c., sînt pentru con
structorii noștri un puternic 
imbold în muncă.

O activitate stăruitoare a fost 
desfășurată în perioada care s-a 
scurs și pentru crearea bazelor de 
organizare a șantierului. Pentru 
cazarea muncitorilor s-au constru
it și, în cea mai mare parte, s-au 
dat în folosință la Gura Văii spa
ții de locuit pentru circa 4 000 per
soane, cu dotările social-culturale 
aferente. In orașul Turnu Severin 
se lucrează intens la primul lot 
de 1 000 apartamente pentru ca
zarea muncitorilor și la dotările 
social-culturale necesare ; o mare 
parte din aceste construcții au și 
fost date în folosință.

După cum este cunoscut, ridica
rea apelor Dunării prin construc
ția barajului de la Porțile de Fier 
impune necesitatea strămutării u- 
nui număr important de căi de co
municație, instalații industriale și 
localități existente astăzi de-a lun
gul Dunării. Reconstruirea lor a 
început și unele din acestea sînt 
într-o fază foarte avansată.

Realizări importante s-au obți
nut și pe șantierul de pe malul 
iugoslav. Batardoul fazei I, care 
închide incinta centralei, ecluzei și 
o parte din barajul deversor. a fost 
terminat și lucrările de excavare 
în această incintă se află într-un 
stadiu avansat. Pe malul iugoslav 
au început, de asemenea, lucrările 
de betonare la lucrările de bază. 
Stadiul organizării de șantier asi
gură desfășurarea normală a pro
gramului de construcție.

întreaga activitate a celor două 
șantiere de pe malul român și iu
goslav este strîns coordonată și se 
desfășoară în condiții optime, cu 
respectarea strictă a programului 
și cerințelor tehnice stabilite în 
comun. Toate problemele curente, 
inclusiv problemele de proiectare, 
execuție, urmărire a lucrărilor etc., 
se rezolvă operativ printr-o colabo
rare fructuoasă între organizațiile 
corespunzătoare din cele două țări. 
Cea de-a șasea sesiune ordinară a 
Comisiei mixte româno-iugoslave 
pentru Porțile de Fier, care a avut 
loc în luna iulie a.c. la Belgrad, 
a constatat că lucrările prevăzute 
a fi realizate în anul în curs se des
fășoară în bune condiții și în con
formitate cu programul general de 
execuție a întregului sistem.

In Întreprinderile din regiunea brașov

Produse 
peste plan în valoare 
de 178 milioane lei

BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — Potrivit datelor Direc
ției regionale de statistică, întreprinderile industriale din 
regiunea Brașov au ob|inut, în cele 8 luni care s-au scurs 
din acest an, rezultate importante în realizarea sarcinilor 
de plan. în această perioadă, pe ansamblul industriei re
giunii Brașov s-a realizat peste plan o producție marfă a 
cărei valoare depășește 178 milioane lei. S-au produs în 
plus peste 1 200 tone piese ofel, 21 000 tone cărbune, 1 300 
tone îngrășăminte azofoase, 15 tractoare, 1 837 tone ce
luloză și hîrtie, 1170 tone ciment și altele. Sarcina de 
creștere a productivității muncii a fost realizată în a- 
ceasfă perioadă în proporfie de 101,2 la sută, nivelul atins 
fiind cu 8,4 la sută mai mare decîf în aceeași perioadă a 
anului trecut. Rezultate pozitive s-au înregistrat și în do
meniul reducerii prefului de cost, economiile suplimentare 
ridieîndu-se, pe 7 luni, la 62 700 000 lei.

SOLUȚII TEHNICE 

DE EFICIENȚĂ 

ÎNALTĂ
.Două soluții tehnice de ma

re eficacitate economică și-au 
găsit recent aplicarea la Uzi
na de alumină din Oradea. 
Una din ele rezolvă dozarea 
exactă'a amestecului de bau
xită și var. Cea de-a doua 
soluție se referă la înlocui
rea dispozitivului de reglare 
a alimentării autoclavelor. 
Specialiștii uzinei au uti
lizat la fabricarea acestui 
dispozitiv o compoziție spe
cială, datorită căreia durata 
de rezistentă a regulatorului 
a crescut de aproape 30 de 
ori. Aplicarea noii soluții a- 
duce uzinei, lunar, economii 
de aproape 600 000 lei.

_____________ _____________________ I

Valorificarea zgurei cuprifere 
la fabricarea cimentului

Zgura cupriferă gra
nulată, deșeu rezultat 
din prelucrarea metale
lor neferoase în combi
natele chimico-metalur- 
gice din țară, și-a găsit 
calea reluării circuitului 
producției ca urmare a 
strădaniilor cercetători
lor de la Fabrica de ci
ment din Turda. In urma 
experiențelor efectuate 
în laborator cu deșeuri 
primite de la combinatul 
din Baia Mare, s-a ajuns 
la concluzia că ele pot 
fi folosite în locul cenu- 
șei de pirită Ia fabrica
rea cimentului prin pro
cedeul umed. Avînd un 
conținut bogat în siliciu, 
zgura cupriferă este 
foarte indicată pentru 
obținerea unor cimen

turi cu rezistențe sporite, 
contribuind la îmbună
tățirea calității lor. In 
același timp, zgura cu
priferă are proprietatea 
de a micșora substanțial 
umiditatea pastelor de 
ciment în timpul proce
sului tehnologic, ceea 
ce duce la reducerea 
consumului de combus
tibil în . cuptoarele de 
clincher.

Procedeul va face ca 
importante cantități de 
zgură cupriferă, rezulta
te de la combinatele 
chimico-metalurgice de 
la Baia Mare, Copșa 
Mică etc., să fie valori
ficate la fabricarea ci
mentului.

(Agerpres)
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NOTA DIN CATALOG 
și pregătirea reală 

a elevului

Simpozion cu prilejul 
Centenarului 
George Coșbuc

Anul de învățămînt nu s-a 
deschis încă. Sutele de mii de 
copii și tineri nu și-au reluat lo
cul în bănci pentru a începe 
obișnuitul ciclu al vieții școla
re, cu toate preocupările, sa
tisfacțiile sau grijile sale. In 
aceste condiții, o discuție des
pre note, fie ele mari sau mici, 
ar putea părea prematură. Și 
totuși, unele constatări prile
juite de diferitele examene pe 
care elevii le-au avut de trecut 
în înaintarea lor pe scara 
ierarhiei școlare o ancorează 
în actualitate. Mai mult, ex
periența pedagogilor demon
strează că primele zile de 
cursuri — a căror dată se a- 
propie — sînt adesea hotări- 
toare pentru desfășurarea în
tregului an școlar.

SCINȚEII
PREMIANȚI... 
REPETENȚI (!)

Un profesor diriginte din Baia 
Mare ne-a relatat următoarea în- 
timplare. Tînăra Eva C. a absolvit 
liceul în vara anului 1964. Pre
miantă în fiecare clasă de liceu, 
n-a avut emoții prea mari atunci 
cînd s-a dus să participe la con
cursul de admitere la Facultatea 
de chimie a Universității din 
Cluj, cu atîț mai mult cu cît 
în liceu la chimie luase în 
fiecare an nota 10 Rezultatul — 
o mare surpriză : respinsă. Se pă
rea că a fost o întîmplare neferi
cită, un „ghinion" etc. Anul urmă
tor, examenul a fost repetat, dar 
cu același trist rezultat. Cum de 
s-a întîmplat așa ceva ? Am cerut 
părerea părinților, a profesorilor.

— Pe lingă, amărăciunea noastră 
și deziluzia fetei — ne-a spus ma
ma celei în cauză, — faptul ne-a 
intrigat. Au trebuit să treacă ani 
ca să ne dăm seama de cunoștin
țele reale ale copilului nostru. Dacă 
la primul examen am mai crezut 
într-o neșansă, la cel de-al doilea 
ne-am convins că e vorba precis 
de o insuficientă pregătire. Cred 
că sînt de vină foștii, ei profesori, că 
am fost derutați de premiile acor
date cu ușurință. S-au obișnuit cu 
ea premiantă și probabil nu i-au 
mai luat în seamă scăderile.

De pe urma „mărinimiei" profe
sorilor suferă, după cum se vede, 
și elevii, și părinții împreună cu 
ei. Exemplul acesta, din păcate, nu 
este singular.

— Chiar în liceul nostru — a- 
daugă prof. Gheorghe Boga, de la 
liceul nr. 1 din Baia Mare — am 
avut cazuri cînd elevi foarte buni, 
premianți, n-au reușit să intre în 
facultate, deși în școală erau soco
tiți excepționali la materiile de 
concurs ale facultăților la care 
candidau. După părerea mea, cau
zele care provoacă aceste insuc
cese sînt multiple. Fiecare profe
sor, fiecare diriginte este dornic să 
aibă în clasa lui cîțiva sau măcar 
un elev eminent. E firesc. Nefiresc e 
că anumiți colegi încearcă să-i cre
eze dacă nu există pe căi care n-au 
nimic comun cu pedagogia. Trec 
cu vederea atunci cînd răs
punsurile nu sînt prea bune, 
nu le apreciază la valoarea re
ală. în jurul acestor elevi „ve
dete" se creează tin fel de au
reolă, care-i împiedică și pe ei în
șiși să-și cunoască obiectiv forțele, 
nivelul de cunoștințe. La aceasta 
se mai adaugă și „înțelegerea" pro
fesorilor de la materiile la care nu 
se susține examen la bacalaureat, 
care le dau elevilor note mari ca 
să nu le „strice" media generală. 
Abia la prima confruntare dincolo 
de porțile școlii iese la iveală ade
vărata situație, apar vizibile go
lurile din cunoștințe.

Cei mai mulți dintre interlocu
torii noștri au fost unanimi. în a 
aprecia ca în unele școli există o 
mare larghețe în notarea elevilor 
și că nota maximă nu înseamnă 
întotdeauna — așa cum ar fi fi
resc — cunoștințe maxime. Bine
înțeles, nimeni nu ia în discuție 
pur și simplu dacă într-o școală 
sau alta sînt puține sau multe note 
mari. Problema e dacă notele mari 
reflectă cunoștințele reale ale ele
vilor. „Lipsa de exigență a 
profesorilor are repercusiuni nedo
rite directe asupra elevilor, ne-a 
scris prof, emerit Irina Voichin, 
din Ploiești. Copiii devin mai puțin 
pretențioși cu ei înșiși, se obișnu
iesc să se mulțumească cu cunoș
tințe la limită, încep să creadă că 
în viață totul se obține ușor, fără 
muncă și strădanii personale. Pă
reri și impresii pe cît de necon
forme cu realitatea zilelor noastre, 
pe atît de dăunătoare pentru for
marea personalității și a caracte
rului fiecăruia".

— Nu e un secret pentru nimeni 
— este de părere prof, emerit Clo
tilda Constantinescu, directoarea 
liceului „Mihail Eminescu" din 
Buzău — că profesorul exigent 
creează, prin exemplul său perso
nal, o atmosferă serioasă de lucru,

de emulație în clasă. Elevii se a- 
propie cu mai multă încredere de 
el știind că munca lor este apre
ciată cu imparțialitate, convinși că 
volumul și profunzimea cunoștin
țelor lor sînt oglindite real în note. 
Cu toate acestea, mai sînt cadre 
didactice care vor să-și facă „re
nume",' să creeze o falsă impresie 
despre activitatea lor, pentru a fi 
„bine văzute" la diferite foruri de 
învâțămînt. în acest scop dau note 
exagerat de mari, „rotunjesc" me
diile, sînt mărinimoși cu elevi a că
ror pregătire nu corespunde întru- 
totul cu cerințele programei șco
lare. Este nevoie de o muncă in
tensă a colectivelor pedagogice din 
școli, a organizațiilor de partid și 
obștești, pentru a schimba această 
mentalitate înapoiată a unora din
tre colegii noștri, pentru a conso
lida în fiecare școală un sistem de 
notare cît mai rațional

Nu e mai puțin adevărat, am a- 
dăuga, că unele secții de învăță- 
mînt ale sfaturilor populare în
clină să „vadă" mai bine pe acei 
profesori care raportează procen
te mari de promovați cu note bune 
și foarte bune, fără a analiza atent 
nivelul de cunoștințe și comporta
rea elevilor. Nimic de zis, se cuvin 
evidențiați și stimulați profesorii 
care obțin rezultate bune în mun
ca de pregătire și educare a elevi
lor lor. Dar, firește, numai după 
ce forurile de învățămînt s-au 
convins de cîtă carte știu elevii.

EXTREMELE
DIN CATALOG

Mai mulți pedagogi, pasionați de 
profesia lor și preocupați intens de 
problemele bunei pregătiri a ele
vilor, au făcut un fel de statistică. 
Fără a da niște procente riguros 
exacte, ei au sesizat că — spre 
deosebire de anii din urmă — cînd 
în cataloage erau mai frecvente 
notele 6, 7, 8. în ultimii doi-trei 
ani școlari aceste note au cam dis
părut din multe cataloage. în lo
cul lor s-au conturat net două ex
treme : notele 9 și 10, pe de o parte, 
și notele 5 și mai mici, pe de altă 
parte. Unele cadre didactice au în
cercat să denumească acest feno
men „notare exigentă" (ori știe ele
vul ori nu știe) etc., etc. Care este 
explicația reală ?

— Lucrurile stau într-adevăr așa 
— confirmă prof. Romeo Popescu, 
șeful secției de învățămînt a Sfa
tului popular al orașului Craiova. 
în inspecțiile făcute prin școli, am 
găsit clase întregi cu premianți. 
Se crease chiar o adevărată între

cere între învățători și profesori 
pentru a avea cît mai mulți elevi 
cu note maxime, în loc să se sti
muleze reciproc în ridicarea nive
lului general de învățătură al cla
selor lor. într-una din clasele a 
IlI-a, de la Școala generală nr. 3, 
de exemplu, au fost declarați pre
mianți nici mai mult nici mai pu
țin decît... 17 elevi.

împreună cu prof. Romeo Popes
cu, am făcut o vizită la Școala ge
nerală nr. .1 din localitatea a- 
mintită, socotită fruntașă pe 
oraș. Aici, în clasele I—VIII au în
vățat în anul școlar trecut 853 de 
elevi. în privința rezultatelor, a 
notelor, din situația încheiată re
iese că numărul elevilor corijenți 
și repetenți este aproape egal cu 
cel al premianților. Deși se consta
tă diferențe în pregătirea elevilor, 
în clasa I C, de exemplu, unde au 
învățat 29 de elevi, 10 dintre ei 
sînt premianți, iar în clasa a Il-a D 
nu-s mai puțin decît 6 elevi cu 
media 10 și trei distinși cu pre
miul II, avînd media 9,95.

— La urma urmelor, avalanșa 
aceasta de premii este un non sens, { 
ne-a precizat prof. Simion Chiș, di- i 
rectorul Școlii generale nr. 122 din ; 
București. Premiul, prin definiție, j 
are menirea de a stimula pe elev, j 
de a fi o oglindă a pregătirii sale I 
excepționale. Multiplicat la scară 
mare, din monedă de aur premiul 
devine o monedă scăzută, devalo
rizată. și-și pierde cu totul efectul 
stimulator.

Desigur, așa cum au arătat in
terlocutorii noștri, există încă nu
meroase căi și mijloace prin 
care să se determine în rîndul 
corpului profesoral o mai mare 
responsabilitate în aprecierea cu
noștințelor elevilor. Important este 
ca fiecare învățător, fiecare pro
fesor să fie convins de faptul că 
orice notă pe care o acordă unui 
elev reprezintă o ștachetă de ce
rințe. pe care poate să o ridice 
sau să o coboare numai în măsura 
în care are o acoperire perfectă 
în cunoștințe științifice, în deprin
deri de studiu, în formarea unui 
mod propriu de gîndire și de in
terpretare a fenomenelor din par
tea elevului respectiv. Obiectivul 
major pe care trebuie să-1 urmă
rească fiecare cadru didactic este 
ca toți elevii să-și însușească cît 
mai multe cunoștințe, să capete o 
pregătire temeinică încă de pe 
băncile școlii. în realizarea acestui 
scop trebuie folosit judicios, cu 
toată răspunderea, sistemul de no
tare și de stimulare a elevilor.

Anchetă realizată de 
Florica DINU1.ESCU 
Victor DELEANU 
loan VLANGA

Cu ocazia centenaru
lui George Coșbuc, la 
cinematograful „Lucea
fărul" din Capitală a a- 
vut loc un simpozion or
ganizat de Comitetul de 
cultură și artă al orașu
lui București.

Despre viața și opera 
poetului au vorbit acad. 
Victor Eftimiu, Ovidiu 
Papadima, șef de sector, 
și Elena Piru, cercetător 
științific la Institutul de 
istorie- și teorie lite

rară „George Călines- 
cu".

A fost prezentat un 
program literar, inspi
rat din versurile poetu
lui, susținut de actori ai 
unor teatre bucureștene. 
precum și un program de 
filme.

Au participat scriitori, 
oameni de artă și cultu
ră, studenți, elevi, nu
meroși iubitori ai poe
ziei lui George Coșbuc. 

(Agerpres)

16,00 —■ Volei : Polonia — R. D. Germană și România 
— Iugoslavia.
Transmisiune de Ia Praga.

18.30 — Emisiunea pentru copil șl tineretul școlar :
întîlnire cu eroi îndrăgiți din filme românești.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Vitrina discului.

Prezintă : Grigore Constantinescu.
19.30 — Filmul serial : „Supraviețuitorii".
20,00 — Seară de teatru : „Copiii Soarelui" de Maxim 

Gorki.
Transmisiune de la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra".
In pauze : — Filmul documentar : „Tinerețe" 
realizat de Studioul „Al Sahia".

— Film : Desene animate.
— Telejurnalul de noapte.

22.30 — Buletinul meteorologic.

I

I

Noi cercetări 
în cancerolosie
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Interviu cu prof. dr. Antoine LACASSAGNE

Știința medicală desfășoară în zilele noastre un adevărat 
arsenal de mijloace pentru prevenirea și vindecarea cance
rului. Pentru a cunoaște nivelul ultimelor cercetări asupra 
naturii, profilaxiei și tratamentului acestei maladii, redacto
rul nostru George Cuibuș a adresat cîteva întrebări cunos
cutului savant, prof. dr. Antoine Lacassagne, membru al Aca
demiei de Științe din Franța:

Convergența
s

eforturilor in știință
(Urmare din pag. I)

Programul unitar împlinește, între 
altele, și misiunea eliminării para
lelismelor din cercetarea noastră 
științifică. Comisiile de specialitate 
ale Consiliului Național al Cerce
tării Științifice și programul pe ra
muri, binecunoscut de factorii în 
drept, pot contribui la coordona
rea, dozarea și unificarea efortu
rilor cercetătorilor noștri, la evita
rea paralelismelor ce se soldau 
adeseori cu risipă inutilă de ener
gie, timp, resurse materiale și fi
nanciare. Pe lîngă aceasta, mai 
apare evident și un alt avantaj, 
care indică cu pregnanță superio
ritatea actualei organizări a acti
vității științifice din țara noastră, 
și anume : posibilitatea de a ierar
hiza problemele ce urmează a fi 
soluționate, de a le canaliza spre 
obiective de amploare, către di
recții de cercetare care cer un 
efort bine conjugat, orientat. Sînt 
cu atît mai utile și mai importante 
aceste posibilități, cu cît în fața 
oamenilor noștri de știință actualul 
cincinal pune sarcini de maximă 
complexitate a căror soluționare 
implică contribuții sporite, variate. 
Convergența și armonizarea efortu
rilor în știința românească trebuie 
să vizeze, în același timp, nu numai 
tematica de cercetare, dar și ter
menele de finalizare. Cred că a- 
cestea ar putea fi uneori sensibil 
scurtate prin organizarea sistema
tică a unor întîlniri de lucru între 
oamenii de știință cu activități co
nexe.

Nu este mai puțin adevărat că 
în anumite probleme și în anumite 
limite, în special în domeniul știin
țelor sociale și umanistice, unele 
paralelisme își găsesc explicația 
și rosturile lor constructive. Astfel, 
abordarea monografică a unor per
sonalități științifice sau culturale, 
a unui curent ideologic sau cultu
ral-artistic îndreptățește adesea o 
pluralitate de eforturi deoarece 
același subiect poate fi finalizat în 
lucrări extrem de diferite, deseori 
complimentare, chiar cînd tratează 
aceeași temă. Totodată, nu trebuie

omis că o asemenea orientare 
poate contribui și la eliminarea 
unor tendințe de a monopoliza 
unele subiecte, teme, și concură 
la crearea unui climat de emulație 
științifică, favorabil și necesar 
progresului în orice domeniu.

Posibilitățile de colaborare în 
știință sînt extrem de largi : spe
cializarea cadrelor, utilizarea im
portantei baze materiale cu care 
statul și partidul nostru înzestrea
ză unitățile de cercetare, activita
tea publicistică și editorială etc. 
sînt tot atîtea porți deschise con
lucrării. O analiză atentă a 
modului în care se efectuează spe
cializarea cercetătorilor, de exem
plu, ar duce, după părerea mea, la 
o sporire însemnată a posibilități
lor interne de ridicare a nivelului 
de pregătire al cercetătorilor, prin 
antrenarea specialiștilor consacrați, 
schimburi de experiență, cursuri de 
mai lungă sau de mai scurtă du
rată etc.

Posibilități de adîncire a colabo
rării oferă și aparatura științifică 
existentă. Folosirea ei intensivă 
este impusă nu numai de satisfa
cerea necesităților cît mai multor 
colective, dar și de faptul că în 
condițiile progresului contemporan 
mijloacele de Investigație se per
fecționează și se înlocuiesc extrem 
de repede. Este indicată, deci, fo
losirea cît mai rațională, integra
lă, a fiecărui mijloc tehnic de cer
cetare, combaterea concepțiilor 
autarhice care se mai manifestă 
ici și colo.

Colaborarea în știință, unirea 
eforturilor oamenilor noștri de 
știință reprezintă, de fapt, o con
diție a îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor deosebit de importante 
puse în acest domeniu de planul 
cincinal Examinarea atentă a for
țelor și disponibilităților fiecărei 
unități de cercetare, a potențelor 
de colaborare nefolosite încă va 
duce la sporirea productivității 
muncii științifice, la creșterea 
nivelului calitativ al cercetării 
noastre și, pe această cale, la o 
tot mai puternică afirmare a știin
ței românești.

— Ca ramură științifică cu ca
racter aplicativ, oncologia este 
strîns legată de descoperirile 
și investigațiile cu caracter 
fundamental din diverse alte 
domenii ca biologia, biochimie., 
radiologia, imunologia etc. Care 
este stadiul atins de aceste cer
cetări în lume ?

— Se știe că descoperirea ra
zelor X și a radiului au însemnat 
în medicină o adevărată revoluție. 
Perfecționarea continuă a micro- 
scoapelor optice și electronice a 
permis medicilor să recunoască 
originea cancerului în celulele 
fertile ale organismului, ca o con
secință a unor modificări dobîn- 
dite, ireversibile și transmisibile 
ale patrimoniului lor ereditar. în 
anumite condiții bine stabilite, 
s-a observat că anumiți viruși și 
hormoni, radiații și numeroase 
substanțe chimice exogene pot 
funcționa ca agenți de canceri- 
zare celulară.

Investigații deosebit de rodnice 
au avut loc în ultima vreme mai 
ales în domeniul chimiei celulare. 
Cercetători din diverse centre 
științifice ale lumii au reușit să 
fracționeze și să izoleze pie
sele minuscule care consti
tuie mecanismul complex al ce
lulei. Biochimiștii cancerului se 
străduiesc să afle pe care treaptă 
a ciclului vital al celulei în mu
tație se produce deficiența malig
nă pe care o transmite descen- 
denților ei. în același timp, studii 
recente de imunologie au dovedit 
că celulele tumorale conțin, în 
urma transformării lor maligne, 
o anumită substanță (sau parti
culă) care le deosebește radical de 
celulele normale. S-ar putea ca 
acest fapt să prevestească o tera
peutică bazată pe anticorpi.

Cercetarea oncologică reprezintă 
un front continuu, în permanent 
progres, în cadrul căruia militează 
specialiști de diferite ramuri ale 
medicinii și biologiei.

— Care este astăzi nivelul 
cunoștințelor noastre despre 
natura bolilor canceroase ?

— Cred că nu există nici o 
boală a cărei cauză să fie atît de 
cercetată și discutată cum este 
cancerul. Teoriile potrivit că
rora cancerul s-ar datora unor 
virusuri sau agenți străini de na
tură chimică au fost completate 
de altele noi, ca de pildă de teo
ria înlocuirii respirației din celu
lele organismului de procese de 
fermentație. Se știe că acest feno
men are loc atunci cînd oxigenul 
nu ajunge în celule în cantități su
ficiente sau cînd anumite enzime 
sînt lezate. Oncologii sînt de pă
rere că leziuni cronice cauzate me
canismelor de respirație celulară 
ar provoca maladia canceroasă. 
Dar această boală poate apărea și 
în urma altor cauze indirecte.

Anumite cercetări în domeniul 
virusologiei și imunologiei au de
monstrat natura virotică a leu- 
cemiei la unele animale, iar în 
culturile de laborator ale celu
lelor canceroase umane a fost 
descoperită o particulă încă ne
identificată care se aseamănă 
cu un virus. Majoritatea savanți- 
lor sînt însă de părere că trebuie 
să existe și alte cauze care pro
voacă apariția cancerului: atmos
fera nesănătoasă din marile cen
tre industriale, fumul de tutun etc.

în general, oamenii de știință, 
angajați în lupta contra canceru
lui. sînt unanimi în a recunoaște 
că această boală trebuie recunos
cută ca fiind mult mai complexă 
decît se bănuia inițial. Avînd în 
vedere nu numai evoluția tumori
lor canceroase ci și reacțiile or
ganismului, proprii fiecărui indi
vid în parte, în laboratoarele lu
mii, se efectuează astăzi cercetări 
asociate privind morfologia, bio
chimia și etiologia tumorilor ca 
și comportarea organismului față 
de acestea, față de medicamente 
și tratament, cercetări menite să 
aducă noi argumente și rezultate 
încurajatoare în combaterea aces
tei boli.

— Practic, ce noi experiențe 
s-au dovedit valoroase în ul
timul timp în acțiunea de 
combatere a cancerului ?

— Dacă urmărim cu atenție ac
tivitatea cercetătorilor din acest 
domeniu, observăm tot mai multe 
experiențe din ce în ce mai în
drăznețe. dintre care unele dem
ne de menționat.

Așa, de pildă, trebuie amintită 
aici experiența dr-lui Etienne Wolff, 
profesor la College de France, 
care a reușit să cultive în epru- 
betă cancere ale intestinului și 
colonului, în absenta oricărui or
gan embrionar, prin adăugarea la 
cultură a extrasului de drojdie. 
Astăzi, savantul francez procedea
ză la analiza prin fracționare a 
-țesuturilor canceroase pentru a 
defini elementul generator de ano
malii celulare. Concomitent, în 
multe laboratoare se experimen
tează o nouă metodă de recunoaș
tere timpurie a cancerului nul- 
monar prin procedeul scintigra- 
fiei, cunoscut pentru cercetarea 
clinică a ficatului, pancreasului si 
creierului. Metoda preconizată 
favorizează înregistrarea celor 
mai mici focare canceroase din 
regiunea plămînilor pe cale scin- 
tigrafică. invizibile prin interme
diul radiografiilor obișnuite.

Tot pentru depistarea canceru
lui se efectuează astăzi experien
țe interesante cu ajutorul mașini
lor electronice: acestea s-au do
vedit în stare a face analiza au
tomată a fotografiilor organismu
lui uman. Pînă în prezent nu s-a 
reușit să se analizeze decît foto
grafiile cromozomilor, dar specia
liștii sînt convinși că nu e de
parte ziua în care tumorile ma
ligne vor fi depistate cu ușurință 
prin intermediul acestor mașini. 
Laserul a atras, de aseme
nea, de multă vreme, atenția 
oncologilor. Ei au observat că este 
suficientă o singură rază care să 
acționeze într-un punct limitat 
pentru ca o tumoare canceroasă 
să regreseze, în timp ce tumorile 
neatinse de raza laserului conti
nuă să se dezvolte. Deocamdată, a- 
ceastă terapeutică se află încă în 
faza experimentelor de laborator. 
Nu pot fi trecute cu vederea nici 
tentativele savantilor francezi de 
a trata leucemia acută prin trans
plantări de măduvă osoasă, ob
ținută de la donatori. Remisiuni 
spectaculoase ale tumorilor au fost 
obținute în multe centre medi
cale prin intermediul chimiote- 
rapiei, domeniu în care medicii 
români au o valoroasă experiență.
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I CINEMA j
9 ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI MA
ȘINILE LOR ZBURĂTOARE — film 
pentru ecran panoramic : Patria —>
10 i 12,45 i 15,45 i 18,30 i 21,15.
• THERfiSE DESQUEYROUX : Sala 
Palatului (seria de bilete 1 710 — orele 
19,30), Republica — 9, 11,30, 14 ;
16.30 , 18,45 , 21, Arenele Libertății —,
19.30, Modem — 9 , 11,15 , 13,30'f
15.45 , 18 , 20,15.
e TUTUNUL (ambele serii) : Capitol
— 9 i 12,30 i 16 , 19,30 , la grădină
— 20.
O MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE : Luceafărul — 9, 11,15 (
13.30 , 16 , 18,30 , 21, Festival —
8.30 , 11 I 13,30 , 16 , 18,30 a 21 > Ia 
grădină — 19,30 (la ambele comple
tarea 23 August 1966), grădina „Doi
na" — 19,30.
tt MILIONUL : Cinemateca — 10 i 12 ; 
16 , 18,30 , 21.
• DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop : București (completare Picătura)
— 9 , 11,15 , 13,30 , 16,15 , 18,30 ,
20,45, Stadionul Dinamo — 19,30, Me
lodia — 9i 11,15 i 13,30i 16) 18,30; 
21 (la ambele completarea Collegium 
Maius al Universității Iagellone), gră
dina „Progresul" — 19,30.
O CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE : Lumina (completare Știați 
că?) — 8,30) 11,15) 13,45) 16,15;
18.45 ) 21,15.
O JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB 1 
Victoria — 8,45 > 11 i 13,30 > 16 ;
18.30 i 21.
• SE INTIMPLĂ NUMAI DUMINI
CA : Central — 8,45 , 11 i 13,15 ;
15.45 i 18,15 i 20,45, (completare Vizi
ta tovarășului Ciu En-lai în Republica 
Socialistă România).
O MlINE, MEXICUL I : Union (com
pletare Orizont științific nr. 4) —
15.15 i 18 > 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 9.
e DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : 
Doina (completare Tinerețe) — 11,30 j
13.45 i 16 i 18,30 i 21, Unirea (com
pletare Picătura) — 15,30 i 18 i la
grădină — 20.
e CAZUL „D" — ION ȚUCULESCU
— PAȘII POETULUI — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR. 5 — PARALELE — 
BASM — COPIII, IAR COPIII I : Tim
puri Noi — 9—21 în continuare.
• FĂRĂ PAȘAPORT 1N ȚARĂ 
STRĂINĂ : Giulești (completare Insu
la sclavilor) — 15,30 ; 18,15 i 20,45
O ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI : Feroviar — 10 i
12.45 i 15,30 > 18,15 t 21, Excelsior —
8.45 I 11,30 1 14,15 I 17 i 19,45 (la am
bele completarea 23 August 1966), 
Gloria (completare Nimeni nu se gin- 
deșto la noi) — 8,30 > 11 i 13,30 > 16 ;
18.30 i 21, Patinoarul 23 August —
19.30,
• CÎINELE DIN BASKERVILLE : Lira 
(completare Un nasture) — 15,30 i 18 ) 
la grădină - 20,30.
® JOCURI ÎNTRERUPTE ; SOFIA ÎN
FLOREȘTE : Dacia — 9—21 în conti
nuare.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR" — cinemascop > Buzești — 
15 t 17,30.
• CELE DOUĂ ORFELINE : C.rîngașf 
(completare Problema) — 15,15 ; 18 a 
20,45, Popular (completare Printre 
nori) — 15,30 > 18 i 20,45.
o CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) > Grivița (completare Soîia 
înflorește) — 9 i 12,45 , 16 > 19,45.
o ÎN NORD, SPRE ALASKA I — ci
nemascop Bucegi — 9,30 ; 12,15 i 15 >
17.45 I 20,45 ) Ia grădină — 19.30, Arta
— 9 , 12 i 15 > 18 > 20,45 a la grădină
— 19,30.
» COLIBA UNCHIULUI TOM — ci
nemascop : Tomis — 9 i 12 ) 15 i 18 ; 
21 ) la grădină — 19,15.
e COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : 
Flacăra — 15,30 > 18 i 20,30, Progresul
— 15) 17, 19> 21.
e BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Vitan 
(completare laptele) — 15,45 t 18 i la 
grădină — 20.
• SOARE ȘI UMBRA ; ORAȘE VECHI 
BULGĂREȘTI : Miorița — 8,45 i 11,30 >
14.15 > 17.30 > 20,45.
• SERBĂRILE GALANTE : Munca 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat în regiunea Argeș)
— 10,30 , 15,30 ) 18 > 20,30
e REPULSIE : Aurora — 9,30 i 11,30 )
13.45 i 16 i 18,15 ) 20,30 > la grădină
— 19,30, Flamura — 9 i 11,15 ) 13,30 i
15.45 i 18,15 i 20,45.
• CASA NELINIȘTITĂ — cinema
scop : Moșilor (completare Valentin 
Serov) — 15,30 : 18 . 20,30.
O HOȚUL DE PIERSICI ; COȘUL t 
Volga - 9 i 11 i 15 ) 17 ) 19 ) 21.
0 CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cine
mascop ! Cosmos (completare Naviga
tori care dispar) 15,30 i 18 , 20,45.
e ESCROCII LA MÎNĂSTIRE - cine
mascop • Viitorul (completare Știin
ță șt tehnică nr. 161 — 15,30 i 18 i
20.30, Ferentari (completare Un nastu
re) — 15.30 1 18, 20.45.
0 MONEDA ANTICĂ : Colentina 
(completare Pădurea Bialowleska) —-
15.30 t 18 , la grădină -- 19.45
® ALFABETUL FRICII : Floreasca —* 
9 i 11,15 ) 13,30 i 16 ) 18,15 > 20,45.

rs

Emisiunea „Teatru la 
microfon", transmisă cu 
regularitate la radio, și-a 
sporit în ultima vreme 
formele de prezentare cu 
încă una : teatrul scurt. 
Ea oferă auditorilor sce
narii care nu depășesc 
douăzeci, treizeci de mi
nute.

„PODUL DE PIATRA 
S-A DĂRÎMAT", sce
nariu radiofonic al 
lui Iosif Petran, după 
o nuvelă de D. R. 
Popescu, dezvoltă în doar 
cîteva momente dramati
ce o acțiune emoționantă. 
Emil, tînărul îndră
gostit de Ioana, elevă co
rigentă la geografie, pen
tru că nu poate vorbi cu 
oarecare pasiune despre 
un lucru mort — despre 
Sahara, de pildă — 
participă la unele acțiuni 
antihitleriste. Misiunea 
lui e să arunce în aer un 
pod. pe care trupele hitle- 
riste, în retragere, îl pu
teau folosi. Acțiunea are 
loc, dar tînărul este ucis 
în urma unei întîmplări 
cu neputință de prevăzut. 
O adolescență frustrată, o 
moarte absurdă devin ve
hemente condamnări ale 
războiului. Scena dintre 
Emil și Ioana e plină de 
farmec adolescentin, peste 
care planează o undă de 8 tristețe și implacabil. Tî
nărul se angajează în 
luptă și pentru el nu va 
mai fi duminica viitoare 
în care trebuia să-și măr
turisească iubirea . Con
vorbirea cu „Bătrînul" 
dezvăluie o maturitate 
prematură și tristă la care

obligă războiul. Scenariul 
are un final spectaculos, 
în care tragismul capătă 
dimensiuni artistice. Aș- 
teptînd seara, din joacă, 
Emil se ascunde într-o 
sperietoare cu cap de 
bostan, pusă de copii pe 
cîmp. Ultima motocicletă 
cu nemții care îi căutau 
oprește și unul dintre ei 
trage la țintă, în sperie
toare. Primul glonț nu ni
merește, dar următorul se 
oprește în țintă. Piesa are 
o desfășurare strînsă, pli

tei Alexandru, interpretul 
„Bătrînului". Rodica Su- 
ciu, în rolul Ioanei, a avut 
candoarea și puritatea e- 
levei îndrăgostite. Ilustra
ția muzicală (Marga Capi- 
tanovici) e interesantă, 
dar capătă în final osten
tație. Cu posibilitățile 
specifice radioului, scena
riul „Podul de piatră s-a 
dărîmat" are meritele 
unei creații autentice în 
care maturitatea gîndirii 
se îmbină cu abilita-

doboară în timp ce duce 
o servietă cu manifes
te la o întîlnire. Ten
siunea scenariului e sus
ținută de sentimentul tî
nărul ui rămas conștient, 
în imposibilitate de a ac
ționa. E obligat să 
asculte pasiv tot ce 
se întîmplă, în tram
vaiul în care-1 doborîse 
criza. Printr-un ingenios 
fond de efecte acustice se 
realizează diferența din
tre planul realității și cel 
al gîndurilor eroului. Sce-

DOUĂ PREMIERE LA EEAJRVl
SCURT RADIOFONIC
nă de tensiune și imprevi
zibil și este construită 
după regulile aventurii. 
Dialogul are firescul con
versației și replicile se 
succed rapid una după 
alta. Emil, tînărul îndră
gostit și timid, e luptăto
rul îndrăzneț și adoles
centul care n-a uitat încă 
jocurile copilăriei. Inter
pretul, Emil Hossu, a 
dezvăluit toate aceste 
daruri printr-o voce 
caldă, tandră, în dialo
gul cu Ioana, cu o voce 
hotărîtă și emoționată în 
momentele luptei. O crea
ție reușită a realizat Ma-

tea construirii momentu
lui palpitant, nu lipsit de 
lirism.

Celălalt scenariu, „ÎN- 
TÎLNIREA E LA ORA 10" 
de Ion Cojan, evocă un 
moment al luptei ilegale. 
Este o pledoarie pentru 
răspundere și curaj. Un 
fenomen medical ciudat 
face ca tînărul Silvestru, 
bătut la poliție pînă la 
epuizare, să cadă într-o 
stare vecină cu moartea. 
Vindecat apoi, e mereu 
în pericol de a avea crize 
de paralizie în care min
tea însă îi rămîne luci
dă. O asemenea criză îl

nariul se oprește asupra 
cîtorva portrete de oa
meni simpli, rămași necu- 
noscuți, care-i ajută pe 
comuniști dintr-un senti
ment al comuniunii cu 
cinstea și dreptatea. Așa 
procedează sora de la spi
tal și doi oameni din 
tramvai. Se conturează, 
mai ales, o atmosferă de 
opoziție a oamenilor cin
stiți în fața lașilor și 
micilor burghezi. întîm- 
plarea evocată, problema 
salvării unui comunist 
sau a denunțării lui, < ac
celerează clarificarea po
ziției unora, îi pune

în situația de a-șl preci
za punctul de vedere.

Echilibrat, scenariu] are 
o distribuire firească a 
scenelor, accentuind dra
matismul lucidității per
sonajului în fata corpului 
care nu i se supune. Spai
ma că oamenii care îl a- 
jută ar putea fi provoca
tori îl duce pînă la deru
tă. e gata să renunțe la 
servieta cu manifeste, 
în acest moment lecția 
pe care i-o oferă atitu
dinea oamenilor are sem
nificații mai adinei. Vir
gil Ogășanu are în rolul 
lui Silvestru febrilitatea 
momentului de criză și 
panică a omului atins de 
frică. Nuanțat. Interpre
tul înțelege dramatismul 
scenelor fără stridente. 
Ica Matache e o soră de 
caritate discretă. în stare 
să păstreze secretele fun
damentale ale pacientilor, 
cu grija și căldura speci
fice profesiei. Vocea ei se 
mulează pînă la șoaptă, 
într-o atitudine aproape 
lirică. La reușita acestei 
emisiuni, ilustrația muzi
cală subtilă a lui Timuș 
Alexandrescu a avut un 
rol important.

Cele două reușite pre
miere ale emisiunii „Tea
tru scurt" ne-au dezvăluit 
virtuțile unui gen care are 
putința să devină foarte 
apreciat de ascultătorii 
radioului, datorită. în
deosebi. ritmului său dra
matic. mijloacelor sonore 
specifice de reliefare a 
acțiunii.

Luiza CRISTESCU



SClNTEIA PAGINA 5

Semnarea protocolului comercial 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Federală a Germaniei

Marți la amiază a avut loc la 
Ministerul Comerțului Exterior so
lemnitatea semnării Protocolului 
privind lărgirea schimburilor co
merciale dintre Republica Socialis
tă România și Republica Fedeiaiă 
a Germaniei. în cadrul Acordului 
comercial pe termen lung în vi
goare.

Protocolul a fost semnat de mi
nistrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, Gheor- 
ghe Cioară, și ministrul economiei 
Republicii Federale a Germaniei, 
Kurt Schmiicker.

La solemnitate au participat: 
Vasile Răuță, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Ion Mo- 
rega, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, Mir
cea Rebreanu, deputat în M.A.N., 
Mircea Năstase, șeful Reprezentan
ței comerciale a Republicii Socia
liste România în Republica Fede
rală a Germaniei, funcționari su
periori din Ministerul Comerțului 
Exterior și Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au participat, de asemenea, 
grupul de experți și consilieri care 
însoțesc pe ministrul Kurt Schmii- 
cker, deputății în Bundestag Al

fred Burgemeister, Clemens Riedel, 
Gustaw Stein și Siegfried Zogel- 
mann, precum și șeful Reprezen
tanței comerciale a Republicii Fe
derale a Germaniei la București, 
Erich Strătling.

★
După semnarea protocolului, mi

nistrul comerțului exterior, Gheor- 
ghe Cioară, a oferit în onoarea 
oaspeților o masă oficială. Au par
ticipat Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Ion Morega, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
Filip Geltz, C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu, Mircea Rebreanu, deputați 
în Marea Adunare Națională, și 
alte persoane oficiale.

In cuvîntările rostite după sem
narea protocolului și în toasturile 
de la masa oficială ministrul co
merțului exterior al României și 
ministrul federal al economiei al 
R.F.G. au apreciat rezultatele tra
tativelor purtate, concretizate în 
protocol, și și-au exprimat speran
ța că aceasta va contribui la dez
voltarea relațiilor dintre România 
și Republica Federală a Germaniei.

(Agerpres)

Recepție la Athenee Palace
Seara, șeful Reprezentanței co

merciale a Republicii Federale a 
Germaniei la București, Erich 
Strătling, a oferit o recepție în sa
loanele restaurantului Athenee 
Palace cu prilejul vizitei în Româ
nia a ministrului economiei al 
R.F.G.

Au participat Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
Cozma, președintele Sfatului popu
lar al orașului București, Ilie Voi- 
cu, Vasile Răuță, Ion Cîmpeanu, 
Nicolae Nicolae și Alexandru Al- 
bescu, adjuncți ai ministrului co
merțului exterior, Ion Morega, ad
junct al ministrului industriei con

strucțiilor de mașini, Victor Iones- 
cu, președintele Camerei de co
merț, Anton Breitenhofer, Filip 
Geltz, C. Paraschivescu-Bălăceanu 
și Mircea Rebreanu, deputați în 
Marea Adunare Națională, Mircea 
Năstase, șeful Reprezentanței co
merciale române în Republica Fe
derală a Germaniei, funcționari su
periori din Ministerul Comerțului 
Exterior și Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști.

Au luat parte persoanele oficiale 
care însoțesc pe oaspete.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Vizita delegației
P. C. din Austria

Continuîndu-și călătoria în țara 
noastră, delegația P.C. din Austria, 
condusă de tovarășul Franz Muhri, 
președintele partidului, a vizitat 
în după-amiaza zilei de 5 septem
brie Muzeul Doftana.

In cursul dimineții de 6 septem
brie, delegația P.C. din Austria’, 
împreună cu tovarășul Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R.. a vizitat 
regiunea Brașov. Oaspeții au făcut 
o vizită la comitetul regional de 
partid. Tovarășul Ion Voina, mem

bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului regio
nal de partid, a informat pe oaspeți 
despre unele preocupări actuale ale 
organizației regionale de partid. 
Delegația a vizitat apoi cooperativa 
agricolă de producție Bod, con
strucții și locuri istorice din Brașov 
și complexul turistic Poiana Bra
șov.

Biroul comitetului regional de 
partid a oferit, în cinstea delega
ției, o masă tovărășească.

ABONARE CONSACRATA ANIVERSARII 
ELIBERĂRII BULGARIEI DE SUB JUGUL FASCIST

Marți după-amiază a avut loc la 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București o adunare .consacrată ce
lei de-a 22-a aniversări a elibe
rării Bulgariei de sub jugul fascist.

Au participat Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

Au luat parte Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, și membri ai amba
sadei.

In fața unui mare număr de 
muncitori, tehnicieni și ingineri a 
luat cuvîntul Elena Nae, președin
ta comitetului sindicatului al Fa
bricii de confecții și tricotaje 
București, care s-a referit la reali
zările obținute de poporul bulgar 
în construirea socialismului și la 
importanța zilei de 9 septembrie.

A luat apoi cuvîntul Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. Bul
garia la București.

(Agerpres)

CU FRH MIHSKII FUNII 
REPBS1ICII MMIH DEMBCRftTE COREEA
La Fabrica de antibiotice din 

Iași a avut loc marți o întîlnire 
prietenească consacrată împlinirii 
a 18 ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Democrate Coreene. 
Au participat numeroși operatori, 
laboranți, biologi, chimiști din fa
brică.

Au fost de față Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și alți membri ai am
basadei.

Cu acest prilej, Veronica Ar- 
deleanu, deputat în Marea Adu
nare Națională, directorul fabricii 
de antibiotice, și ambasadorul Giăn 
Du Hoan au rostit cuvîntări. Ei 
au relevat semnificația sărbătorii 
naționale a poporului coreean, sub
liniind succesele obținute de po
porul coreean în cei 18 ani de Ia 
proclamarea Republicii Populare 
Democrate Coreene.

(Agerpres)

Vastă construcție școlară
Dragostea cu care po

porul polonez înconjoară 
generația tînără e vizibilă 
oriunde — acasă, pe stra
dă,, la spectacole și, mai 
ales, pe șantierele de con
strucții. Ea a însoțit ca o 
prezență însuflețitoare fie
care pregătire în vederea 
sărbătoririi Mileniului, ini
țiată deopotrivă pentru 
lauda trecutului și certitu
dinea viitorului. Viitorul, 
în primul rînd, al celor 
circa 17 milioane de cetă
țeni polonezi în vîrstă 
pînă la 30 de ani — 55 la 
sută din populația țării —, 
dintre care aproape 8 mi
lioane învață.

Tovarășul Tadeus Wy- 
soski, secretarul comitetu
lui național constituit pen
tru organizarea și coordo
narea strîngerii fondurilor 
în vederea construcțiilor 
școlare, îmi spunea că a- 
ceastă acțiune, desfășu
rată sub lozinca „Națiu
nea — tineretului său", a 
produs în rîndurile popu
lației un larg ecou. In
tr-un timp relativ scurt, 
suma propusă inițial 
pentru ridicarea școli
lor a fost depășită 
cu 1,5 miliarde zloți. Pînă 
la 1 iulie 1966, din fondu
rile sociale de peste 8,5 
miliarde zloți, erau deja 
construite, în așezări care 
amintesc oameni, locuri și 
evenimente de seamă din 
istoria poporului polonez, 
peste 1 200 de școli-loca- 
luri cu 6, 16, 19, 24 și 25 
săli de clasă — concepute 
după 60 de proiecte tip. 
Am vizitat una din aceste 
construcții ridicate în cin
stea sărbătorii milenare a 
statului polonez : școala 
nr. 171 de pe strada Emi
lia Plater din Varșovia. 
La intrare, placa de mar
mură cu filigranul auriu 
al pajurei poloneze infor
mează că acest local este 

8 ridicat „pentru cinstirea 
patriei și a istoriei sale" 
din fondurile oferite de mi
litarii forțelor armate. Pe 
alte asemenea clădiri pot 
fi văzute însemnele tradi

ționale ale minerilor, fero
viarilor, constructorilor de 
mașini și ale alior cate
gorii de donatori, care au 
ținut ca sărbătoarea Mi
leniului să se asocieze în 
conștiința celei mai tinere 
generații cu imaginea 
școlii. Construcția are trei 
nivele cu fațade de cu
loare deschisă și ferestre 
largi, iar de pe culoarele 
bogat tapisate cu plante 
exotice elevii pătrund în 
cele 24 de săli de clasă, 
în laboratoare, bibliotecă, 
sală de gimnastică, cabi
net medical etc. La sub
sol, instalații și încăperi

de 8 ani, căruia 1 se pre
vede, cu această ocazie, 
sporirea numărului de 
ore consacrate studiului 
disciplinelor fundamenta
le și introducerea unor 
materii noi cu un rol e- 
sențial în asigurarea pre
gătirii multilaterale a e- 
levilor : educația muzica
lă și activități tehnico- 
practice (din clasa I), e- 
ducația plastică (din clasa 
a IlI-a), educația civică 
(începînd cu clasa a 
Vil-a).

Celor aproximativ 
700 000 de tineri care ter
mină anual învățămîntul

speciale asigură funcțio
narea cantinei. In discu
țiile avute cu prietenii po
lonezi, aceștia au avut 
multe cuvinte de laudă 
pentru succesele școlii 
românești obținute pînă în 
prezent.

„Pentru că ne dorim 
un viitor luminos, vrem ca 
tineretul nostru să fie 
bine instruit, cu o educa
ție aleasă" — mi-a spus 
un reprezentant al Minis
terului Instrucțiunii Publi
ce. Din acest punct de 
vedere, anul 1001 în ca
lendarul polonez va con
semna, de asemenea, a- 
plicarea unui sistem de 
învățămînt — în școlile 
primare, profesionale și 
în licee — substanțial îm
bunătățit, îndeosebi în 
ceea ce privește apropie
rea de problemele cultu
rii și civilizației contem
porane, modernizarea din 
punct de vedere științific 
și didactic a programelor 
și a manualelor, accentua
rea caracterului aplicativ 
al studiului, lărgirea pre
gătirii tinerilor ș.a.

în Polonia, începînd cu 
1 septembrie 1966, se ge
neralizează învățămîntul

general (clasele I-VIII) li 
se deschid multiple posi
bilități de continuare a 
studiului în cadrul școli
lor profesionale, tehnice 
sau al liceelor. Învăță
mîntul profesional, de e- 
xemplu, a înregistrat în 
Polonia o creștere de 7 
ori mai mare în compa
rație cu anii dinaintea 
celui de-al doilea război 
mondial 1 700 000 de elevi 
— dintre aceștia 300 000 
de tineri muncitori fiind 
înscriși la cursurile sera
le și fără frecvență ale 
învățămîntului profesio
nal și tehnic cu durata 
între 2 și 5 ani — sînt 
astăzi pregătiți pentru 
producție. Nomenclatura 
profesiunilor și speciali
tăților în vigoare prin a- 
plicarea noii reforme șco
lare le oferă perspective 
frumoase ; 210 profesiuni 
în școlile profesionale și 
243 specialități în cele 
tehnice, aflate în continuă 
creștere, ca urmare a 
dezvoltării industriei și a 
progresului tehnic.

în cele 870 licee de în
vățămînt general, cîte 
funcționează astăzi în 
Polonia, învață aproxima

tiv 430 000 elevi. Noua re
formă școlară își propu
ne să asigure acestor ti
neri, pe lingă pregătirea 
curentă, o instruire cu 
un pronunțat caracter de 
politehnizare. In cadrul 
studiului fizicii, chimiei, 
dar îndeosebi la orele de 
activități tehnico-practice, 
elevii sînt inițiați în cu
noașterea elementelor de 
bază ale acestor disci
pline, dar și în probleme 
teoretice și practice de 
cibernetică, mecanică 
fină, electronică, electro
tehnică. Specializarea 
propriu-zisă — ceea ce 
la noi are ca sinonim 
împărțirea în real și uma
nistic — se realizează în 
timpul ultimului an de 
studiu în liceu, pe 5 di
recții : litere, matematică- 
fizică, biologie-chimie, 
geografie-economie, limbi 
străine. Și în cursul li
ceului se continuă studiul 
unor discipline ca : edu
cația civică, plastică, mu
zicală, iar ca limbi stră
ine se studiază limba 
rusă și, la alegere, fran
ceza, engleza și germa
na, iar facultativ, limba 
latină. De cîțiva ani, cu 
titlu de experiență, în 
programul celor peste 
13 000 de centre preșcola
re a fost introdusă de
prinderea vorbită a unei 
limbi străine, tar rezulta
tele care acum se anali
zează par să fie dintre 
cele mai încurajatoare.

De asemenea, învăță
mîntul universitar polonez 
se înfățișează puternic 
conturat. Peste 70 de școli 
superioare, între care 10 
universități, 15 școli po
litehnice, 10 școli de me
dicină și 7 de agricultu
ră, își redeschid de fie
care dată porțile celor 
250 000 de studenți și de 
fiecare dată acești tineri 
aduc cu ei în amfiteatre 
și laboratoare freamătul 
viu și optimismul specific 
noilor generații.

Mihai 1ORDANESCU

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Ministrul economiei Republicii 

Federale a Germaniei, Kurt 
Schmiicker, s-a întîlnit marți sea
ra, în saloanele Hotelului Athe
nee Palace din Capitală, cu zia
riști români și străini, în ca
drul unei conferințe de presă. Con
ferința a fost deschisă de vicepre
ședintele Uniunii Ziariștilor din 
România, George Ivașcu, care în 
numele celor prezenți a salutat pe 
înaltul oaspete din R.F.G.

Luînd cuvîntul, Kurt Schmiicker 
a făcut apoi o scurtă expunere a- 
supra desfășurării vizitei sale în 
România, ejfprimînd încă o dată 
mt’J_umiri, din partea sa și a co
laboratorilor săi, pentru primirea 
cordială de care s-a bucurat. El 
și-a exprimat convingerea că „har
nicul popor român este în stare 
să-și rezolve sarcinile sale mărețe, 
actuale și viitoare".

Arătînd că discuțiile pe care 
le-a purtat cu ministrul român al 
comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, atît în timpul vizitei aces
tuia în R.F.G. cît și cu prilejul ac
tualei vizite în România, au consti
tuit o contribuție la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări, 
Kurt Schmiicker a menționat că 
aceste discuții au fost duse în spi
ritul ințelegerii reciproce. In acest 
spirit, a spus domnia sa, au avut 
loc și celelalte convorbiri cu per
sonalități de conducere ale țării 
dv.

„Dacă sîntem convinși că forța 
nu constituie un mijloc pentru re
zolvarea problemelor în relațiile 
internaționale, atunci avem obli
gația să ne bazăm pe reciprocitate 
în vederea dezvoltării acestor re
lații. Noi credem, a spus apoi 
Schmiicker, că este timpul ca ță
rile europene să se regăsească și 
prin întărirea relațiilor economice 
și culturale să contribuie la ideea 
păcii". El a apreciat, în continuare, 
eforturile pe care poporul român 
le depune în vederea dezvoltării 
țării sale.

Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu principalele prevederi 
ale protocolului semnat între Ro
mânia și R.F.G., precum și în 
legătură cu perspectivele pe 
care acesta le deschide, ministrul 
federal al economiei a afirmat că 
în cazul unei dezvoltări multilate
rale a relațiilor comerciale este 
necesar să se realizeze un echili
bru. Sarcina principală ce decurge 
din acest protocol, a spus vorbi
torul, constă în a vinde pe piața 
R.F.G. cît mai multe mărfuri ro
mânești. In același timp, am dori 
să găsim noi posibilități de cola
borare, de cooperare tehnică.

Solicitat să împărtășească im
presiile din cursul vizitei sale, 
Kurt Schmiicker a spus în rezu
mat : „Am cunoscut în România un 
nivel de viață care, în comparație 
cu cel din trecut, demonstrează 
marele progres ce are loc în țara 
dv. Sînt impresionat de ritmul 
construcțiilor de locuințe".

Referindu-se la dinamica și va
loarea schimburilor comerciale 
dintre România și R.F.G., el a 
menționat printre mărfurile de 
import cele mai importante : che
resteaua, produse petroliere, pro
duse chimice, unele produse ale 
industriei constructoare de ma
șini, iar printre cele de export: 
produse chimice, produse ale in
dustriei electrotehnice, ale indus
triei constructoare de mașinț ale 
mecanicii fine și opticii. Arătînd 
că din acest tablou reiese că o 
mare parte a mărfurilor dintr-un 
sector în altul se schimbă, vorbi

torul a ținut să precizeze că „dez
voltarea industrializării unei țări 
nu contribuie la reducerea ci, 
dimpotrivă, la dezvoltarea relații
lor comerciale". El și-a exprimat 
speranța că valoarea globală a a- 
cestor schimburi va crește simți
tor.

Vorbind despre ansamblul rela
țiilor bilaterale dintre România și 
R.F.G., Kurt Schmiicker a spus : 
Am avut ocazia deosebit de plă
cută, în timpul șederii mele, să dis
cut cu personalități conducătoare 
din țara dv., dl. secretar general 
Nicolae Ceaușescu, dl. prim-minis- 
tru Maurer și dl. ministru de ex
terne Mănescu.

„Deși în anumite probleme 
punctele de vedere diferă, discu
țiile sînt în curs și ambele părți 
manifestă dorința de a se ajunge 
la scopul propus". Menționînd că 
omenirea dispune de realizări 
tehnice valoroase, el a spus că 
prin eforturi se va găsi mijlocul 
pentru ca pe planeta noastră să 
se trăiască în condiții bune.

Amintind unele probleme econo
mice actuale ale Republicii Fe
derale Germane, Kurt Schmiicker 
a vorbit despre repartizarea 
.competențelor economice între 
autoritățile federale și cele ale 
landurilor, despre modificările 
ce au intervenit în economia 
țării sale, precum și despre necesi
tatea resimțită de R.F.G. în ce pri
vește dezvoltarea relațiilor comer
ciale internaționale.

La o ultimă întrebare ministrul 
federal al economiei R.F.G. și-a 
expus punctul de vedere în le
gătură cu posibilitățile de coope
rare economică între România și 
R.F.G., cu dezvoltarea schimburi
lor economice mondiale. In inten
sificarea relațiilor economice, a 
spus domnia sa, văd o posibilitate 
de rezolvare a problemelor vii
toare.
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Cronica
zilei

PRIMIREA LA M.A.E.
A AMBASADORULUI 

CEYLONULUI
Marți, 6 septembrie 1966, Geor

ge Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a pri
mit în audiență pe Benjamin Fran
klin Perera în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Ceylonului în Republica 
Socialistă România.

CONFERINȚĂ LA CASA 
DE CULTURĂ A I.R.R.C.S.
Sub auspiciile Asociației de 

drept internațional și relații in
ternaționale, marți seara a avut 
loc în Capitală, la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S., conferința locțiitoru
lui ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., V. S. Semionov — 
„Unele aspecte ale problemei na
ționale și coloniale în zilele noas
tre". Au luat parte membri ai 
conducerii asociației, cercetători de 
la institutele Academiei, cadre u- 
niversitare, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și Institutul român pentru relații
le culturale cu străinătatea.

(Agerpres)

rologiei. Puternice antene vor 
permite efectuarea de cerce
tări ionosferice.

Potrivit ultimelor date pu
blicate de Institutul geografic 
de statistică brazilian, popu
lația Braziliei a atins cifra de 
82 222 000 locuitori.

DE PRETUTINDENI

Foto : Agerpres

MONDIALELE DE VOLEI MASCULIN

primele

încheierea 
terminat

săptămînii

Pe șantierul Uzinei de sîrmă și produse din sîrmă — Buzău
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FOTBAL. Stadionul „Repu
blicii" din Capitală găzduiește 
astăzi un atractiv cupla] in
ternațional de fotbal : începînd 
de la ora 16,30, lotul olimpic 
al țării noastre va evolua în 
compania echipei bulgare Lo
komotiv Sofia, după care se
lecționata divizionară va primi 
replica formației Herta din Ber
linul occidental.

POLO. A doua ediție a cam
pionatului internațional fero
viar de polo pe apă se va 
desfășura, începînd de mîfne, 
la Ștrandul Tineretului din 
București. Și-au anunțat parti
ciparea echipe din Belgia, Bul
garia, R. D. Germană, Franța, 
Italia, Iugoslavia, Olanda, Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S. și Ro
mânia. Competiția se va în
cheia la 12 septembrie. între
cerile din prima zi sînt pro
gramate dimineața de la ora 
8, iar după-amiază de la ora 
16.

HANDBAL

Dinamo Bacău 16
Empor Rostock 11

BACĂU (coresp. „Scînteii"). —t 
La Bacău a avut loc marți întîl- 
nirea amicală de handbal mascu
lin dintre formația locală Dinamo 
și Empor Rostock, una din echi
pele fruntașe ale campionatului 
R. D. Germane. A fost un joc ra
pid, cu acțiuni spectaculoase la 
ambele porti, viu aplaudate de bă
căuani. Dinamoviștii au cîștigat cu 
scorul de 16—11.

® Echipa României
a pierdut meciul cu Cehoslovacia

PRAGA (prin telefon). — Tur
neul final al grupei „A", in urma 
căruia va fi cunoscută campioana 
mondială de volei masculin în a- 
cest an, a început luni cu o mare 
surpriză: victoria Bulgariei asupra 
Poloniei. Desfășurat in 
programului, meciul s-a 
la miezul nopții.

Polonezii au cîștigat 
două seturi cu destulă ușurință (la 
5 șl la 10), făcfndu-i pe majorita
tea celor prezenți in sală să afirme 
că „setul trei va fi o formalitate". 
Tribunele începuseră să se goleas
că și, mărturisim, am fost chiar ten
tați să părăsim masa presei, pu- 
nind punct Însemnărilor. Ezitarea 
de moment ne-a fost însă un bun 
sfetnic... încă de la începutul setu
lui trei s-a văzut dorința bulgari
lor de a răsturna soarta partidei. 
Ei au pus atîta ambiție în joc, în- 
cît, se părea că o cu totul altă gar
nitură intrase pe teren. Polonezii au 
replicat fără convingere și... Bulga
ria a cîștigat un meci în care por
nise cu șanse mici și fusese condu
să cu 2 la 0.

Și acum, despre meciurile de 
ieri. „Deschiderea" au oferit-o re
prezentativele U.R.S.S. și Iugosla
viei, rezultatul final fiind favorabil 
primei echipe cu 3—1.

Neînvinsă pînă ieri, echipa Japo
niei pornea favorită în meciul cu 
Polonia. O nouă victorie, pe care 
unii specialiști o anticipau chiar la 
diferență mare de scor, i-ar ti spo
rit mult șansele la titlu. N-a exis
tat însă... asentimentul polonezilor. 
Ei nu au resimțit prea mult efortul 
și amărăciunea din seara prece
dentă. Au pierdut primul set, dar 
l-au cîștigat pe al doilea, l-au ce
dat pe al treilea, însă au găsit for
țe pentru a egala situația. în se
tul decisiv au condus cu 5—Q, 
8—1, 15—31 Așadar victoria cu 
3—2 asupra redutabilei echipe ja
poneze. „Nu oboseala jucătorilor 
mei, ci revenirea extraordinară a 
adversarilor a decis învingătorul" 
— a declarat după meci antrenorul 
japonez Matsudaira.

Cind a început programul de 
seară, singura echipă neînvinsă 
era cea a țării gazdă. Vă imaginați 
deci cu cită însuflețire au apărut 
pe teren voleibaliștii cehoslovaci, 
cît de mare a fost entuziasmul tri
bunelor. Miza era foarte mare. Ob-

[inînd victoria, Cehoslovacia rămî- 
nea lideră autoritară/ altminteri, 
prin eventualul succes al Româ
niei, în fruntea clasamentului s-ar 
fi produs o regrupare. Spre regretul 
nostru, echipa română nu a jucat 
la valoarea ei, a comis numeroa
se greșeli elementare, nu a luptat 
cu voința cuvenită. Gazdele, în 
schimb, au abordat meciul cu toa
tă hotărirea, chiar de la primele 
schimburi de mingi. Jocul lor, in 
forță, chiar dacă i-a lipsit într-o a- 
numită măsură spectaculozitatea, a 
dus, în schimb, la avantajul practic 
de pe tabela de marcaj. Așa se 
face că această partidă, atît de 
așteptată de cei prezenți în sală și, 
firește, de iubitorii de sport din 
țara noastră, s-a încheiat cu victo
ria la 3—1 (15-11-, 15—6; 12—15/ 
15—8) a echipei cehoslovace.

Ion DUMITRIU

Ieri, în campionatul de șah
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Satelit circular
In Japonia se pregătește lan

sarea în luna septembrie a 
unui satelit de formă circula
ră, avînd o greutate de 30 kg. 
Satelitul va fi lansat cu aju
torul unei rachete în patru 
trepte de tipul „Lamsa 4-S-l".

Navă pentru 
cercetări 
științifice

La Leningrad a început 
construcția unei mari nave de 
cercetări științifice adaptate 
navigației în condițiile aspre 
de la pol. Nava își va putea 
croi drum prin ghețuri cu o 
grosime pînă la 60 cm. Pe 
navă vor fi construite 20 de 
laboratoare care vor asigura 
efectuarea de cercetări știin
țifice în domeniul oceanolo- 

geofizicii și aerometeo-

Timpul probabil pentru zilele de 
8, 9 șl tO septembrie. în țară : 
vreme în general frumoasă, cu ce
rul variabil. Vor cădea ploi lo
cale în Ardeal și Moldova. în rest 
ploi izolate. Vînt potrivit din sec
torul vestic. Temperatura în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, iar maximele 
între 20 și 30 de grade. Local se 
va produce ceață. în București : 
vreme în general frumoasă și căl
duroasă, cu cerul variabil. Vîr.t 
potrivit din vest. Temperatura în 
creștere. Pe litoral : vreme ușor 
instabilă la început, apoi devine 
în general frumoasă. Cer temporar 
noros. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt potrivit din 
Temperatura ușor variabilă.

în aula Bibliotecii 
Centrale Universita
re din Capitală con
tinuă 
nale 
tulul 
cui in 
în

întrecerile St
ale camplona- 
republlcan mas- 
de șah. Ieri, 

runda a VIII-a, 
au fost înregistrate 
următoarele rezulta
te : Gheorghiu-Buză 
1—0 ; Gunsberger-

Drozd 1—0 ; Botez- 
Partoș remiză ; Dri- 
mer-Neamțu remiză ; 
Șuta-Ungureanu re
miză ; Ghițescu-Rei- 
cher remiză ; Clocil- 
tea-Mititelu remiză. 
Celelalte partide s-au 
întrerupt. Marele 
maestru Internațio
nal Florin Gheorghiu 
continuă să conducă 
în clasament, cu 6,5 
puncte, urmat de 
Partoș — 5 (1), Un- 
gureanu — 5 etc.

Populația 
Braziliei

Pe rîul Mpama (Congo-Brazza
ville) se află în construcție o hi
drocentrală, care va alimenta 
platoul Kuknia cu energie elec
trică. Tn fotografie : explorări 
pe locul viitoarei vane a bara

jului

Tezaur de monezi 
descoperit 
la Plevna

prilejul demolării unei 
vechi din orașul Plevna

Cu 
case 
(R. P. Bulgaria), muncitorii au 
descoperit sub acoperișul a- 
cesteia o cutie din metal con- 
ținînd 559 monezi de aur în 
greutate totală de 3,745 kg. 
Monezile au fost bătute intr-un 
număr de 13 țări în cea de-a 
doua jumătate a secolului al 
XIX-lea. Comoara a aparținut 
fostului primar al orașului și 
a fost ascunsă aici în anul 
1905.

Furtună 
magnetică

Cu cîteva zile în urmă co
municațiile radio pe unde 
scurte din Japonia au fost 
perturbate de o furtună mag
netică cauzată de recrudescen
ța activității solare. Straturile 
superioare ale atmosferei care 
au un mare rol în transmisiu
nile radio au fost modificate, 
împiedicînd propagarea nor
mală a undelor. Acest feno
men, deși binecunoscut, are 
loc destul de rar.
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O ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
• ÎNTREVEDERE CU PREȘEDINTELE GIUSEPPE SARAGAT

ROMA 6. — Corespondenții A- 
gerpres I. Mărgineanu și G. Pas
tore transmit: Marți dimineața 
au început convorbirile oficiale 
între ministrul afacerilor externe 
al României, Corneliu Mănescu, 
și ministrul de externe al 
Amintore Fanfani.

Cu acest prilej a avut 
lârg schimb de vederi 
problemelor actuale ale vieții in
ternaționale și a relațiilor bilate
rale româno-italiene.

După amiază, convorbirile ofici
ale dintre cei doi miniștri de ex
terne au continuat.

Marți seara, ministrul de externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, împreună cu 
soția au oferit în saloanele de 
la Grand Hotel un dineu în cinstea 
ministrului de externe italian 
Amintore Fanfani și a soției sale. 
Au participat, din partea italiană, 
miniștrii Attilio Piccioni, Giovanni 
Pieraccini, Roberto Tremelloni, 
Franco Restivo, Giorgio Bo ; sub
secretarii de stat la M.A.E. Giuseppe 
Lupis, Giorgio Oliva, Mario Za- 
gari; ministrul plenipotențiar 
Francesco Malfati, consilierul di
plomatic al președintelui republi
cii ; ambasadorul Angelino Corrias, 
șeful ceremonialului președintelui 
republicii; ministrul plenipoten
țiar Felice 
lili, secretar 
ambasadorul 
rești, Niccolo 
tanți ai vieții publice.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Italiei,

loc un 
asupra

Catalani di Mei-. 
general al M.A.E.;
Italiei la Bucu- 
Mosqato, reprezen-

REPUBLICA SUD-AFRICANĂ

A

Marți la ora 12,00, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
al României a fost primit la Pala
tul Quirinale, de președintele Re
publicii Italia, Giuseppe Saragat. 
Au fost de față Amintore Fan- 
fani, ministrul de externe, Fe
lice Catalani di Mellili, secretar 
general în Ministerul Afacerilor

CAPETOWN 6 (Agerpres). 
woerd a încetat din viață marți

Premierul sud-african Hendrik Ver- 
la amiază in urma unui atentat.ULAN BATOR 6 (Agerpres). —- 

La 6 septembrie, Ț. Dughersuren, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Popular P.P.R.M., G. Cimid,

C.C. al P.P.R.M., șeful secției de 
agitație și propagandă a C.C. al 
P.P;R.M., și alți activiști ai C.C. al 
P.P.R.M. A participat, de aseme
nea, Petre Niță, ambasadorul 
traordinar și plenipotențiar al 
publicii Socialiste România în 
publica Populară Mongolă.

Ea convorbire au fost de față 
Lhamsuren,
Biroului Politic, secretar al C.C. 

membru

B. 
membru supleant al 

al 
al

E1 a fost atacat cu lovituri 
de cuțit de un funcționar alb 
al parlamentului, la scurt timp 
după reluarea lucrărilor sesiunii. 
Fiind transportat de urgență la spi
tal, în stare foarte gravă, el a de
cedat după o oră.

Funcțiile primului ministru au 
fost asumate provizoriu de mi
nistrul de finanțe, T. E. Donges.

în legătură cu succesorul lui 
Verwoerd agențiile de presă arată 
că cele mai mari șanse le are 
ministrul de justiție, Baltazar 
Vorster, unul din principalii cola
boratori ai fostului premier.

Potrivit agenției Associated 
Press, observatorii politici din 
R.S.A. sînt de părere că nu se pot 
aștepta schimbări esențiale în po
litica sud-africană în general, 
membrii guvernului și cei ai con
ducerii partidului majoritar fiind 
toți adepți ai politicii lui Ver
woerd. Asasinarea lui Verwoerd a 
avut consecințe la bursa din 
Johannesburg, unde tranzacțiile au 
fost imediat suspendate. Scăderi 
simțitoare s-au înregistrat la bur
sele din Londra și Paris, la ac
țiunile companiilor aurifere și 
diamantifere din R.S.A.

Revoluționar Mongol, a primit 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de Iosif 
Uglar, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Maramureș al P.C.R., care 
se află într-o vizită în R. P. Monr 
golă la invitația C.C. al P.P.R.M.

SOFIA

Externe, și Francesco Malfati, con
silier diplomatic al președintelui 
republicii, Niccolo Moscato, am
basadorul Italiei la București. 
Corneliu Mănescu a fost însoțit 
de ambasadorul țării noastre la 
Roma, Cornel Burtică.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Ministrul de externe al României în timpul întrevederii cu președintele 
Italiei

„Aport constructiv te dezvoltm relațiilor 
de cooperare și buna înțelegere"

în actualitatea politică 
Italiană, un eveniment 
care captează în 
deosebit atenția 
rilor politice și a presei 
în aceste zile este vizita 
oficială a ministrului a- 
facerilor externe al Ro
mâniei, Comeliu Mănes
cu. Ziarele italiene acor
dă spații largi atît desfă
șurării vizitei cît și co
mentariilor asupra semni
ficației politice pe care o 
au convorbirile româno- 
italiene.

Este relevat faptul că 
această vizită se înscrie 
pe linia acțiunilor și ini
țiativelor consecvente ale 
Republicii Socialiste Ro
mânia în direcția apro
pierii, lărgirii și consoli
dării relațiilor de colabo
rare între state. „Rapor
turile dintre România și 
Italia — scrie „II Popolo* 
— chiar în diversitatea 
sistemelor politice inter
ne și a legăturilor inter- 
națibnale proprii 
două țări — sînt cordiale, 
deschise dezvoltării sub 
toate aspectele și repre
zintă un exemplu de ceea 
ce se poate face pentru 
destinderea încordării in
ternaționale, pentru a se 
ajunge la această destin
dere... cu răbdare și pru
dentă, încrezători că pro
gresele vor apropia po
poarele care au între ele 
legături vechi de istorie, 
de cultură și de priete
nie".

Cu ocazia dineului ofe
rit în cinstea ministrului 
român, Amintore Fan
fani, ministrul de externe 
al Italiei, a declarat : 
„Europa și lumea anului 
1966 oferă domenii fecun
de de activitate în secto
rul economic, tehnicor 
științific și cultural, fără 
a exclude cooperarea po
litică care se poate ve- 
riiica încă pe terenul di
ficil, dar de neînlocuit și 
mereu util, al Națiunilor 
Unite. Această coopera
re, a adăugat d-sa, se 
poate, desigur, înscrie în- 
tr-un dialog pe care îl do
rim mereu mai puțin difi
cil și mai aproiundat, în
dreptat spre consolidarea 
bazelor actualei coope
rări europene". Amintore 
Fanfani a exprimat u- 
rarea ca întîlnirea miniș
trilor de externe ai Ro
mâniei și Italiei sa con
solideze prietenia dintre 
cele două popoare și să 
faciliteze aportul lor la 
progresul Europei în toate 
domeniile.

La rîndul său, ministrul 
afacerilor externe român, 
Corneliu Mănescu, a de
clarat: „Dezvoltarea țări
lor noastre, intensificarea 
circuitului internațional al 
valorilor materiale și spi
rituale care a devenit un 
factor important al pro-

mod 
cercu-

celor

/

greșului șl păcii creează 
mereu noi posibilități pen
tru realizarea dorinței gu
vernelor noastre de a ex
tinde șl întări schimburile 
și contactele româno-ita
liene'. Vorbind despre po
litica externă a țării noas-

prin tendința de a se an
gaja în vederea învingerii 
dificultăților care apar în 
drumul păcii. De ani de 
zile în relațiile dintre Est 
și Vest se manifestă ele
mente noi, care 
trează voința de
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tre, 
spus, printre altele :

„România a depus și 
depune eforturi consec
vente pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună vecină
tate și colaborare între 
țările din zona Balcanică 
și a Mării Adriatice. Noi 
ne-am pronunțat pentru 
crearea în această regiu
ne a unei zone de pace 
și colaborare bazate pe 
deplina egalitate în 
drepturi între statele par
ticipante, pe respectul re
ciproc al suveranității, pe 
neamestecul în treburile 
interne". El și-a exprimat 
convingerea că raportu
rile de prietenie și cola
borare între România 
și Italia se vor dez
volta multilateral, ser
vind atît interesele fun
damentale ale popoare
lor noastre, cît și ale 
cooperării și bunei înțe
legeri dintre toate popoa
rele.

Numeroase comentarii 
subliniază importanța dia
logului româno-italian în 
contextul eforturilor de 
statornicire a unui climat 
de înțelegere și coopera
re în Balcani și în zona 
Marii Adriatice. „Natural 
— scrie oficiosul socia
list „Avânți" — nimeni 
nu-și face iluzii că o a- 
semenea zonă ar putea 
lua forme organice și in
stituționale în acest mo
ment, dar este interesant 
însuși faptul că Bucureș- 
tiul atrage din nou aten
ția asupra acestei părți 
din Europa, în care se 
poate aduce un aport 
constructiv la politica de 
destindere*. Ziarul amin
tește rezoluția inițiată de 
țara noastră : „Acțiuni pe 
plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între sta
tele europene aparținînd 
unor sisteme social-poli- 
tice diferite", subliniind 
că ea a fost adoptată 
în unanimitate de cea 
de-a XX-a sesiune a 
Adunării Generale a 
O.N.U.

Referindu-se la cadrul 
general al convorbirilor 
româno-italiene, agenția 
A.N.S.A. observă : „Viața 
internațională se carac
terizează la ora actuală

demons- 
a depă-

și imobilismul 
înainte. Această 
s-a exprimat printr-o cău
tare constantă de contac
te și de dialoguri, ceea 
ce a determinat inițiative 
multiple și continue în 
toate domeniile".

Acest dialog — după 
cum scrie „TUnitar 
este 
log 
problemelor 
ci un 
dare a problemelor 
conjuncturii internaționa
le". O serie de ziare e- 
vidențiază însemnătatea 
colaborării dintre Româ
nia și Italia ca factor 
constructiv pe linia con
cretizării raporturilor din-

existent 
voință

„nu 
un simplu dia- 
bilateral asupra 

reciproce, 
prilej de abor- 
a

tre răsăritul și apusul Eu
ropei.

„Relațiile noastre cu 
România, scrie „II Gior- 
no", sînt bune datorită a- 
numitor afinități culturale 
și istorice, dar și unor in
terese comune... Schimbu
rile comerciale sînt în 
continuă creștere. Avem 
cu România un acord-ca- 
dru pentru colaborare ști
ințifică și tehnică, acord 
cultural etc. Aceste schim
buri pot crește, raportu
rile economice pot fi ex
tinse"...

Presa italiană aprecia
ză în unanimitate că vi
zita în Italia a ministru
lui de externe al țării 
noastre și convorbirile o- 
ficiale care au loc repre
zintă un eveniment remar
cabil al relațiilor italo- 
române în continuă dez
voltare. Primirea căldu
roasă, discuțiile și întîl- 
nirile ministrului afaceri
lor externe român oglin
desc dorința ambelor 
părți de a contribui la în
tărirea tradiționalelor le
gături și a prieteniei din
tre cele două popoare, de 
a deschide noi drumuri, 
noi perspective.

Ion MĂRGINEANU

GENEVA 6. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite: 
în cadrul lucrărilor celei de-a 4-a 
sesiuni a Consiliului pentru co
merț și dezvoltare au început dis
cuțiile pe marginea raportului pre
zentat de secretarul . general al 
U.N.C.T.A.D.. dr. Râul Prebisch.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române, Titus Cristureanu, a sub
liniat că în ultimii doi ani schim
burile comerciale internaționale 
au înregistrat însemnate creșteri, 
dar, a remarcat el, aportul acestor 
schimburi la dezvoltarea econo
mică a țărilor în curs de dezvol
tare a fost totuși insuficient. Co
merțul exterior al țărilor în curs 
de dezvoltare, a spus el, a crescut 
mult mai lent în raport cu dez
voltarea comerțului mondial în 
ansamblul său.

Amintind că România a inițiat 
în cadrul O.N.U. elaborarea unei 
declarații asupra cooperării econo
mice internaționale, adoptată la 
Conferința pentru comerț și dez
voltare din 1964, vorbitorul a a- 
preciat că aceasta a constituit o 
contribuție importantă la promo
varea unor juste principii în poli
tica comercială. România, a spus 
el, este animată de dorința de a 
contribui la eforturile comune în 
vederea promovării de relații sta
bile și echitabile, de natură să în
tărească independența și puterea 
economică a țărilor în curs de dez
voltare.

Delegatul român șl-a exprimat 
convingerea că viitoarea conferin
ță mondială pentru comerț și dez
voltare, a cărei pregătire se află 
pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
a Consiliului, va constitui un pas 
înainte pe calea stabilirii unor re
lații economice internaționale ba
zate pe dreptul tuturor țărilor la 
o existență demnă și la bunăsta
re. Problemele comerțului interna
țional și ale dezvoltării economice 
sînt, prin natura lor, probleme in
ter esînd ansamblul comunității in
ternaționale. De aceea, este regre-

tabu și, în același timp, dăunător 
înseși activității U.N.C.T.A.D.-ului 
faptul că țări ca R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Germană 
și R. D. Vietnam, cu o considera
bilă greutate în economia și co
merțul mondial, sînt împiedicate 
în mod arbitrar să-și aducă, contri
buția lor la soluționarea proble
melor comerțului internațional și 
al dezvoltării economice. In 
interesul eficienței activității 
U.N.C.T.A.D. această situație anor
mală trebuie lichidată.

Activitatea noastră, a spus vor
bitorul, se desfășoară în directă 
corelație cu climatul politic inter
național. Agresiunea Statelor Uni
te în Vietnam constituie o sfidare 
și o gravă violare a normelor ce
lor mai elementare ale dreptului 
internațional, ale principiilor de 
libertate și independență. Aceste 
acte de agresiune din partea Sta
telor Unite constituie, totodată, o 
piedică serioasă în calea dezvol
tării cooperării internaționale.

SOFIA 6. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite : Dele
gația de specialiști români din a- 
gricultură, condusă de prof. Nico- 
lae Giosan. președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, care 
se află de cîteva zile în R. P. Bul
garia, a avut marți o întilnire cu 
Nikola Palagacev. ministrul agri
culturii al Bulgariei, Dimităr Iuru- 
kov, prim-locțiitor al ministrului 
agriculturii, Kunio Stoev, secretar 
științific principal al Academiei de 
științe agricole, și alte cadre de 
conducere din Ministerul Agricul
turii al R. P. Bulgaria. La întîlnire 
a fost de față loan Beldean, am
basadorul extraordinar și plenipo- 
tențial al Republicii Socialiste Ro
mânia în R. P. Bulgaria.

SIRIA

CONGO

KINSHASA 
Deschizînd ieri 
tului congolez, 
Mobutu a declarat 
încolo Parlamentul își va relua 
atribuțiile sale, guvernarea prin 
decrete prezidențiale care a urmat 
înlăturării lui Chombe, încetînd. 
Președintele Mobutu a denunțat 
cu acest prilej „puterile financiare 
care sprijină activitățile subversive 
și incidentele sîngeroase din țară", 
și a reafirmat „hotărîrea de a desă- 
vîrși independența economică a 
Congoului".

(Agerpres). —< 
sesiunea Parlamen- 
președintele Joseph 

că de acum

.;i

Argentina

la propunerile

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
După ce cercurile oficiale din 
Washington au primit cu răceală 
cuvîntarea rostită de președintele 
Franței, de Gaulle, la Pnom Penh, 
în care acesta a cerut ca S.U.A. 
să-și retragă forțele armate. 
Vietnamul de sud, 
Johnson a respins, în 
cuvintări rostite la 5 
în orașul Lancaster, 
președintelui francez. 
parte, Johnson a arătat că 
Unite nu intenționează în

' ‘ din 
președintele 
cadrul unei 
septembrie 
propunerea 
Pe de altă 

Statele 
prezent

TENTATIVĂ DE LOVITURĂ
DE STAT EȘUATĂ

1

DAMASC 6 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc, citat de agenția 
MEN, a anunțat marți dimineața 
că lideri ai aripii de dreapta a 
Partidului Baasist au încercat să 
organizeze o lovitură de stat. Ten
tativa a eșuat, a anunțat postul de 
radio. Un grup de foști conducă
tori baasiști, între care Michel A-

elflak, Salah el Bitar și Munif 
Razzaz, acuzați de a fi participat 
la încercarea de lovitură de stat 
au fost sprijiniți de elemente mili
tare din anturajul lui Amin el Ha
fez (fostul șef al statului) pentru a 
înlătura actualul regim din Siria, 
anunță postul de radio.

generalului
de Gaulle

să procedeze la o reducere a for
țelor lor staționate în Europa oc
cidentală, afirmînd că orice hotă- 
rîre în acest sens „va depinde de 
mai mulți factori". Șeful statului 
american a recunoscut că între 
S.U.A. și țările membre ale 
N.A.T.O. „există puncte de vedere 
diferite și interese divergenre". In 
legătură cu aceasta, el a adresat 
un apel la menținerea N.A.T.O. și 
întărirea colaborării în cadrul 
lianței atlantice.

★

a-

PORT-VIL A 6 (Agerpres). 
Președintele Franței, Charles 
Gaulle, și-a continuat marți călă
toria în teritoriile din Pacific, vi- 
zitînd arhipelagul Noile Hebride, 
condominium franco-englez.

de

studentesti continuă
1 5

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
în Argentina continuă manifesta
țiile studențești împotriva hotărî- 
rilor guvernului de a reduce auto
nomia universităților. In orașul 
Rosario, poliția a intervenit cu 
cîini și a atacat cu grenade cu 
gaze lacrimogene participanții' la 
o manifestație studențească. Țț' 
rașul Cordoba greva foameiMe- 
clarată de un număr de 41 de stu- 
denți a intrat în cea de-a 19-a zi. 
Peste 20 000 de elevi și studenți 
din acest oraș boicotează cursuri
le de trei săptămîni. La Buenos 
Aires, încă 22 de profesori univer
sitari au demisionat în semn de so
lidaritate cu 
țească.

mișcarea studen-

Inundații în Pakistan
DACCA 6 (Agerpres). — In urma 

marilor inundații din Pakistanul 
oriental, peste o jumătate de mi
lion de oameni se găsesc fără a- 
dăpost, dintre care 15 000 numai în 
orașul Dacca. Potrivit declarațiilor 
făcute de autorități, nu se cunoaște 
precis numărul animalelor care au 
pierit, dar un milion de vite se mai 
găsesc încă în regiunile inundate. 
Numeroase drumuri sint inaccesibi-

si»

le, Iar viitoarea 
este grav compromisă.

recoltă de orez

★

VIENTIANE 6 (Agerpres). De 
la începutul acestui secol orașul 
Vientiane, capitala Laosului, nu a 
suferit asemenea inundații ca acelea 
din anul acesta. Fluviul Mekong, a- 
limentat de ploi torențiale, și-a pă
răsit albia. Capitala tării a fost 
Inundată apioape în înlregime, ră- 
mînînd doar cinci insulițe unde s-au 
refugiat mai mult de 10 000 de per
soane împreună cu bunurile lor. A- 
proape toate culturile din regiunea 
orașului Vientiane au fost distruse, 
liniile de comunicație avariate par
țial sau total,

furtunoase

Ia dispo- 
bănci Ia 

vederea

EJ-3 SOFIA. La 6 septembrie s-au 
deschis la Sofia lucrările pri

mei întîlniri a reprezentanților lu
crătorilor din sindicatele de învăță- 
mînt din țările balcanice. La întru
nire participă reprezentanți din 
R. P. Bulgaria, Cipru, Grecia, Iugo
slavia și Republica Socialistă Ro
mânia.

BBS TIRANA. Luni seara. Ministerul 
Educației și Culturii al R. P. 

Albania a oferit un dineu în cins
tea membrilor ansamblului folcloric 
de amatori „Argeșul" din Pitești, 
care a întreprins un turneu în a- 
ceastă țară.

PHENIAN. La Invitația condu- 
cerii Asociației de prietenie co- 

reeano-sovietică, la 6 septembrie a 
sosit Ia Phenian o delegație sovie
tică condusă de T. Kulatov, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Klrghize.

rn ULAN BATOR. A fost semnat 
planul de colaborare culturală 

pe 1966—1967 între Republica Popu
lară Mongolă șl Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia.

H CAIRO. Curtea Supremă de Stal 
a Republicii Arabe Unite a 

pronunțat luni sentințele în pro
cesul a 83 de membri al organiza
ției clandestine „Frăția musulmană". 
Doi dintre aceștia au fost condam
nați în contumacie la moarte, alțl 
81 condamnați la muncă silnică pe 
termene de la 1 la 15 ani. Acuzații 
au fost găsiți vinovațl de a fi pus 
Ia cale asasinarea președintelui 
Nasser șl a altor lideri din R.A.U.

H GENEVA. La Evlan în Franța 
s-a deschis cel de-al VI-lea 

Congres mondial de sociologie. Or
ganizat de Asociația Internațională 
de sociologie, sub patronajul 
U.N.E.S.C.O., congresul reunește a- 
proape 2 000 de sociologi din În
treaga lume. Din țara noastră par
ticipă o delegație condusă de Cos-

tin Murgescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România, președintele Comisiei 
de științe economice și cercetări 
sociologice a Consiliului Național al 
Cercetării Științifice.

■ BELGRAD. Președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a 

primit pe Madeira Mamadou Keita, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Uniunea Sudaneză din Mali, 
ministrul justiției, care se află tn 
vizită Ia Belgrad la invitația Uniu
nii Socialiste a poporului muncitor 
din Iugoslavia.

H LONDRA. La reuniunea lunară
a. reprezentanților băncilor cen

trale vest-europene desfășurată la 
Bale, Banca Angliei a obținut o re
înnoire a creditelor puse 
zlția sa de către aceste 
Începutul lunii iunie in 
consolidării lirei sterline.

La Yokohama (Japonia) a fost 
lansat gigantul petrolier „Idemi- 
tsu-Maru". Avînd o lungime de 
342 m, și un deplasament de 
209 000 tone, vasul va deservi 

ruta Japonia—Golful Persic

La Conferința Commonwealthului

Se anunță dezbateri»

LONDRA’ 6 (Ager
pres). — Marți s-a des
chis la Londra cea de-a 
13-a conferință anuală 
a primilor miniștri ai ță
rilor membre ale Com- 
monwealfhului. Obser
vatorii politici relevă 
atmosfera de încordare 
în care se desfășoară 
actuala conferință con
sacrată în principal e- 
xaminării problemei 
rhodesiene. (Abordarea 
acestei probleme a pro
vocat, după cum se știe, 
serioase fricțiuni între 
țările Commonwealthu- 
lui). In mod semnifica
tiv, din cei 23 de șefi 
de sfafe șl guverne, nu-

mai 13 sînf prezenfi la 
actuala conferință.

Lucrările conferinței 
au fost deschise de pri
mul ministru britanic, 
Harold Wilson. Expu- 
nînd poziția guvernului 
său în problema rho* 
desiană, Wilson a afir
mat din nou că Anglia 
nu intenționează să fo
losească forța militară 
împotriva guvernului 
ilegal al Rhodesiei. Pri
mul ministru britanic a 
încercat să răspundă 
criticilor venite din par
tea țărilor africane cu 
privire la ineficacitatea 
boicotului economic bri
tanic asupra Rhodesiei,

mofivînd că sancțiunile 
Angliei ar fi avut, to
tuși, anumite consecinje 
nefavorabile pentru e- 
conomia Rhodesiei.

Observatorii politici 
consideră că, după dis
cursul lui Wilson dezba
terile în cadrul actualei 
conferințe se anunță a 
fi deosebit de furtu
noase. Pozijia lui Wil
son este deosebi) de 
dificilă, avînd în vede
re ultimele demersuri 
ale țărilor africane, care 
se situează pe o plat
formă opusă politicii 
Angliei în privința mo
dului de rezolvare « 
crizei rhodesiene.
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